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Sov. Rusijoj milijonai žmonių badu mirė
TAI PATVIRTINA iŠ RUSIJOS GRĮ 

ŽUSIEJ] KELEIVIAI
Mussolini įtikinančiai kalba 

apie tautų likimą
j. V. VĖL NORI IŠGAUTI 
INSULLĮ IŠ GRAIKIJOS

SIAUČIANTIS BADAS RU
SIJOJ PATVIRTINAMAS

ĮDOMI MUSSOLINIO 
KALBA k

Marijonų Vienuolijos Kapitula

Pirmoj eilėj, nuo kairės į dešing — kun. V.' Gergelis; kun. J. Kriščiukaitis; kun. genero
las A. Cikota; Vyskupas Petras Bflčys, kun. Bronikowski; kun. L. Draugelis ir kun K. Rėk 
laitis.

Antroj eilėj stovi — kun. J. Navickas; kun. Skrinda; kun. V. Kulikauskas; du atstovai iš 
lenkų provincijos; kun. J. Totoraitis ir kun. J. Aleksa.

KVIETIMAS
Prašau širdingai dienraščio “Draugo’’ skaitytojus ir 

rėmėjus atsilankyti rytoj į mūsų piknikų Bergmans darže. 
Piknikaukime ir paremkime mūsų dienraštį, kuris taip daug 
remia visas lietuviškas įstaigas ir biznį. Kokių paramų su
teiksite, grąžinsime jums dvigubai.

Kun. J. Mačivlionis, 
“Draugo“ Administratorius.

LIETUVOJE

BERLYNAS, rugp. 25. —
Grįžę iš Rusijos vokiečiai ir 
kitų kraštų keleiviai patvirti
na ankščiau paskelbtas ži
nias, kad Rusijoj siaučia di
delis badas. Jie pareiškia, kad 
nuo bado mirę apie keturi mi
lijonai žmonių. Jie randa, kad 
šis bado aukų skaičius nėra 
išpūstas. Galėjo mirti toli dau
giau, nepaisant bolševikų nu- 
ginčijimų, kad Rusijoj bado 
nėra.

labiausia bado ištikti der
lingiausi Rusijos plotūi. Ten 
kai kurie kaimai visiškai išny
kę. Dauguma žmonių išmirę, 
o likusieji nukelti j Uraloi sri
tis. Pačioj Rusijoj daug kal
bama apie plintantį bario iš
tiktuose plotuose kanibalizmą.

Suprantama, bolševikų laik
raščiai nieko nerašo nei apie 
badų, nei apie kanibalizmų.

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NINKŲ PROTESTAS CH1CAGOJE KO REIKALAUJA

NORI IŠGAUTI INSULLJ

ATE1NAI, rugp. 26. — J. 
Valstybių pasiuntinybė ir vėl 
reikalauja, kad Graikija išduo 
tų čia atsprukusj buvusi vie
šosios naudos kompanijų vedė
jų “genijų” S. Insulli.

Seniau vyriausiasis graikų 
teismas nepripažino J. V. rei
kalavimo.

JAPONŲ LAIVŲ PARADAS

18 METŲ KOMPOZITO
RIUS

Biustas pastatytas rūmt| po 
sėdžių salėje. Panašaus Vy
tauto Didžiojo biusto Lietuvoj 
niekur nėra.

PAKANKA STIKLO
’ CUENO, Italija, rugp. 25.- 
Italų kariuomenės manevruo
se premjeras Mussolinis pasa
kė įdomių prakalbų. Štai ke
lios ištraukos:

Yra vienatinė vaizdžiausia ' WASHINGTON, rugp. 25. 
iš žmogaus per 6,<¥)0 metų už-. _ Automobilių gamintojai va 
rekorduoto veikimo pamoka— ■ Rar atlankė NRA administra-
būti stipriam. I torių Jobnsonų ir įteikė jaip Chicagos kroatai palaidojo

Stiprios tautos taikos metų' Protest)J pdes tai, kad automo'gavo žymųjį išeivijoje vadų A. 
turi visur pakankamai bičių- | bilių kode negali būt pareikš- Gazdichų, kurį plėšikas nužu- 
lių. Karo metu jos nejbaugi- mažiausiojo palankumo Jė jo užlaikomoj gazolino sto-
namos. Silpnosioms tautoms “°Pen shop” sistemui. Auto- ty. •
vra vargas kiek taikos, tiek mobilių gamintojai sakė, kad Į (Velionis buvo vos 54 m. ain- 
karo metu. j «Pe nenoŪ skirtis su minėtu žiaus. Dar per ilgus metus ga-

Stiprybei yra reikalinga i sistemų ir kodas turi šį siste- l<gjo tarnauti savo tautos išei-

REIKALAUJA KOVOTI 
PRIEŠ PIKTADARIUS

Advokatų Legislatyvė są
junga G'hicagoj reikalauja, 
kad tie visi prekybininkai, ku
rie įsigiję mėlynuosius arus, 
savo parduotuvių, ar kitų sa
vo įstaigų languose iškabintų 1 jau grįežia pulko

Panevėžy 4 pė9t. L. K. Min 
daugo pulke jau keturi metai 
kaip yra auklėtinis B. Kuka, 
gimęs 1914 metais. Šiomis die
nomis jis baigė komponuoti 
penktų maršų. Maršai yra ga
na vykusiai sukurti ir juos

žmonių gausybė. Bot jei lop- Į jiems užtikrinti, 
šiai yra tušti, nėra galimybės '• Apie vienų valandų vyko pa 
stiprybę pasiekti. Kurios tau- gitariniai už uždarytų durų. 
tos lopšiai tušti, ta tauta sens- Į Nežinia, kas nutarta, 
ta ir supūsta.

Yp.ao stiprybė yra reikalin
ga pasiryžime. Jei pasiryži
mas padarytas, niekumet ne- 
utsuk nugaros.

SUSIKŪLĖ TRAUKINYS

MIEGAMOJI LIGA

ST. LOUIS, Mo., rugp. 25.- 
Nuo “miegamosios” ligos va
kar mirė 28-asis asmuo, ši li
ga čia pirmukart} pasireiškė 
liepos mėn. 30 d.

WASHINGTON, rugp. 25. 
—• Dėl lietaus paplautų pabė
gių arti šio miesto susikūlė 
greitasis keleeivinis traukinys 
Crescent Limited. Žuvo inžinie 
rius ir kurentojas. 13 keleivių 
sužeista.

EKONOMINIS PAKTAS

vijai, jei ne žudiko 
sis.

kesinima-

Laidotuvių metu pareikšta, 
kad Chicagojj trūksta atitin
kamų valdininkų, kurie galė
tų sėkmingai kovoti prieš žu
dikus. Dėl to čia ir piktadary
bės praplitusios.

PLĖŠIKAS NEPATAIKĖ

Iš tikrųjų šaltinių praneša
ma, kad prekybos departamen
te iškeliamas klausimas apie 
stiklo išdirbinių įvežimo į Lie 
tuvų.

Nepaisant to, kad Kaune
orkestras. -*au veikia 2 stikl° fabrikai ir 

išdirba įvairius stiklo išdirbi-pažymejimus, kiek daugiau i Maršai paskirstyti: “Pirma-
darbininkų yra priėmę nuo lie Įsig žingsnis. 2) “Atskrend sa- nius imP°rtu°jami stiklo išdir 
pos mėn. 1 d., 1933 m., kiek kalelis,” 3) “Kai aš jojau per 
daug padidėjo per tų laiko- girelę,” 4) “Aš gimiau Lietu- 
tarpį išmokamas darbinin-1
karus atlyginimas, ir kaip pa
keitė darbo valandas.

voje” įr 5) “J kovų, i kovų.“

NUŽUDYTAS LIETUVIS

Nežinomi žudikai namų prie 
šaky, 1328 \Vashburne avė., 
nušovė privatų sargų Antanų 
Juškų, 35 m. amž., 1543 W. 
Roosevelt road.

B. Funka kilęs iš Panevėžio 
apskr., beturtės našlės vienin
telis sūnus. Stodamas kariuo
menėn buklėtiniu buvo baigęs 
tik 3 pr. mokyklos skyrius.

RAMUS DZŪKIJOS 
KAMPELIS

„ biniai iš Vokietijos. Finansų 
ministerijoj pripažįstama, kad 
vietiniai stiklo išdirbiniai yra 
geri ir iš užsienių tokių pre
kių įvežti nereikia.

KOMUNISTAI UŽGROBĖ 
CUKRAUS FABRIKĄ

YOKOHAMA, Japonija, 
rugp. 25. — Šio miesto pakraš 
čiuos įvyko japomj karo lai
vų paradas imperatoriaus aky 
vaizdo j.

Parade dalyvavo 161 lai
vas. Parado metu skrajojo 180, 
jūros lėktuvų.

ROMA, rugp. 25. — Iškelia
ma aikštėn, kad Italija yra 
padarius ekonominį paktų su 
Austrija ir Vengrija.

BUS IR VĖL PRIIMTI
WASHINGTON, rugp. 25.

— Paskelbtas prezidento 
Roosevelto nuosprendis. Pa
žymėta, kad baigę 6 mėnesių 
tarnybų miškų “armijos“ sa
vanoriai iš naujo tarnybon 
bus priimti, jei negalės gauti 
darbo. '

Augalotas negras plėšikas 
užpuolė gatvėkario kondukto
rių J. Coury ties W. Madison 
ir Robiey gat. Konduktorius 
pasirodė smarkesnis. Nuo plė
šiko atėmė revolverį, jį patį 
apdaužė ir padavė policijai

Juška buvo policmono: uni
formoje. Žudikai, matyt, ma
nė, kad jis yra tikras policmo- 
nas.

TRAUKIAMI TEISMAN

“Grand jųry” nusprendė 
patraukti teisman Niles

HAVANA, rugp. 25. — Čia 
pranešta, kad komunistai už
grobė amerikiečių vedamų 
punta Alegre cukraus fabrikų, 
Camaguev. prov. Raudonieji 
visus fabriko vedėjus apkali- 
no. Vyriausybė pasiuntė ka
riuomenę.

AUDROS AUKOS

PALEIDO KONGRESĄ

Lenkai neleidžia Vytauto Did
žiojo kaulus apsaugoti

Plėšikas pirmiausia buvo pa-|ter policijos viršininkų ir jo 
imtas į apskrities kalėjimo ligo Į padėjėjų už sankalbų. Jiedu 
ninę. • buvo susitarę gaudyti automo-

__________ bilininkus, kaltinti juos “per
greitu“ važiavimu, iškaulyti 
pinigų ir pasidalinti.

MIRTIES BAUSMĖ BUS 
VYKDOMA SPALIŲ M.13

Nubaustas mirties bausme 
policmono žudiką^ Morris Co- 
hen neturės sau bylos pakarto 
jimo. Teisėjas to nepripažino. 
Tik nusprendė, kad mirties

Chicagos majoras Kelly į- 
taiso ligoninę poliemonams ir 
ugniagesiams.

VEISĖJAI Seinų apskr. — 
Veisėjų miestelis yra netoli 
pademarklinijos. Miestelis ap
link apsuptas ežeru. Iš rytų 
pusės į miestelį įvažiuojama 
mediniu tiltu. Viduj miestelio 
stovi aukšta akmens bažnyčia, 
kurių kiekvienas čia naujai at 
važiavęs apžiūri susidomėjęs.

Cen- Netoliese Veisėjų m-tio ramus 
miškas teikia visiems malo
naus įspūdžio, pasigerėjimo. 
Čia nesigirdi jokio .triukšmo, 
bildesio, ūžimo.

Užklydę vasarotojai mielai 
pasilieka, ilgesniam laikui, pa 
sigrožėti gamta, prisikaupti 
ramybės, kuri šiam kampely 
viešpatauja.

NEAV YORK, rugp. 26. — 
Praūžusi per Virginia, New 
Jersey, Pennsylvania, Mary- 
land ir New Yorko valstybes 
ir Columbia distriktu audra 
su viesulu paskui save paliko 
žuvusius 45 asmenis. Medžia
ginių nuostolių — apie 15 mi
lijonų dolerių.

DARIAUS GIRĖNO FON
DAS DIDĖJA

KAUNAS (per paštų). — vių tautai brangius kaulus.
Pagarsėjęs lietuvis patriotas' Vytauto Didžiojo kaulai 
ir nenuilstantis už Vilniaus šiandie yra tuose požemiuose bausmė jam turi būt įvykdyta

' atgavimo kovotoja* p. Dona- sudėti į paprastų medinę dėžę. 
taR Malinauskas, per kelerius Tas padaryta, kada Vytauto 
metus rūpinosi, kad Vytauto D. požemy buvo laidojami Vii

VISI GERI IR GIRTINI
PIRKO DIDELI VYTAUTO 

DIDŽIOJO BIUSTĄ

JAUNI PLĖŠIKAI
HAVANA, rugp. 25. — Nau 

joji Kubos vyriausybė nūs-į Didžiojo kaulai, kurie randa- niaus metropolito Kliučinskio 
prendė tuojau paleisti Macha- si Vilniaus bazilikos požemiuo palaikai.
do kongresų.

AUKSO KROVĖJAI

WASHINGTON, rugp. 25. 
—Teisingumo departamentas 
visam krašte randa 366 aukso 
krovėjus, kurie nenori ru savo 
auksu skirtis. Jie bus traukia
mi tiesom J j

se, būtų sudėti į atitinkamų; Yra baimės, kad lenkai ga- 
karstų ir apsaugoti. j Ii kažkur nukimšti Vytauto D.

Tam1 tikslui p. Malinauskas kaulus, kad jų nebūtų galima 
buvo išvykęs į Čekoslovakijų, nė rasti.
kur padirbdintas specialus iŠ Lietuva šiuo svarbiu tautos
metalo karstas sarkofagas, reikalu yra stačiai bejėgė. Ne- 
Šiemet tas karatas parvežtas į ’ turi nė kokių su Lenkija santy 
Vilnių. Tačiau bazilikos lenkų kių. Tad tik privatus žmonės
kapitula atsisakė karstų pri
imti ir jin sudėti minėtus lietu

gali tuo rūpintis, o lenkai, 
kaip paprastai, nesukalbami.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
25. — Valstybės parodos sri
ty vakar įvyko, taip vadinama, 
gubernatoriaus diena. Suvy-Areštuoti keturi jauni plėši

kai, 17—18 metų amž., polici- kę į šias iškilmes Illinoiso de
jai išpažino, kad jie padarę Į mok ratų vadai vieni kitus iš-
daugiau kaip 50 užpuolimų ir 
pavogę keliolikų automobilių. 
7 automobiliai atrasti.

14 METŲ KALĖTI

Mrs. Vera Carl už savo vy
ro nužudymų teismo nubausta 
14 metų kalėti.

aukštino, išgyrė ir uždarė die
nos iškilmes.

IŠ PASALŲ PAŠAUTI

HARRISBURG, III., rugp. 
25. — Du angliakasiai iš pasa
lų pašauti ir sunkiai sužeisti. 
Užpuolikai ieškomi.

Žemės ūkio rūmai, tarpinin
kaujant rašytojui Petrui Vai
čiūnui, nupirko’ gražų ir dide 
lį iš dailininko R. Jakimavi
čiaus, gyvenančio Vilniuje, 
Vytauto Didžiojo biustų. Bius 
tas yra lygiai toks pat, kaip 
stovįs Vilniuje, šv. Mikalojaus 
lietuvių bažnyčioje, tik žemės 
ūkio rūmų pirktas yra pada
rytas iš gipso, o Vilniuje e- 
santis — iš bronzos. Biustas 
turi pusantro metro aukščio, 
o kartu su pastatu tris met
rus.

Dariaus Girėno paminklo 
fondas vakar padidėjo 133 do
leriais. Čekį tai sumai prisiun
tė Bronius K. Balutis, Lie- 
vos ministeris.

Aukojo: B. K. Balutis $1.00; 
M. Bagdonas $15.00; N. Aba- 
kaitė'$10.00; A. Stasiūnaitė 
$5.00; J. Hawkins,(neg tar 
nautojas) $2.00; A. Birisevi- 
Čiutė $1.00.

ORO STOVIS
CHTCAOO TR APYLINKES 

— Šiandien numatomas gra
žus oras; kiek vėsiau.

i
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DIENOS KLAUSIMAI

LENKIJA TURI GRĄŽINTI LIETUVAI 
VILNIŲ

Eltos žiniomis, žinomas lietuvių draugas, 
čekoslovakų publicistas Vozka, autorius pa
garsėjusios knygos “Lenkija — tautų kalėji
mas”, kuri prieš metus sukėlė nemaža triukš
mo Čekoslovakijoje ir protesto audrų Lenki
joje, tik kų išleido naujų knygų “Revizija, 
tai karas”, kurioje paliečia aktualias tarp
tautinės politikos problemas ir keliose vieto
se pamini Lietuvų. Jau pirmame skyriuje 
“Gen. Želigovskio pagrobimų lietuviškojo Vi
lniaus” jis vadina pokarinių teritorialinių 
permainų tamsiųja puse, skyriuje, pavadinta
me “Drangnacli Osten”, atkreipia dėmesį į 
imperialistines hitleriškosios Vokietijos ten
dencijas, smarkiai praplėsti “trečiąjį reichų” 
į Baltijos sąskaitų, ir į irredentistinius Klai
pėdos vokiečių siekimus, “šitie nacionalis
tai, kurie naudojasi plačia politine ir kultū
rine autonomija, daro pastaųgų, kad Klaipė 
dos .kraštas būtų prijungtas prie trečiojo 
reicho. Klaipėdos kraštas turi žymių strate
ginę reikšmę, ir kas turi Ęlaipėdų, tas eko
nomiškai yra žymios Baltijos dalies viešpats. 
Mažosios Lietuvos grųžinilnas Vokietijai bū
tų pradžia vokiečių viešpatavimui visoms Pa- 
baltės valstybėms”. Visoje brošiūroje Vozka 
įrodinėja, kati šių dienų Vokietija savo dva
sia ir siekimais primenanti prieškarinį inili- 
tariškų pangermanizmų ir sudaranti pavojų 
ne tik Lenkijos, bet ir Čekoslovakijos, Balti
jos valstybių, SSSR ir Prancūzijos teritoria- 
linei neliečiamybei. Su vokišku gobšumu rei
kią kovoti ne vien dėl to, kad vokiečių im
perializmo pergalė būtų pavojus kaimyninei 

Vokietijai valstybių nepriklausomybei, bet 
ir dėl to, kad tuo būdu būtų žymiai prapla
tintos socialinio ir moralinio neturto sritys 
ir sumažinti civilizacijos, kultūros ir socia
linio progreso plotai. Su revizionistiniu im
perializmu, visų pirmiausia, .reikia kovoti su
darant visų vokiečių imperializmo grasomų 
valstybių blokų. “Būtinas šito blsko pagrin-

das yru tyrinusi pašalinimas. Jų svarbiausias 
yra lietuvių lenkų ginčas dėl Vilniaus. Šių 
problemų išsprendus, Panaitėje galėtų būti 
suorganizuota Baltijos valstybių sąjunga, ku- 
ri kartu su Lenkija ir Mažąja Santarve būtų 
pakankama garantija prieš pungermaniškų 
gobšumų.”

Šita brošiūra paskatino Krokuvos Uustro- 
\vany Kurjer Codzienny Prahos koresponden
tų padaryti Vozkai interview, kurį laikraštis 
paskelbė šitokiomis sensacingomis antraštė
mis. “Jaroslavo Vožkos atsivertimas.” Sen
sacingus garsios knygos “Lenkija — tautų 
kalėjimas” autoriaus pažiūrų pasikeitimas”.

Kadangi tame pasikalbėjime buvo pa
klausta redaktoriaus Vozkos nuomonės dėl 
Vilniaus klausimo, Prahos Eltos, kprespon- 
dentas paprašė p. Vozkų paaiškinti, kuo reiš
kias jo pažiūrų į Lenkiją pasikeitimas ir jo 
nuomonę dėl Vilniaus klausimo. Vozka pa
reiškė štai ką:

“Kaip I. K. C. korespondentas parašė, 
nieko nepakeičiau savo pažiūrų į Lenkijos 
vidaus politikos problemas. Nepakeičiau sa
vo pažiūrų dėl Lenkijos mažumų politikos.
Tik pasikeitė mano pažiūros dėl tarptautinių 
santykių su Lenkija ir dėt vadinapio lenkų 
koridariaus. Tų pažiūrų pasikeitimas yra su
sijęs su Vokietijos vidaus režimo pasikeiti
mu ir sr pasikeitusia vokiečių užsieniij poli
tika. Šiandien tautiškai atgimusių Vokietijų 
laikau* pavojinga pasaulinei taikai, pavojin
ga visoms valstybėms, esančioms kaimynijo
je su ja ir grasinamoms vokiečių pangerma- 
niško irredentizino. Šis bendras pavojus ne
išvengiamai suartino tas valstybes, o kiekvie
nos kalbamųjų valstybių silpnėjimas yra Vo
kietijos naudai. Dėl to sveikinu čekoslovakų 
lenkų artėjimų.

Visiškai nepakeista lieka mano pažiūra 
į Vilniaus klausimų. I. K. C. redakcija iš
leido svarbiausių mano pareiškimo dalį. I. K.
C. korespondentas neteisingai supratęs mane Į kų lietuvių susiartinimui. Kaip sau įsivaiz-

DARIAUS B GIRĖNO TRAGEDIJOS
TYRIMAS APIE KVOTOS 

REZULTATUS
KĄ SAKO DARIAUS IR 

GIRĖNO NELAIMES 
• LIUDININKAI

Milžimu

VILNIAUS ŠVENTYKLOSE

(Tęsinys)
O vienų kartų ir išgavo visus įgaliojimus 
pasielgti su Aušros Vartų Paveikslu pa
gal savo valių... Jau pilnas suktų suma
nymų grįžo iš Petrapilio į Vilnių; jau 
išdidžiai ir su puikybe sėdo palei stotį 
savo karieton važiuoti namo, į palovius 
Švento Kazimiero bažnyčios sobore, jau

^-pravažiavo Stebuklinguosius Vartus ir sa
rtojo prie tavo rūmų — atidarė jain ka 

"rietą, bet... niekas neišeina... Ir surado
karietos viduje tiktai jtamėlynavusį ir jau 
stingstanti arkimandrito lavoną...

Nuo to laiko kiti arkimandritai ir 
eiliniai popui jau nesikėsino pagrobti Au
šros Vartų...

Arba vėl 1896 metais. Tai buvo Vil
niaus gubernatorius Orževski, garsus ir 
Žinomus iš Kražių skerdynių; jisai visai 
netikėtai vienais metais uždraudė laikyti 

..Aušros Vartuose gegužines pamaldas, kad

aerodromo. Mat, apie transat 
lantinius skridimus nėra pa 
pročio oficialiu! pranešinėti

----------- j Majoras Hatendorfas asmeniš-
Berlincheno darbo stovykloje kai net nežinojo, kad “Litua- 

lakūnai norėję nusileisti?, nicų” matė ties Newfoundla- 
Tir&gedijos vietoje gyvento- ndu ir Claireville. Be to, buvo 
jai iš karto palaikę lėktuvų manyta, kad Darius ir Girė 
priešo lėktuvu. Oro policija nas per Berlynu neskris. Dėl 
Berlyne manė, kad lenkų lė- šių priežasčių Berlyno oro po- 
ktuvas.
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Kada ir kokioje linijoje Da- kad juos pačius žmonės grei- 
rius ir Girėnas pasiekė Euro- čiau pastebėtų, 
pos žemyn,, taip pat nėra ii-1 Rada ir kokio> vietoje ,a. 
nnj. Tiesa, jie vedė dienon,; kftnai pl.adėjo i(,-koti vietos 
t|, ir prie tiesios ant žemėta • nuBildsti( n,ra tikslių
pio užbrėžtos linijos darė pa ;Taf.iau Berlinchene juos tik- 
stabas. Tariau rūkas ir tam- 'rai jie ka.
sus debesys, dėl kuri, lakūnai n apKkrid„ darbo stovykl,.

turėjo akla, skristi, galėjo Sk|.js(la,„i ,eid„ bengalirię Svie 
juos apgauti. Katastrofos vie-' kuli guna nužvietė
toje, darant oficialų tyrimų, ' darbo 8tovykl,. Maj Hate„.
buvo rasti net trys kompasai. dorfas |Wn0 kad ga| bM> 
Kodėl jie buvo pasiėmę tris (urėjo reiksu kokiui| nors (i. 
kompasus, aviacijos specialia. gI)a,ug> turin{ius stovyklos 
tams ir šiandien yra neaišku. ;žlnonSm5 duoti suprastii kad

Kokioje vietoje ir kokiu jie nori nutūpti. Nors šviesa 
greitumu drąsuoliai pradėjo ir buvo gana didelė, nusileidi-
skristi Vokietija, taip pat su- mo vietai apšviesti jos nebū- 

licijos dėmesys sekimo atžvil- nku pasakyti. Viena tik tiriant tų galėję pakakti. Taigi, ben
giu nebuvo per daug įtemp- paaiškėjo: sekmadienio naktį galinės šviesos ties Berlinche- 

Berlynas V VIII Elta. Vo- ^a8, j “Lituanica” turėjo leistis. Ta nu, neprožektoriai, kaip kai
kiečių oro policijos majoras 
Uatendorf, kuriam Berlyno o- 
ro policijos prezidiumas buvo 
pavedęs ištirti Dariaus ir Gi
rėno nelaimės priežastis ir ku-

Oro sąlygos, oficialiais me- msa, rūkas, žemi debesys, tie kur buvo pranešta, — galėjo
teorologiniais daviniais Atlan- didieji lakūnų priešai, plėšte 
te mūsų lakūnams skristi ne- plėšė iš jų sąmonės orientaci- 
buvo palankios, bet “Litua-1 jos jausmų. Be to, jie jau tu- 
nicai” beveik viso skridinio įėjo jausti, kad benzino ištek- 

ris tuo reikulu surašė vokie-!metu pūtė iš užpakalio vėjas J liūs yra smarkiai sumažėjęs, 
čių oficialų protokolų. Eltos
korespondentui Berlyne papa
sakojo savo įspūdžius dėl tra
giškos Dariaus ir Girėno mi
rties. “Lituanicos” katastro
fa, jo nuomone, tiek savo tra
giškumo, tiek paties kritimo 
smarkumo atžvilgiu, yra be
veik vienintelė aeronautikos 
istorijoje. •

Berlyne aerodrome, Tempel- 
hofer Flughafen, oro policija 
neturėjo jokio oficialaus pra
nešimo apie Dariaus ir Girė
no išskridimų iš New Yorko

Lukūnai galėjo skritsi maž- Jų užrašuose buvo rasta, tvi-

reikšti ne kų kitų, kaip tik
tai signalus nutūpimui. Švie
sos buvo leidžiamos labai pa-l 
prastu būdu: vienas lakūnų 
laikė bengalinę rakietų ranko
je, kas buvo pastebėta ir sto-

daug po 190 kilometrų per va- ritina maj. Hatendorfas, kad vykios žmonių; vienos pusiau 
landų. Todėl “Lituanica” a I jie benzino turėjo pasiėmę 37 apdegusios rakietos dalia ir 
pie 14 vai. sekančių dienų jau Į vai. ir 15 min. O anapus pu-Į keletas nesunaudotų rakietų
turėjo būti ties Londonu. Ta- siaunaktį, iš sekmadienio į pi- 
čiau ten juos niekas nei vė- imadienį, nuo pakilimo valan-
liau, nei anksčiau nematė. To
dėl lakūnai ilgiau užtruko va
ndenyne, kaip buvo manyta, 
nežiūrint palankaus vėjo. Ma
joro llatendorfo nuomone, 
kaip “Lituanica” pasiekė Eu
ropos žemynų, jau turėjo būti 
tamsu, todėl jų niekas ir ne
pastebėjo.

dos New Yorke jie jau buvo 
išbuvę ore lygiai 37 valandas. 
Taigi, skrisdami ties katastro
fos vieta, jie turėjo benzino 
tik 15 minučių; per tų trumpų 
laikų jie turėjo pasiekti žemę.

buvo rasta ir katastrofos vie
toje. Maj. Hatendorfas stebi
si, kad lakūnai net paprastai 
vartojamų šviesų nusileidimo
vietai nušviesti neturėjo, kas»
lyg ir reikštų, kad jie manė 
dienos metu pasiekti laikinųjų 
savo tėvynės sostinę.

Nuo Berlincheno “Lituani-

tegžlėjo parašyti, kad pakeitęs savo nusista
tymų dėl tarptautinių sutarčių “nenoriu nie
ko girdėti apie Vilniaus grąžinimų Lietuvai”., 
Ju-k Vilniaus klausimas visai neturi nieko 
bendra su tarptautinėmis sntartiinri'ir su re- 
vizioniznm. Šių dienų padėtis yra lenkų gen. 
Želigovskio veiksmų pasėka, o tai, kaip aiš
ku iš pirmo i įano brošiūros “Revizija, tai 
Karas” skyriaus, laikau įžūliu Suvalkų su
tarties sulaužymu ir tautų apsisprendimo 
principo paniekinimu. Esu giliai įsitikinęs, 
kad Vilniaus atėmimas padarė Lietuvai 
skriaudų, kuri tegali būti tik atitaisyta Vilnių 
Lietuvai gražinus. Šį dalykų stovį esu iš 
aiškinęs L K. C. korespondentui per inter- 
view. Čia paduodamas autentiškas pasikal
bėjimo dėl Vilniaus turinys:

— Iš mūsų pasikalbėjimo supratau, — 
kreipėsi į mane I. K. C. korespondentas, 
kad jūsų domėjimosi Lenkija svarbiausia 
priežastis Lietuva ir Vilniaus klausimas. Ir 
brošiūroje “Revizija, tai karas” paliečiate 
Vilniaus klausimų, kurio išsprendimų laikote

duojate Vilniaus klausimo išsprendimų!
Gaila, kad mūsų pasikalbėjimas nėra už

savaitės, kada išeis mano informacinė knyga, 
pavadinta “Lietuva — raktas į Rytų Euro
pos situacijų.’!’!. Šioje 15 Jankų knygoje, ku?, 
rios korektūra kaip tik prieš išvykdamas j 
Pabaltę pats baigiu, palyginti daugiausia pa
švęsta Vilniaus klausimui. Jai išėjus, turėsi
te progos polemizuoti dėl mano “lituanofi- 
liškumo”. Tačiau ši knyga nėra padiktuota 
neapykantos Lenkijai, o tėra tiktai mano tro
škimas, kad tos dvi valstybės, šimtmečius 
esančios vokiečių pavojuje, gyventų taikoje 
ir kaipo sąjungininkai.
' Kiek žinau, ir Lenkijoje kyla balsų už 

lenkų lietuvių susiartinimų. To pavyzdys yra 
Consulibuso knyga, kuri jau 1926 metais va
rė propagandų už Lietuvos Lenkijos sąjungą 
prieš Vokietijų. Šiandien negalima išspręsti 
Vilniaus klausimo lenkų lietuvių unijos at
gaivinimu, kaip to norėjo, pav., Hvmansas. 
Leiskite pacituoti mano knygos apie Lietuvą 
skyriaus apie Vilnių išvadas: “Vilniaus klan-

pagrindu Baltijos valstybių sąjungai ir lėn- rimo išsprendimus nėra Lietuvos ir lietuvių

žmonių minios neklupėtų gatvėje ir kad 
neva aetrukdytų susisiekimo...

Bet deja... Tų pačių naktį žiaurųjį 
gubernatorių ištiko paralyžius, ir tik var
gais negalais jam pasisekė gyvam išlikti. 
R kaip tik pro sukąstus dantis galėjo 
ištarti suprantamų žodį — pirmuoju iš
tarimu liepė atšaukti savo biaurų, netei
singų pamaldų draudimų,..-

Stebuklingoji Aušros Vartų Panelė 
Švenčiausia visa tai patyrė, atjautė iv 
liūdna Jai, ir Jinai susidūmojusi...

* O mums nežinoma paslaptinga mū
sų Vilniaus ateitis vėl Vilniaus Motinos 
ir Karalienės nelinksmina, neguodžia. 
Matyt, ji nešviesi Lietuvos sostinei...

Ak! vienas vargas, vargas kietas ir 
nesiliaujantis...

Aušros Vartų Motina ir dabar žiūri 
savo liūdnomis, skausmingomis akimis į 
Vilnių, žiūri ir gatava gailiai pravirkti 
dėl viso to, kas tenai dedasi...

— Ko tie dabar lenkai mūsų Vilniu
je!

— Ko jie nori iš mūsų nelaimingos 
Sostinės?

— Kam gi tas karas, kam tie per
sekiojimai ir pacifikacijos?... Ar jie il
gai dar žada mūsų Vilniuj būti!

— Vilnius jiems brangus?
„ O mums lietuviams, — tai ne? Ar

mums negaila Gedimino Sostinės, savo 
krašto ir gyvenimo?s

— Gal lenkai mano, kad mes Vilnių 
užmiršime, kad lengvai pasiduosime, kad 
žūsime kovoje? '' »

Ne! Geruoju Vilniaus ncatiduosime! 
Be kovos ir be mirties nežūsime! Mes 
lauksime progos, mes lauksime to viso 
smurto galo — ir Vilnių atsiimsiine!

Gal čia ir laiko daug praeis, gal daug 
kančių ir persekiojimų pakelsime, gal ke
lios kartos klups prie Vilniaus vartų — 
bet Vilnius vistiiik mūsų bus...

Jei nori jie — tai galime su lenkais 
susitarti, galime ateity kaimyniškai ir pa
doriai gyventi, galime nekelti kardo prie
šais kits kitų...

— Bet pirmučiausiai privalo Vilnių 
mums atiduoti. Visos derybos, visas su
sitarimas ir visa santaika prasidės — 
tik Vilnių sugrąžinus.

Dėl to jie ir stengėsi, kaip
galima žemiau skristi, kad ga-'ca” skrido (vis labai žemai) 
lėtų geriau įžiūrėti žemę ir į pietų vakarus. Ties padrikų-

1 ■ ■ ■ ................ ........ ‘siu Kuhdainino kaimu, kaip
tautos galioje, nes lietuvių tauta niekad n°- vienas kaimietis papasakojo 
atsisakys nuo suvo teisių į Vilnių. Lemian- (gitas pasakojimas yra užra- 
tieji veiksniai iškils iš rytojaus tarptautinės gytas protokole), lakūnai taip 
situacijos. Lenkija bus arba priversta ati-'pat apsuko porų ratų. Šį kar- 
duoti Vilnių arba jį atiduos savo noru, kad tų jie bengalinės rakietos ne-
Lietuvoje rastų sau sąjungininkę. Sunku šia- beleido, bet vienas iš lakūnų 

laikė rankoje lemputę; ji a 
skrido taip žemai, kad net tai

ndien kalbėti apie visas to proceso smulkme
nas. Taip pat nėra negalima, kad Vilniaus 
kraštas gaus autonomijų Lietuvos valstybės ' buvo galima pastebėti. Bet ko 
rėmuose, o dar prieš tai gaus autonomijų Len- 'gi jie čia ieškojo? Reikia spė- 
kijos ribose... Jau į tai ne vien būtų šimpa-)ti> ’katl ir čia jie norgjo nusi. 
tiškai žiūrima krašto gyventojų, bet ir neina- !leistįt Kaip Berlinchene juos 
ža prisidėtų prie Lietuvos Lenkijos santykių Į viliojo stoVyklos šviesos, taip 
įtempimo sumažinimo. . čia juos galėjo pavilioti ant

Nežinau kodėl I. K. C. redakcija praleido vieškelio ties Kaubdammu sto 
šį skyrių. Greičiausiai todėl, kad nepriėsta-1 vįs, gausiai šviečiąs lempomis 
rautų neteisingoms savo korespondento išva-' automobilis, kurį lakūnai ga
lioms. Tikėkite manimi, kad jeigu leisčiau Įėjo palaikyti mažu švyturiu, 
.savo knygų “Lenkija — tautų kalėjimas”, 
dar 20 kartų, pakeisčiau tiktai skyrių apie 
Lenkijos koridorių, taip pat baigiamąjį sky
rių kitaip formuluočiau. Tačiau skyrius apie 
Vilnių, pavadintas “Mirštanti širdis sveti
mame kūne” išeitų visai nepakeistas”, — 
baigė p. Vozka.

O kitaip — ne.
Stebuklingoji Vilniaus Motina ir Ka

ralienė visa tai žino ir atjaučia. Ir liūd-
na, sunku gyvajam Paveikslui...

• • •
Bet kas gi autorius ir dailininkas 

šitosios nuostabios kūrybos? Kieno tai 
šventos rankos, taip įkvėptos ir laimin
gos, padovanojo mūsų Vilniui amžinąjį 
Paveikslų! Kas tas gerasis žmogus?

Vilniečiai sako, kad tai esąs nežino
mas, tylus ir pamaldus vienuolis, tai jis 
sukūręs pirmąjį Vilniaus Dievo Motinos 
stebuklų, o jain padėjęs Angelas, kuris, 
artistui miegant, ar esant inspiracijos eks
tazėje, nuiapė gražųjį Marijos veidų... 
Taip atsirado šitas tikybos kūrinys, šitas 
Vilniaus stebuklas, šitoji paguoda Lietu
vių Tautai..

O sidabrinius rūbus ir paauksuotųjų 
suknelę Marijai dovanojo Jos globėjai 
vienuoliai, Basieji Karmelitai. Visi šitie 
papuošalai, kartu su mėnulio jaunikliu, 
kuris baigia Marijos paveikslų, sveria, 
senovės rusų mastais, 187 svarūfc ir 16 
lotų... I z '1 • 1

bet kuris greitai dingo. 

(Bus daugiau)

GARSINIUNTES
“DRAUGE”

O tuos brangiuosius deimantus, tuos 
poterius ir karolius ir tuos brangiuosius 
akmenis, kurie taip gražiai puošia Mari
jos krūtinę, juos jau vėliau sudėjo ir su
aukojo savo Motinai klusnieji Vilniaus 
Marijos vaikai, patyrę nuostabių malonių 
Aušros Vartuose...

Juos dar ir dabar aukoja.* Ir dovanos 
per amžių amžius, nes — Dievas amžinas 
ir Jo mylimoji Dangaus ir Žemės Kara
lienė amžinai gyvuos...

Ir pagaliau ant Marijos galvos yra 
dvi brangios ir nepaprastai gražios ka
rūnos, nusagstytos deimantais ir žemčiū
gais; tos dvi karūnos vaizduoja Panelę 
Švenčiausių esant Dangaus Karalienę ir 
mūsų Vilniaus Valdovę...

Aušros Vartų paveikslas visada esti 
užtrauktas dailiomis f i rankomis, ir tik 
pamaldų metu arba piligrimams atsilan
kius ir teikiant palaiminimų, atskleidžia
mas.... Tokių firankų Koplyčios lobyne 
yra ištisi šimtai. Ir Jos žmonių sudova- 
notos...

Bus daugiau) '
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DARIUS-GIRĖNAS IR LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
(Tęsinys)

AR VISI ATLIKO SAVO 
PAREIGĄ?

3. Bevielio telegrafo apara- ; laivo, taip ir jie neapleisia 
tas, parašiutai /‘Lituanicos”. Jie nusileisiu

v . , , . . . , su ja Kaune, arba drauge žū-Kodel jų lakūnai neturėjo? d °
Kodėl jais lakūnų neanrūpin-

jie kreipėsi j Amerikos lietu
vių visuomenę — ne j Lietu
vą ar jos Vyriausybę — nes Ta?

Čia galima paduoti, kaipo 
istorinės medžiagos žiupsnį,

šių... Tai kam 
rašiutai!...

esu jiems
ŽINELĖS

sekančių žinių:
Viešint lakūnams Washing-

tone, buvo laike pasikalbėji
mų iškelta ir apkalbėta daug 
įvairių, surištų su skridimu, 
klausimų. Man, skraidant su

Aš norėčiau tikėtis, kad vi
sos viršminėtos žinios, pare
mtos ne gandais, bet autentiš
kais šaltiniais, prisidės prie 
tikresnio dalyko nušvietimo. 
Aš norėčiuu tikėti, kad tas 
gal pagelbės išvengti bereika-

nė ir Naujūnienė. Stropiai ri
diko tikietus prie vartų P. Kri

X Sesutės Kazimierietės jau 
sugrįžo į Rockfordų ir rugsė
jo mėn. pradžioje prasidės vai
kų mokslo metas. Tėvų kata
likų, patrijotų yra Šventa prie
dermė leisti savo vaikus į ka
talikiškų, lietuviškų mokyklą. 
Tėvai taip privalo susitvar- 

gvvenimą,
kad kiekviena lietuviška šei
ma visus savo vaikelius, ga
linčius, siųstų į AA. Petro ir 
Povilo mokvklų. R-ia.

X Aš. Petro ir Povilo para- kščiūnas, A. Kupšis ir J. BIu- 
pijos piknikas M. E. O’Doran škevičius, I.. Čepulis ir M. Sau 
ūkio miškelyje, praeitame se- 'teln, mileliai siūlino laimės ti- ;Ryti savo šeimos 
kmadienvje, rugpiūčio 20 d.,'kietus, o Patupavičius saugo- 
pavvko. Vieta piknikams tin-'jo “ąūtų darželį’’. V. Mogo 
kaina, oras buvo gražus, žmo-Įlas ir A. Kupšis sustatė keli
nių skaitlingai atsilankė, pel- lesnėse vietose arrows-ženklus

lai turėjo Imti Amerikos lietu- 
Toks yra oficialus ių r ardu daromas žygis, kaip

kos Vyriausybės pranešimas. Įtai nian paėįttni lakūnai yra 
Jis parode du dalyku: viena, (pareiškę. Kucfrnet jiems bevie- 

kad •‘Lituanicos •teclmiš- Į Ji„t \Vasbingtone aš iškė
lus įrengimas vyriausybės uau finansinį klausimų, kap. 
kompetentingų organų pripa- !Darius man atsakė: “Mes pa
žintas tinkamu skridimui ir,fy8 Amerikos lietuviai tų tu-
patys lakūnai kompetentingi; irim padaryti... Mes lėksim!Jais vir8uV Washington’o, te- 
antra, — iš Dariaus pareiški-. Lietuvon į svečius, tai ar <Te- Įko P^tėmyti, kad jie neturį 
mo Komercijos Departamen- ra mums kelpinigių prašyti J'1 Vleli° telegrafo. Vėliaus as 
1ui, kad su pinigais laku-■jg matosi, kaip šiedu karžy j’^ l'laUi'*au» ar žada turė- 
nai turėjo sunkenybių. 'giu -turėjo netik daug drųsos i1' bevie,i telegrafų, parašiu-

Bet, kad jie su pinigų sūria 
► Rimu turėjo sunkenybių — a- 
pie tai mes visi senai žinome. 
Žinojo ir tie, kurie dabar prie, 
Gaištus daro. Todėl man ro-!

ir pasiryžimo, bet taip pati‘us ir kitus itaisus> kur,e Pn’ 
ir .totelminišku- 'sk’«» Prie Štai Da-ir senso,

mo takto, ir mandagumo... 
Dar niekam niekur neatėjo 
galvon dėl panašių nelaimių

■ riaus atsakymas:

ar negeriau būtų mums Įkaitinti vyriausybę, net tais 
lems Amerikos lietuviams j atsitikimais, kai skridimai bu 

įsižiūrėti į pačius save ir į-, vo kaikurių pačių vyriausybių 
sitikinti, ar visi mes finansi- rengianu — ir nors ne vienas

*niu atžvilgiu padarėm viskų, lakūnas jau yra nugrimzdęs 
’kų. galėjome padaryti. Ir pir-, Atlantiko bedugne.
miausiai tai turėtų padaryti 
tie, kurie šiandien su lengva 
širdimi, lite apsigalvojimo (ar 
su apsigalvojimu?) priekaiš
tus į visas šalis taip lengvai 
svaido...

Nors šiuo laiku išrodo, kad 
nei vizos, nei pasai, nei leidi
mai nieko bendro neturi su žy
gio pasisekimu, ar jo nepasi
sekimu, tačiau tebūna šis atsi
tikimas mums visiems skau

lingu įtarimų, barnių, polemi-Įno gerokai padaryta ir pikni- ir sutvarkė piknikui vietų.
kų ir visuomenes demoraliza- kaunantieji buvo patenkinti.
vimo. Būtų liūdna, jeigu didis i m ,
. . ¥ „ . , . _. I 1 roku transpoiiaciiau; karzvgiskas žygis, kurį Lie- buvo

Visiems darbuotojams, auko 
tojams, į parapijos piknikų MARIANAPOLIO KOLEGI

JOS ATIDARYMAS, , e . . . , - ipatogi ir neapmokama. Kiek- 'atsilankiusiems, ar šiaip kuo-
vienas, kurs tik norėjo, gale- mj prisidėjusioms širdingiau- į 
jo važiuoti į šį trečiųjį para- K}ai ačiū. K. ir K. '
pi jos miškuose piknikų. Pp.1 

piovymu priežastimi..,,.
. v. . , . Akiemai davė visai dovanaiTai butų pats arsiausis būdas 

jiems atsidėkoti.
Geriau tebūna jis visiems be

kaina atliko mūsų nemirtinos 
atminties lakūnai, būtų erge
lių ir piovynių priežastimi.

išimties lietuviams, kiekvieno 
mūsų atskirai, vidujiniu kon
trolierium: ar kiekvienas mū-1

naujų', gerų, didelį trukų va-. 
žioti pasažierius. M. E. O’Do- 
ran suteikė savo ūkio miške-

X Sekmadienį, rugsėjo 3 d. 
Moterų Sąjungos įvyksta šau

,nūs piknikas parapijos darže. 
X A. L. R. K. Sus ino 137

lyje gražių kaip ir parkų vėl- kp. rugsėjo 10 d. bus piknikas
tui piknikui vietų. Vincentas 
Mogolas daug pasidarbavo 
šios gražios vietos gavime ir 
pikniko surengime bei tvarky-

pp. Akiemų ūkyje.

Lietuvių Kolegija Mariana- 
polis pradeda mokslo metus 
Rugsėjo (Sept.) 12, 1933.

Visi studentai turi suvažiuo
ti Rugsėjo 11, 1933.

Nauji studentai tepasisku- 
bina užsiregistruoti. Aplikaci
jas reikia siųsti adresu: Ma-

Jie vargiai “wireless” apa
ratų ar parašiutus turėsiu.
Viena — dvigubas “wireless” 
aparatas (priimtuvas ir siun
tėjas) brangiai kainuojųs ir 
jie tuo laiku dar nežiną, kaip
eisią su aukų rinkimu, o ant- Sl* pa^r&me viskų, kų galė- 
ra - ir tai esu svarbiausia j°me P^yti; ar dabar da- 
-- jeigu jie ir turėsiu pakam;rome kas mums derėtų
kainai pinigų, tai vis vien ne- (,aryti?
galėtų imti tų aparatų. Ko- i Tikėkimės, kad tikras ne. 
dėl? Kiekvienas lėktuvo tai- Ja*m®s priežastis pasiseks iš- 
pilnio colis, kiekvienas sunku- j a’akinti. Jas galima bus išaiš- 
mo svaras, kurį jų lėktuvas Į kinti (jeigu tik galima bus) 

vedėjai, kiek man žinoma, yra j gali pakelti, esu jiems svar- į tena1 Europoje ne čia. Tuo-
‘‘pakartotinai siūlę lakūnams jbu sučėdyti — gazolinui. To-į™^ turėsim laiko ir pamato Noreikienė, Lapin-
kreiptis prie jų su bet kuriais!dėl gazolinų ir alyvų jie tu-1 *r kaltininkus kaltinti. Čia ir 

rėšiu ne tik sparnuose ir ki- .^bar — nian rodosi, mes tū
tose įprastose tam tikslui vie-ir,me kitų užduočių. Pradėtas

X Rugsėjo l d. pripuola pi- Jrianapolis C’ollege, Thompson, 
rmas penktadienis. Visi mūsų Conn.
mokyklos mokiniai, einantieji

2. Lietuvos Pasiuntinybė ir 
Konsulatai. — Visos šios įs
taigos teikė visų paramų ir 
pagalbų, kokios lakūnai prašė 
ir neprašė. Visų šių įstaigų

sunkumais, bet kuriais reika
lais ir užtikrino nuoširdžių pa
rainų ir visų galinių pagalbą.1 tose, bet juo prikrausiu (blė- (tinkam0 didvyriams pamink-

džia pamoka, kad ateityje tin- Vizos’ 1^™! nebuvo parū-
pinti? Visas'reikalingas vizas 
jie turėjo. Tų parūpino jiems 
Lietuvos Generalinis Konsulą 
tas New Yorke i(nepaisant to,

,kų laikraščiai, rašė). Dėl spe- žygio pasisekimų ar nepasise 
Idalaus leidimo, apie kurio rei kinių. (Mat, jų neperdidžiau 

Dabar keletas detalių dėl, kalingumų Pasiuntinybė il

kamiau ir su didesniu entuzi
azmu galėtumėm panašius žy 
gius rengti.

VVIRELESS, PARAŠUTAI, 
ETC.

tinėmis) ir visų pasažierinę J° pastatymo darbas (liicago- 
kabinų — kiaurai ligi savo -ie’ ’s kur Pe ransatlantinę
pečiu... Kiekvienas gazolino kelionę pradėjo. Tektų pagal-__ •_ _1___ ______ •
galionas jiems esųs brangus,
nes jis galįs reikšti viso jų

voti ir apie tinkamų pažymė
jimų tos kelionės galo Šokli-

me. B. (lėtautas padirbdino iSpažintieS; ,.ugpilV.io 3, ,,, 
arrous-ženklus, rodančhiR pik-|3 va| ,enepalnirSta prieiti i5.

pažinties, o penktadienį Mi
šiose 7 vai. priimti šv. Komu
nijų. Vakare 7:30 vai. bus pa-

riko vietų. L. Čepulis nugabe
no reikalingus piknikavimui 
daiktus.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė

- įvairių priekaištų.
1. Lietuvos Vyriausybė. — 
Ji esu nesusirūpinusi lakūnų 

žygiu. Kuo toks priekaištas re 
miamas ? Niekuo! Lietuvos 
Vyriausybė buvo tinkamai pa
informuota apie rengiamąjį 
Transatlantinį žygį ir ji pada
rė viskų, ko nuo jos reikalau
ta ir kas jai reikėjo padaryti. 
Neaprūpino finansais? To pa
tys lakūnai nereikalavo. Jie
du nesikreipė dėl to ir nerei
kalavo iš Lietuvos Vyriausy
bės jokios piniginės pagalbos. 
Jiedu savo locnais pinigais 
buvo įsigiję lėktuvų. Jiems 
pritrūko pinigų tik jo per- 
dirbimui ir pritaikinimui 
transatlantiniam skridimui, 

dėl šios trūkstančios sumos

kalno juos perspėjo, lakūnai, 
kaipo Amerikos piliečiai, visgi 
nesikreipė j Pasiuntinybę, bet 
tiesiog į savo šalies įstaigas. 
Pasiuntinyliė nei iš jų, nei iš 
ko kito nei žodžiu apie jų da
romus žygius dėl leidimo neži
nojo. Būtų žinojus'— be abe
jonės, būtų privačiai pašalinu
si ir tuos nesusipratimus dėl 
$100.

Bet virš tilpęs Dariaus laiš 
kas iš .birželio 22 d., kad “pa
rengiamieji darbai baigti, esą 
me pasirengę išskristi Lietu
von bet kurių valandų’’, neda
vė Pasiuntinybei nei progos 
manyti, kad ko tai dar trūks
ta, kad yra kokia tai istorija 
dėl $100.

sias lėktuvas, neturėjo pakan 
kainai vietos, kad galima bū
tų jis apkrauti ir apsunkinti 
ne pat būtiniausiais skridimui 
lankiais). Gazolinas jiems e-

EILIŲ MĖGĖJAMS
Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi...........................  $0.75
Su Baltu Nuometu, J. Augustnitytės-Vaičiūnienės,

2j3O pusi......... .............................. *............................. $0.50
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė

K. Binkis, 230 pusi................................................. $1.00 <Kno.
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L. : Be viršmin«'*to man

Gira, 190 pusi............................................................ $0.50 paaiškinimo, lakūnai

6ALUTINAS-DIDIS
REFRlGERATORiyŽymiai prisidėjo prie pikni-'

ko pasisekimo dovanom!*: S(a.|,l,al,'os Prie Sven'- J,‘zan9 sir' 
dies.

X Sekmadienį, rugsėjo 3 d. 
pirmose Mišiose Sodalietės,' 

mergaitės ir moterys eina be 
mirai prie šv. Komunijos. Su-' 
ma bus su įstatymu Švenč. 
Suk ramento.

X Antradienį, rugpiūčio 29 
d., 7 vai. Federacijos susirin
kimas mokyklos kambaryje.

skienė, Vyverienė, Naujūnienė, 
Politikienė, Kačėnienė, Balčy
tienė, Keliotienė, Kalatkien"*.

Gražiai darbavosi Politikie
nė, Ad. Misevičienė ir Ieva 
Kulvinskaitė šinkuodamos le
ngvus gėrimėlius ir pardavi- 
nėdanios saldainius ir šaltako-

ne, Vokietijoj. Tas gal geriau Uoliai pardavinėjo užkan
džius Stakauskienė, Vyverie-šia tiktų Amerikos lietuviams 

kuo greičiausiai atlikti.

Atai naujos ir artimiausios 
šiuo laiku mūsų amerikiečiu 
pareigos. Ar mokėsime mes 
jas dabar tinkamai ir laiku

sus daug svarbesnis ir už 8tlikti? Į tai kiekvienas mū-
“wireless” ir už parašiutus. teduoda atsakymų!

Dėl parašiutų jų nuomonė „ z .v ,, . ,. Sulig savo išgales as noriubuvo tokia: . , . ., ji duoti, siųsdamas drauge
Jie nesi^'kėjo nelaimės per- Dariaus-Girėno paminklo Fo- 

lėkę Atlantikų. Sausžemyj jie, n(juį savo aukų' — čekį $100. 
kaipo patyrę lakūnai, tikėjo- B
si visuomet galėsiu nusileisti, i T . ., . . . , ,, . Lietuvos Minist. Amerikojenet ir motorui sugeltus (kaip ' 
ištikro jie ir nusileido kokioj 
tai fannoj, taisyti lėktuvų, lė
kdami iš Chieagos New Yor- 
kan, kuomet jie susivėlino at
vykti New Yorkan net apie 
devynias valandas). Visos jų 
mintys ir pastangos buvo su
koncentruotos ant Atlantiko 
perskridimo. Ir jie "ne be logi
kos galvojo, kad jeigu virs 
Atlantiko pasitaikys nelaimė, 
tai parašiutai visvien jiems 
nieko negelbėtų. Ar jų galvo
jimas buvo teisingas — tų gai 
galėsim patirti tik pilnut ^'»- 
aiškėjus jų nelaimei prie Eol

Rugp. 13 d. kun. Petras An
tanas Biskis, M. I. C., kuris tik 
kų grįžęs iš Romos laikė iš
kilmingas šv. Mišias Av. Tre
jybės bažnyčioje. Kadangi 
kun. Biskis nevarkietis, to
dėl, į bažnyčių prisirinko kuo 
didžiausia žmonių minia.

Rugp. 17 d., 8 vai. vak., Av. 
Trejybės parapijos moterys 
jam pagerbti surengė iškilmi
ngų vakarienę parapijos sa
lėje.

IR

LEŪAUHIŲ

IŠPARDAVIMAS
UŽ PUSĘ

KAINOS!

duoto
davė

Rudens Aidai, Adonio Jakšio, 1(0 pusi...........................$0.60
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Alapelis, 88

York“- P-
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi................ . .........$0.30 <ieikiaE •lls U vieSai
Tėvynės Keliais, Liūdo Giros, 64 pusi........................ $0.25 kojo lakūnų paminėjime Cbi
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi............ ’...............................$0.15
Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi........ ..............$0.10
Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi...........................$0.10

GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE 
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.

prieš išlėksiant 
priežastį mūsų

dar ir kitą 
Generaliniam

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 South Oaldey Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS

cagoje, Lietuvių Auditorijoj: 
“Lituanica” esanti ne jų —

Dariaus ir Girėno — bet Ame
rikos lietuvių aukomis skridi
mui prirengta. Jie esu pasi
žadėję už tas aukas su “Li
tuanica” Kaune nusileisti. Ir 
kaip jūrų laivo kapitonas ne-
apleidžia kad ir skęstančio, lygos klubo.

J. Hutcheson, Southern ba- 
sebolo lygos žvaigždė, tapo 
nupirktas Brooklyn National

DROVERS RANKA
Priežastis daugelio žmonių ir biz
nio įstaigų vedimo savo bankinių 
reikalų Drovers bankoj, yra šios 
įstaigos nepaprastas gabumas lik
viduoti.
Bet ne tik dėl tos vienos priežas
ties. Mūsų kostumeriai sako, kati 
Drover Patarnavimas yra draugiš

kas, ir tikrai gelbstantis visais atvejais, kad jie įvertina•
visa tai kaip ir nepaprastų likvidavimo galę.
Suvirš 12*/o milijonų dolerių Drovers Banko turto yra 
Casli ir L'. S. Government Bondsais. Kviečiame ir jūsų 
sąskaitų.

NATIONAL BANK 
TRUSTffSAVINGSHANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Bankines valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po piet. 

Subatoj nuo 9 ryto iki 2 vai. po piet.

388
Apsirūpinkite su an

glimis dabar, pakol y- 
ra dar žemos kainos. 
Nelaukite pakol pa
brangs. . Dabar kainos 
kyla ant Visko, taip put 
ir ant anglių. Jeigu pi
rkaite dabar, sutaupy
site duug pinigų ir gau
site geresnių unglių. 
Pirkite anglis iš

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADISIUS, sav.

16th St. ir 49th Ct», Cicero, III.
TF.L. CICERO 811

Jeigu pirkaite anglis p«*< HMM, uitlkrlnam ka<l hu.<rtt« ulgnnArilntl.
■fr •£ .4.: —4- ■■ ~5S;

Standard padarymo šaldytuvai, 
verti $125.00. Čionai parsiduo
da tik po

567.50
Norge Refrižeratoriai po

$99.50
Sparton Rėfrigeratoriai po

$99.00
Gibson Refrižeratoriui po

$93.50
Apex Refrigeratoriai po

$79.00
Majestie Refiigcratoriai po

$69.50
METALINES 

LED AU NES
Už ’/i Kainos

$9.50
ir aukščiau

MATYKITE TUOJAUS

PEŪPLES 
FURNIIDRE CO.

KRAUTUVUS 
2536-40 W. 63rd STREET

ITemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVĖ.

1/afayette 3171 
Chicago, III.
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Visi i paskutini šįmetini
“DRAUGO”

adienyj, RugpiučioAugust

RIVERSIDE, ILLINOIS
» ■ ' ■ * -- - K/ ■ • . ’ • *“ * ' ,

Bus Skanių Užkandžių ir Saldžių ir Karčių Gėrimų
Pirkęs tikietą turėsi progos gauti AUKSO ŽIE

DĄ. Piknike bus virokių įvairumų, šokiai prie šaunios 
muzikos. Iš anksto kviečiame visuomenę tą dieną at
vykti ir pasidžiaugti paskutiniais vasaros dienelių gra
žumais ir pasisemti daugiau energijos žiemos darbams.

Visi Chicagos sportininkai, kumštininkai, ristikaį 
po vadovyste biznieriaus J. J. BAGDONO bus pikni
ke.

^*4

ŠOKIAMS GRIEŠ GERA
I

Bus imami kalbamieji paveikslai ir jie bus rodomi 
Amerikoj ir Lietuvoj. Filmas ims K. Lukšis, žinomas 
filmininkas.

Stipriausi vyrai CICERO ir WEST SIDE trauks 
virvę ir jie bus nutraukti į kalbančius paveikslus.

A. L. R. K. Federacijos XXIII kongreso atstovai, 
suvažiavę iš visos Amerikos kraštų ir iš Lietuvos, da
lyvaus šiame rudeniniame dienraščio “Draugo” pik
nike ir drauge su visais pasidalins Chicagoje ir kelio_ 
neje įgytais įspūdžiais.

f

&
I

Hoksim, trypsim,

liukumi būsim,

“Draugo’’ rudeni
niam piknike.

ORKESTRĄ
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L. Vyčių — Dainos choras, kuris rytoj “Draugo” piknike 
•eiksluose. Taip pat ir visa publika bus nufilmuota. Šiam

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ ' Du (ji ir jis) susikibę “skę
sta” muzikos “bangose”... lto 
dos visų pasaulį užmiršę... Su
glaudę veidų prie veido... o 

Anų vakarų šalia mano gy-' prakaitas upeliais rieda tik 
veninio jo buto, buvo suruoš-' rieda... Abudu peršilę... bet 
tas taip vadinamas “gatvės šokinėja.
šokis”. Nors nesu šokių mė-į Kitas šokis — kitas part- 
gėjas, bet neiškęsdanias savo neris-ka ir t.t. 
smalsumo, nuėjau pažiūrėti.!
Mat, tokiuose “susirinkimuo- Stovi moterėlė (žinoma, lie

Juozas Pcška

se” labai galima prisižiūrėti į 
Amerikos šių dienų jaunimų...

W*.

bl

š

t

__iunu visi džiaugiasi ypač tė-
Iveliai ir mainytės, kurie ne
užilgo vėl mokslui prasidėjus 
paves savo vaikučius jų glo-

BHHB'bai.
Bėda kad daugelis tėvų ne 

girdi mūsų gerojo Išganytojo 
oalso, kuris šaukia leisti savo 
mažutėlius pas Jį, o .Jis juos 
priglaus prie savo meile de
gančios širdies. Daugelis tė

: ii

laidotuvėms patarnavo gra-1 Taigi, Darius-Girėnaa 
torius Supercynski. 'mirtimi j žemėlapius įlaši

Lai Viešpats suteikia jai a-Jkrųjį lietuviškąjį Kauno oii
mžinų atilsį. sto vaidų. Legic

KAUNAS NUGALĖJO 
“KOVNO"

Am. Liet. l/*giono Dariaus- 
Girėno Postas 1 Nr., seniau 

I »ų to nejuiiso ir leidžia vaikus Gen. Tado Kasciuškos postas,

TĖVĮĮ MARIJONŲ 
GUA
THOMPSON, CONN.

MARIANAPOUS

Kolegija turi astuonių
|i viešųjų mokyklų. Sako, ka-'per kelis metus nuolat klube-j tų mokslo kursų. Pirmieji

alikiškai mokyklai reikia no Amerikos įstaigas, reika-! turi metai yra Aukštesnės M
laug mokėti, o puldiška mo- laudamas pamesti Amerikos į kyklos — Classical Hif
;ykla dykai. Bet ar pubūško Konsulato Kaune vartojamą Seimo 1 — kursas; Antroji
i mokykla mokina tikėjimo? .‘‘Kovno” vardų. Dariaus-Gi- lig — tai keturių metų kol
(ai kada vaikas, atėjęs į baž- rėno žuvimo proga, žuvusių gijos kursas.
ivčių nemoka net persižegno lakūnų, šio Posto narių, atmi- • . . ..
. v r " i . . ... I , Marianapolis yra vienatį!a. nimo vardu pareikalauta nau-

jai Kaunu vadinti lietuviškuo-

semia!”
• * •

Orkestrą išplerusiais

tuvė) prie kurios prieina me
rgaitė (stengiasi vaidinti me-

• • • rginos rolę!). Visa šlapia nuo
Nėra reikalo minėti, kad tos prakaito — mat šokinėjo... —

rūšies “susirinkimai” labai “Ar turi “gud tainių” duk- 
skaitlingai lankomi. Anot pa rele?” paklausė moterėlė, 
čių jaunųjų išsitarimo; “...sa- “Puri gud” — atsako dukre- 
vo dvaMdt pėrib’*ji’f'čia pTtsi- lė.

“Na tai tu linksminkis, o 
aš einu namo... Tik žiūrėk m- 

lial- sivėluok pareiti. Tėvas pyks-
sais kaukia, cypia ir “groja” ta, kad penčiai pareini...” — 
Gi jaunieji susikibę poromis... “Oh, he’s old fashioned — jis 
šoka! Gal geriau tiktų šaky- nieko nesupranta apie jau
ti... šokinėja, nes visaip krai- nūs...” dukrelė įsikibus į ki- 
pydamiesi, tampydamiesi tai tos motinos “sūnelį”, jau 
ant vienos kojos, tai ant a- šokdama atsako.
biejų — (kaip laukiniai neg- į • • •
rai Afrikoje) strakt, strakt... Eidamos pro šalį, sustoja

• • * dvi jaunos (tokio amžiaus,
Štai, keletas paveikslėlių, kaip ir tos šokančios) mergai-

kurie man pasisekė “nupai- tės. Iš pirmo žvilgsnio, išneši 
syti” savo plunksna: sprendimų, kad tai gero iš-

(S
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Šis metalinis milžinas yra šimtmečio Pažangos pa
rodoje, Westinghouae paviljone, išradėjo J. M. Barnett 
iš Manefield, O., įsakymu, jis gali atsistoti, atsisėsti,
cigaretę rūkyti ir kitokius įsakymus pildyti.

kolegija, kurioje lietuviai ja 
nuoliai yra auklėjami tik] 
nėję ir tautinėje dvasioje.

Kolegija yra inkorporuc 
Connecticut valstijoje.

Norintieji savo vaikus si, 
sti į aukštesnius mokslus, 
šykite adresu:
MARIANAPOLIS OO1 

Thompson, Conn.

SKAITYKITE BIZNIE1 
APGARSINIMUS IR

BARGENUS

Nieko nėra brangesnio pa- 
aulv, kaip kad katalikiškoji 
ietuviška mokykla. Duok Die
ze jai ilgai gyvuoti.

Jei jūsų vaikeliai lankys ne

ju vardu, taip kaip ir Klai
pėdą. Šį kartų laimėta.

j Department of iState, Yva- 
sliington, D. C., savo š. m. ru-

adainuos gražių dainelių. Dainos bus nuimtos kalbamuose pa- katalikiškų mokyklų, nevienas ?i>pln‘ 8 dienos laiške prane-
ausingam chorui vadovauja, m uz. J. Sauris. [kruvinomis ašaromis apsiver-įf6 , , P°r, 4 V ' ySUIU’

- -- - . . . . _ ___  j, ._ , . .kad “In reply, you are m-ksite pamatę juos praradusius .. .,...... . m x . tormed that “Kaunas’' hastikėjimų ir lietuvybę. Tat, b ra 
ilgūs tėveliai, leiskite savo vai 

j kelius į parapijines mokyklas, i
KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 

KŪLONIIAS
INDIANA HARBOR, IND,
SMAGIAUSIAS PIKNIKAS

Sekmadienį, rugpjūčio 27 d., 
šv. Pranciškaus parapija ren
gia smagiausi ir įdomiausi pi 
knikų, Kovalskio darže, Calu- 
met City, III.

Federacijos skyrius — $20. jus neapleis. 
Šv. Ražančiaus — $15.00.
Šv. Pranciškaus — $10.00.
Šv. Jono — $10.00.
Vyčių kuopa — $10.00.
Šv. Cecilijos choras — $10.
Taipgi choras daiguos įvai

rias daineles. Moterėlės visus 
skaniais valgiai* vaišins. Vy
rai ištroškusius girdys. Mer
ginos visus linksmins ir lai-

Užaugę jie bus tėvams džiau- 
'gsnias; mirties/valandoje irgi

been adopted by this Govern
ment as t lie official name oi 
the Lithuanian Capital (Pas
taba: į tai Postas priminė už
simiršusiam valdininkui, kad 
Kaunas yra laikinoji sostinė,

X Kugp. 20 d. mirė a. a. Vilniui esant laikinoje lenkų 
Ona Juraitienė, 40 metų amž. įkaro okupacijoje).” Drauge 
Sirgo vėžio liga; išgulėjo 9 Departamentas pažymėjo, kau 
mėnesius Mercy ligoninėj. Mi-Į Konsulatas Kaune, jau ėmė 
rties valandoje prie jos buvodavo oficialiuose raštuose var- 
klebonas kun. Jos. Martis, vy-ltoti “Kaunas”, vieton ligšio- 
rss, duktė, sūnūs, sesuo M. Įlinio “Kovno”. Jei dar pasi-
Georgia ir slaugės. Mirė ap
rūpinta Šv. Sakramentais ru-

čiame piknike dalyvaus v:
sos Šv. Pranciškaus parapijos1 mės dovanomis apdovanos. Ir ,naijoniįs yv. Kazimiero baž-
draugijos “in corpore” ir gn daug, daug kitų šposų ten bus. nyčioje atlaikyta trejos šv.

.dovanėlėmis^. . «• ,lodel ą i.-i^nuošii tižiai esatp Mišios ir pasakyta labai gra-
Šv. Onos draugija išskyrė ĮcvieeiamHfely\mu,i ^n,e P1' Žūs pamokslai bažnyčioj ir ka 
k& j i - kiuke. Kun. K. Bičkauskas 
$25.00.

p. 23 d. su bažnytinėmis pa

taiko raštų su Kovno, tai tik
tai dėl užsilikusių senų blan
kų laiškams.

Šia proga teko patirti, Kad 
Lietuvoje ruošiamas įstatymo 
projektas dėl Lietuvos geo

grafinių vardų rašybos; toks

Progress
FURNITURE GO.

KRAUTUVĖJE

auklėjimo mergaitės. Permetę 
akims visų “scenų” eina to
lyn — namo. Bene jų pažįsta- 

ima, apsupta būrio “kavalie
rių” šaukia: “Majyte, Julyte 
!ar neisit šokti?” — “Ne, ma
šinytė laukia mūsų, namie...” 
[mandagiai atsako šios. Ir nu- 
1 eina.

• • *

pinėse. Palaidota Kalvarijos jįjelis darbas galįs ilgiau už- 
kapuose. 'trukti.

į <
A. a. Ona .Juraitienė buvo( Šiuo metu “Kovno” tebe- 

gerai žinoma kaipo pavyzdin-.vartoja tiktai “Associated”'ir 
ga lietuvė šioj kolonijoj. Ture j “United Press”, bet ir šių į-

----- ------  s jo labai daug draugų ir gimi- ‘staigų Postas nepalikot ir
Mūsų kolonijos lietuviai ka nių todėl į laidotuves susirin- joms parašyta raštai, prašant 

talikai šių savaitę labai “bu ko skaitlinga žmonių minia ir "prisitaikinti prie Amerikos va 
hlžios užimtos linijos, taip 

kaip U. S. Geographic Board 
jau anksčiau padarė.

GARY, INDIANA
KAS NAUJA

sy”, nes rengiasi prie savo pa į kapines daug žmonių važia 
rapijos pikniko, kurs įvyks se įvo. Velionė priklausė Baltos
kmadienį, rugp. 27 d., para 
pijog darže.

Kadangi Šiuo laiku parapi
ja turi daug reikalų tat gerb.

Lelijos ir kitoms draugijoms.

i Kavalieriai? šešiolikos —- 
septyniolikos metų vaikai, pu- 

,'rvini, marškiniai iš kelinių iš-
JipaSę, “fiiHahokvii” pilnos klcbollas 1-uapijona, rūpi 
burnos, kurių nuolat spiauna
į gatvės grindinį, ant kurio 
jie šoka... Ir kaip jie moka 
šokti? Merginos juos už tai 
labai “mvli”...

naši, kad piknikas kuo geriau 
šiai pavyktų.

Šeimininkės, sako, galvoja 
nepaprastų “menu”. Sako, 
bus didelis “surprise”. Bau 
kiam sekmadienio.

Beje, mūsų biznieriai auko-Vieni tų vadina moderniš 
kuinu - kili wiSuuklf.jin.uJ ė K™4*1/ ir bran8i'/ dovanl>- 
Kuris teisingus; !Kas bu» lanumfftt, nesigailės.

____________ Įžanga dykai. Galėsim links
mai pasišokti prie geros inu-

SVEIKA MARIJA! zikos.
Kviečiu visus — jaunus ii 

Ar myli Marijų? Ar nori a- senelius, mažus ir didelius i; 
pie Jų pasiskaityti graiiu i» visos kolonijos. Be sttre to 
skaitymų? — Jei myli ir no- come or voull be very sorry.
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu

SVEIKA MARIJA!”
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie 
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. X. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražio., 
popieros Svč. Marijos ir Jė 
zaus paveikslus.

Especially around our Sami 
Duncs, lath und Lincoln St.

Knygos kaina, imant po vie- stalo.
nų, 35 centai.

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
A

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno." 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveiknlus ir juokingus*piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotėm;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojains kiek skai

tytojams;
X Kugp. 23 d. grįžo į pa į 12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

rapijų seselės Kazimierietė< ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
Per atostogas, nesant seselių, UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS, 
nebe taip atrodė ir liažnytė-
lėj. Nesant seselių ir vaikų ne 
tiek ateidavo į bažnyčių 8v.
Mišių išklausyti. Aš manau, 
kad dabar vėl matysime visus 
vaikelius bažnyčioje ir dažnai 
einant prie Dievo malonių

Sesučių Kazūnieriečių sugiį

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CD.
. 2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

Siųlo mažiausias kabias 
ant visokių namams 

reikmenų
Pirkite čia dabar ’ 
ir taupykite pinigus!

Gražūs Seklyčioms Setai
Nuo $24.50 iki $98.00
Miegamų ir Valgomų 

Kambarių Setai
Nuo $19.50 iki $95.00

Refrigeiatoriai ir'Ledai
Nuo $9.50 iki $99.00

* -
Naujausi 9x12 Kaurai
Nuo $12.50 iki $58.00

Drabužių Plovyklos
Nuo $35.00 iki $125.00

Puikūs Matrosai
Nuo $3.95 Iki $30.00

Gražios Plieninės Lovos
Nuo $2.95 iki $15.00

Šildomi ir Gesintai Pečiai 
Nuo $19.75 iki $$97.50
Naujos Mados Radios
Nuo $7.95 iki $100.00

Tai yra patogiausia ir di
džiausiu krautuvė Bridg 
porte.

3222-26 So. Halsted
Vedėjai: J. KaM<U«akM 

J. Romanas

lllilIliMIIUIIIIMINMhlNIlIimilM H

Duodame gražius ir į< 
rnius Lietuviškus radio 
gramus kas ketvergę, 9: 
vakare iš stoties VV.S.B.t 
JL2U) kilocycles.
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‘DRAUGO” RUDENINIO PIKNIKO REMEJIĮ SĄRASAS
PASISAKĖ GRAFU IR 

PAKLIUVO

Res. Phone Hemlock 5696 
Off. Phone Blvd. 3320

7alter V. Witkowski
WHOLESALE MEATS 

6624 So. California jAve.,

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVICZ
1ROCEKY and MEAT MKT.

4600 So. Fairfield Avė., 
i'resh Vegetables Rec’d Daily

Phone Rockwell 9234
B. Piser and Son

Importers and M’holesalers Of 
Alaska, Scotch and llolland 

Herring.
1637 So. Millard Avė.,

-

Phone Lafayette 3713 (

Chas. Wertelka
CANDY DEALER 

WHOLESALE and RETAIL 
4338 So. \Yashtenaw Avė.,

Chicago, III.

Phones Laf. 8330 and 8840
43rd St. Drug Store

Prescription Druggists , 
A'. 5. Jonaitis, Prop. 

2735 W. 43rd St., 
Chicago, III.

Res. Phone Virginia 0590 ’

J. Koncevic
UNION BARBER SHOPS 

Two Locations
2357 W. 43rd St., 
2734 W. 43rd St.,

TEL. CANAL 2888

INTERNATIONAL DAIRY CO.
ŠVARI, MODERNIŠKA PIENINĖ

19X2 SO. ASHLAND AVĖ., 
CHICAGO, ILL.

Švieži - Saugūs - Gryni - Maistingi Produktai

West Side vyrai ir motery” 
turės savo stalą, “rūtų dar
želį’’, straikerį, savo muzikan- ---------- -
tus ir žydų kupčių. , „E mest de Paima, kurs

Roselando veikėjai turės sa būdamas Chicagoj pasisakė 
vo chorų, kuriam vadovauja “grafu Giacomo Ferro,” tur- 
E. Bružienė, P. Baužienė. Jos tinguoju automobilių agentu 
padainuos lietuviškų dainelių. Genoa, Italijoj, pakliuvo Chi-

K. Račkauskas, J. Rama- eagos detektyvų biuram 
nauskas, Y. Mitkus dirbs prie 
giliukingo rato ir sportiškų 
lazdelių.

[BERTY BAKERY
Augštos rūšies duonos kepyk- 

Priimame užsakymus dėl 
stuvių, bankietų ir kitų. su-

engimų.
Išvežiojame po Chieaga ir 

jielinkes.
11926 So. Halsted St., 

Tel. Pullman 3444

Phone 82 M

W. KUBAITIS
FARM PRODUCTS 

P.O. Bxo 174 

Huntley, III. -

Phone Melrose Park 734

P. F. METRIK
JEWELER I 

152 Broadway 
Melrose Park, III. 

IVATCHES - DIAMONDS
JFAVELRY

Phone ('anai 2591

GEORGE’S METROPOLITAN HDWE. 

AND ELECTRIC SHOP, INC.
2215 W. 22nr St.,

OLASS, PAINTS and SUPPLIES |

Prieš porų savaičių iš Det
roito šiam “grafui” prisiųs- 

z tas brangintinas automobilis, 
Weat Side ekspresai su dar- su kuriuo jis tuojau ir dingo, 

i bininkais išeis 9 vai. ryto. \ a Pagaliau susektas Texas 
Įžiuos Fabijono, Metropolitan valstybėje, tenai areštuotas Ir 
ĮLaundry ir “Draugo” tro- Chicagon grąžintas. Pasirodo, 
I kad jis nėra nei grafu, nei a-

Brighton Park ekspresai bus gontu.
V. Gotauto ir A. Tičkaus. i .

Marąuette Parko — Al. A-i
lišausko ekspresas išeis po su
mos. Rep.

?Tel. Boulevard 7234

Frank Vaičkus 
Meat Market d’ Groceries 

634 West 35th St.,

Phone Republic 0098
J. MANIKAS

SODA - POP - BEER 
COAL, WbOD and

EXPRESSING 
3008 W. 59th St.,

Chicago, III.

Tel. Lafayette Avė.,
P. GIEDRAITIS

GROCERIES 
MEATS - FRUITS 

VEGETABLES
4501 S. Fairfield Avė., 

FREE DEL1VERY

Phone Lafayette 7552

Stephen’s Revelers
The Better Dance Orchestra 

GEORGE STEPHENS 
4142 Archer Avė., 

Chicago, III.

A. PROSEVIČIA
GROCERY and MEAT MKT. 

2659 W. 71st St.,

Stud. Jonas Morkūnas, Lie- 
i tuvių Studentų organizacijos 
pirm. iš Rochester, N. Y. ka
lbės rytoj “Draugo” rudeni 
niatne piknike. Jis yra smar- 

Įkus veikėjas ir geras kalbė-

V£DŲ 
Amerikos 

Linija

“BALTASIS ŠVEDŲ 
. LAIVYNAS”

tojas. Ypač jaunimui bus įdo-Į Gr,e^a^‘KL'kia,eiSuvžew rY^oJ' 
mu pasiklausyti jo kalbos.

K.BURAS
Grocery and Market 

Tel. Lafayette 5069
1845 W. 47th St.,

Jučus Sisters
ItESTAURANT 

Pirmos Klesos Valgykla 

3241-43 So. Halsted St.,

Geriausius linkėjimus 
“Draugo“ piknikierams velija

Stanley Mažeika
GRABORIUS 

3319 Aubprn Avė.,

Phone Lafayette 1237

Vincent Paukštis
HARDWARE - PAINTS 

( etc.
2738 W.*47th St., 

Chicago, III.

Iš senų čeverykų padaro
te naujus. Darbas užtik
štas.

Pamatykite

EDVARDAS MIS1US
(čeverykų Daktaras)

5018 W. 16th St., 
Cicero, III.

ST. SAMBARAS
GROCERY and MEAT MK' 

6500 So. Talman Avė.,
PRANEŠIMAS

August J. Jurgilas
Dabar jau užrašo (inšiurina) 

general insurance, kaip tai life, 
aceident, health, fire, automo- 
bile ir t.t., ir tik prie didžiųjų 
kompanijų: Neic York Life ir 
Continental Life Insurance.

Phone Victory 0728 J

Emerald Dairy
S. Daugėla, Prop. 

WHOLESALE and RETAIL 

3251 Emerald Avė.,

Tel. Boul. 1048

KUČINSKAS BROS
BAKERY|

3401 So. Morgan St.,

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
t
Lietuvis Dentistas 

Valandos:
Kasdien nuo 10 vai. ryto 

9 vai. vak.
Sekmadieniais ir Trečia- 

ieniais pagal sutartį.

4847 W. 14th St., 
Cicero, III.

Imame X-Ray

MILŽINIŠAS IŠPARDAVIMAS
Kiekvienų PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ 

pas
K. BELL

5022 W. 16th St.
Cicero, III.

' VISADOS ŠVIEŽAS TAVORAS
MANDAGUS PATARNAVIMAS

Darykite biznį su mumis, užtikrinam busite užganėdinti

Tel. Hemlock 4080
M. MINIAT

WHOLESALE 
MEAT DEALER 

6458 So. Whipple St.,

“DRAUGO” PIKNIKO 
DARBININKAI

IŽ1S TAILORING CO.
1411 So. 49th Ct., 

Cicero, 111.

Pasiuva siūtus pagal natt- 
lusios mados. Visi krau

gerai patyrę siuvime 
kirpime. Taipgi senus 

jo ir čystyja su didžinn-
u atsargumu.

Nevažuok iš namų tuščiu automobiliu. Nusipirk gazo- 
linno ir alyvos pas mus.

PARKHOLME SUPER SERVICE 
AND

GREAS1NG STATION
. Joe Shantet, Prop.

16th St., and 50th Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 635 

Daryk Biznį su savaisiais

gijos narės kfeps bot dogs po 
vadovyste T. Goberienės, S. 
Čiapienės, B. Kopūstienės ir 
kitų. >

Choro nariai dirbs įvairius 
darbus; B. Lazdauskienė, P. 
Gailienė bus prie serijų.

A. Kardelis turės bišopų.
Cicero, III., Šv. Antano pa

rapijos Sopulingos P. Šv. dr- 
gijos narės svečius vaišins ska 

jniais valgiais, ves restoranų:
, P. Mažonienė, A. Vaišvilienė,
Į B. Ivučienė, F. Mockaitienė, E. 
Paužienė, D. Jakštienė, M 
Mišeikienė, M. Laurinaitienė, 
O. Rakauskjenė, J. Dudienė; 
raštininkės prie kasos: B. Ju- 
rgilaitė, U. Išganaitienė.

Prie aiskrimo Česienė, Šri u 
bienė, ir kitos.

Prie sūrių M. Jokubauskas, 
J. Vilčiauskas, A. Rabačiaus- 
kas, J. Grybauskas, prie ga- 
spadoriškos būdos* su savo 
draugais. Lietuviškas vengras 
žuvis gaudys.

Mielroseparkiečiai turės savo 
būdų po vadovyste A. Svil- 
pauskienės, E. Žvirblienės iv 
kitų. Mergaitės svečius papuoš 
gėlėmis.

Bridgeporto šv. Jurgio pa-’ 
rap. vyrai dirbs prie holių: 
J. Buhnis, Aleliūnas ir kiti.

laivai Išplaukia iš Ncw
Pler 97. gale W. B7th St.

------ o-------
________________ ’ ! M. I.. “GRIPSHOEM". Rugsėjo

M. 1,. “KVNGSHOI.M" Rugsėjo 1.1,
VISI BIZNIERIAI RENGIA- m.l “i>rottninghoi,m" Rūgs. so

M. E. • KUNGSHOIJtl Spalio 5 9
Dideli, balti lt gulbės laivai. Erd

vus Ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje; judoml pavei'kslai. koncer
tui ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju 
švedu laivynu,” kelionė būna per- 

j trumpa.

Kreipkis | vietini agentų, arba
J. P0CZULP SWEDISH AMERICAN LINE

Smoked Meats, Wholesale ,M Avė., chicago. m.
Tel. Hemlock 9688

SI BŪTI DIENRAŠČIO 
“DRAUGO” RUDENI 

NIAM PIKNIKE

J. PUŽAUSKAS
Mėsos Ordelių Išvežiotojas
6559 S. Campbell Avė.

Tel. Prospect 9153 .

J. MANDZEJEWSKIS
Mėsos Ordelių Išvežiotojas

€600 S. Washtenaw
Tel. Hemlock 3340

’ allpuHlemsMODEL DAIRY CO.
Išdirbame ir pristatome pie

no produktus
2003 W. 18 PI.

Tel. Canal 4310.

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Drcug^” it 
retnkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi iame.

Į LIETUVĄ

RegnliariSki Išplaukimai — 
Smagi Kelionė —
Žemos Kainos
Del platesnių informacijų krei

pkitės j mūsų agentus arba

SC ANDIN AVIAN 
AMERICAN LINE

130 N. La Baile St. 
Chicago, III.

L

AR NESVEIKAS?
’Pasitarkit su Dr. Ross, dykai' 

apie savo ligų ar silpnumų.
Vėliausi ir geriausią 
gydymai Išgydymui 
įvairių kraujo Hgų, 
reumatizmo, inkstų,, 
pūslės, urinarių ir 
vi'sų užkrečiamųjų1 
ligų. Taipgi speciali t 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir stl- < 
prumo be laiko nu-

asmenims ir lyti'nial* 
silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečlaiml 
'ateiti dėl sveikatai naudingų in-* 
, formacijų, kurios bus suteiktos, 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir* 
.visiems prieinamos. Galima susi
tarti dėl lengvu išmokėjimų, kad 

»klckvi'enam nesveikam žmogui duot 
^ti progos išsigydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
irffTIKIMAK SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str.. Chicago. TU. 
^•nklte elev.’toriu iki penkto aukš- ’ 
to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų, 
ir GOS dėl moterų. Valandos; 10 a, 
m. iki' 5 p. m. Nerišliomis 10 a.1 
m. Iki 12 vai. Panedėllals. Seredo- 
mls kr Subatomis nuo 1(1 a. m. iki' 
R p. m. Ofisas 30 metų tame pa
čiame name.

IILY DRUG STORE
1446 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

Teisingai ir mandagiai 
patarnauja.

. Petrauskas Ph. C., R. Ph.

Geriausio Pasisekimo “Draugui” 
Rudeniniame Piknike. 

Linkia
Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 So. 49th Ct.,

Dentistas
Cicero, III.

Brighton Parko parapijos 
šie vyrai trokštančius girdys: 
Pakeltis, Blažis, Grybas, Ku
likauskas, Kilkius, Ziepaltas', 
Šatas, Ragaišis, Simanavičius,
Benzinas, J. Baltutis, Pr. Smi -; 
Igius, A. Barsčius, Al. Šriup-
ša, F. Gubista ir kiti. 1

I

Choro nariai dirbs prie če-' 
kolado saldainių. Čia vado-Į 
vaus A. Lekas.

Apaštalystės draugija turės ' 
biznį, dirbs: Kazragienė, Ru-, 
dienė, Navickienė, Grinčaitė, i 
BanBalienė ir kitos.

North Side, Šv. Mykolo pa- 
rupijos vvrai-vaikinai bus prie 
tikietų darže ir .tvarkos žiū
rės: A. Bacevičius, A. Rugie
nis, K. Šerpetis, A. Peksnis, 
VI. Kavaliauskas, J. Lebežin- 
skas, V. Rėkus, M. Daugirda, 
P. Plečkaitis, J. RiAka ir kiti.

Marąuette Park, Gimimo P. 
Š. parapijos Apaitalystės dr-

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal (žymus Gydyto
jas Specialistas Išrado kombinaciių 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių, kurių organizmas buvo sugle
bęs ar tik vietomis arkyvus, ir ku- 

i riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastų tonikų. SI preąkripcija dabar 

i yra pardavinėjama visose vaistlny- 
čiose tik už Doler) už pilno mėnesio 
treatmontų. Jeigu po dvidešimts die
nu bis nebusite užganėdintas. Jūsų 
Doleris jums bus sugrųžintas. Eikite 

, I savo valstinyčlą Ir paklauskite l.u- 
|tcl| tikru NEGA-TONE — žiūrėkite, 
I kad ant laibeio butų užrašyta

LACHAWICZ IR ŠONAI Nuga-Tone

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

■ v

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrahų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Moderniška Koplyčia Dykai *
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
CHICAGO, ILL.

2314 West 23rd Place 
Telefonu Ganai Sfilfi—2518

CTCERO, ILL
1439 So. 49th Court 

Telefonu Cicero 6927

SReumatizmassausgelė-
' M' ■i ■ Neslkankyklte savęs skans- 
g mals. Reumatlamu. Sausgėla. ®

Kaulų Gėlimų, arba Mėllunfflu ■ 
™ — raumsnų suklmut nes akau- g

I dėjimai naikina kūno nrvybe
Ir dažnai ant patalo paguldo ■ 

CAPSIltO COMFOTTfD mo | 
stls lengvai praSallna virtini- a

I n ė ta Ilgas; mums etsndls dau- 
I gybė Įmonių siunčia padėka- ®

voneo pasveikę. Kaina ieo psr g 
I palte tta arba dvi u<
| Knyga: "■ALTINIS 8VFI- ■

KAToa" •uralals gvdytlea. kai- I 
1 na lt aaatg. R

j ilustin Kulis :
I- «»&» 80 HAljrrKD ST ■I ■
h* Cktaaga. (U •
'■■■■■■■■■■■■B



f ■

Šeštadienis, rugp. 26 d., 1933

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
t) R a' r n is

CHICAGOJE
PRANEŠIMAS

Visi darbininkai ir darbini 
nkės, pasižadėję dirbti “Drau 
go” piknike, rugp. 27 d., su
sirinkite 7:15 vai. ryto prie 
F. Miliausko kepyklos, 1425 
So. 49th Avė. Iš čia A. Ber- 
nadišius savo dideliu troku 
nuveš j daržų ir vakare vėl 
parveš. Mokėti nereikės.

Kas norės vėliau važiuoti j 
piknikų, tuos už ll)e nuveš i>' 
parveš M. Maseliūnas ir P. 
Šeputis. Jų trokai nauji, gra
žūs. ...... j Į

Visi kviečiami j “Draugo” 
rudeninį piknikų.

puniutysim didelį pulkų Cie°- 
ros vyrų, kurie sudarys dide
lio “strioko” VVest Šitie ty
mui.

Paskutinis šių metų para
pijos piknikas įvyks Vytauto

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X Mūsų parap. choras tu-

Vffgp. S dieną, Vilkaviškio up-". 
skr., Paežerių vals., Pančiukų ■ 
kaime.

Ofiso: Tel. CALumet 4039
į Palaidota rugp. 11 d. iškil- Res.: Tel. HEMlock 6286
1 t

imingom pamaldom, (trejomis

-LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

OR. ATKOČIŪNAS

darže, rugsėjo 10 d. Kad ge- 1‘“j° ln(dinį išvažiavimų rugp. sn įgvažiavimo programa ir bi- j daugelis žmonių, 
įai prisirengus piknikui, rug- “,l * Mitingai! Visi znįs parap. salėje. J. Amerikoj pali

gerb. klebonas kun. I. Alba 
virius ir rengimo komisija.

r “ . . .
Trokai į piknikų veš žino- MV- Mišminis, kurias atlaikė 

nes nuo bažnyčios po pamaldų piur1, Andziulis, kun. V alaitis
pigiai ir patogiai, kun. Strimaitis) Kiniškų ka-

.... .. , . . v.,,nuo I ni.l.U nv/.d.. Ofiso tY'andos: 1-4 Ir 4-8 Tai vak.Ištikus netinkamam orui, vi I,uo-1 • '-‘Utiount se uuiy\a\o otisea: a«b« w. mu> m. Tel. HEMlock 8151

ŪR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

DENTISTAS 
UIS SO. 49lh CT., CICERO, ILL, 
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

S117 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l'aned., Sered. Ir SubaL 2—8 vai.

•

Valandos: 14—18 ryto 
Seredomie Ir Nedėliomis pagal satartt

Rugp. 24 d. popiet Ciceroj 
lankėsi kun. St. Irtmonas su 
broliu pas gerai savo pažįsta
mus J. Brazauskį ir J. Bubį. 
Kunigėlis labai malonus. Sa
kė, jei turėsiųs laiko, atvyk- 
siųs ir į “Draugo” piknikų.

pifuio 28 d. (pirmadienį) 7:30 ™iai džiaugėsi gerai išsųnau- 
val. vak., šaukiamas komite- įdainavę, prisišokę, ge
to, rinkikių ir darbininkų su- rVl good tiine tuiėję. Dėka 
sirinkimas, parapijos salėn 'al^‘ Saboniui už tisas jo pa- 
Visi kviečiami susirinkti. Tik ■'dangus.
gerai organizuotas darbas pa-j x Rugp. 27 d., Marųuette 
rodys vaisių. Įgaliotinis parke bus Federacijos 15 sky-

- ----------------- i rinus išvažiavimas. Pelnas eis
i parapijos naudai. Visa 18-toji 
kolonija rengiasi dalyvauti 
(nes tai parapijos pramoga) 
ir linksimu laikų praleisti. 
Taip pat nuoširdžiai kviečiami 
ir svečiai iš kaimyninių kolo

Lietuvos VYčiy dai
nos CHORAS “DRAU

GO” PIKNIKE
“ Dainos” 
dienraščio 
sekmadie- 
Bergmans

Lietuvos Vyčių
choras dalvvaus *

Į “Draugo” piknike 
ni, rugp. m. 27 d.
G rovė (darže) ir išpildys gra
žių dainų programų.

Iš N. PRAS. P. š. PARAP.,; 
DRIGHTON PARK

paliko vyrų, dvi 
seseris, tetas ir kitų giminių.

Rep.

LIETUVIAI DAKTARAI:

VIETOS SĄJUNGIETĖMS

Šiaoini noriu priminti, vi
same narėms, kad būtinai su- 
sirinktumėt pas pp. Šatus, 
Fairiield ir 44! h gat. sekma 
dieni, rugp. 27 d., 1 vai. po
piet.

Tš ten visos važiuosime pasnijų, ypač iš Marųuette Par
ko, kur daugelis buvusių aš- Dr. Klakienę, į “Lawn Palty” 
tuoniolikiečių gyvena. Bus 20 kp. sųjungietėms. 
proga suseiti »a savo senais Kad jvcrtinus gerb daku 
draugais, pažįstamais, pasika-UWe|ę ¥iwg SU5,.
Įlieti ir maloniai laikų pralei-1

Tvl. LAIaj.tte 3057

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 VVest 43rd Str.

fPrlp Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki » vai. vakaro 

Seredomts Ir nedė tomis pagal 
sutarties

Pilone GROvchilI 0027
Valandos: 8-4: 7-4 P. U

Trečiadieniais Ir aekmad susitarus

DR. J. W. KADZEWICK4
Lietuvis (lydytojas Ir Chirurgas 

<8fi» 80 WEHTFRN A V H. 
Chlrago BI.

Tel. L'AFayette 7650

DR, F. C. WINSKUNAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

414U Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Les. 2136 W 24lh St.
Tel. CANal 0402

DR. V, S. NARES
iMaryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAI
1488 Wset Msnustle Road 

▼A1ANDO8:
8 iki 18 ryta: T iki 8 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rsa 8444 8- MAHAKUOb r **

Tel. LAFayette 5793

DR, A. J, JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. PROsnpet 10282369 So. Leavttt st . ..i U pect įuzų Office: 4459 b. Galifornia Avė.

CANal 0706

nfftce Piloną kas »ud

OR. J. J. KUWAJitftt
PUIS1C1AN AND MUUUEON

24U3 VV. 63rd St., Chicago 
ornca HUUR8:

I to « and 7 te 8 P. U. 
Hunday b, Appointment

Nedėlioję pagal s u Larų

sti. Bus skanaus užkandžio,
_ .v v. . . , - i i. • • * • * i 'gėrimo; padainuosim, pažai-Co. duonos įsveziotojas sake, choro narnu prašomi atvykti 1 1
kad visus brolių Kučinsku d»-1 į “Draugo” piknikų 3:30 po- ’,,n’
rbininkus sukviesiųs į “Drau piet, kad 4 valandų būtų ga- 
go” piknikų. Good vyras. Įima pradėti programą.

_________ J. Sauris,
L. V. Dainos choro ved.

B. Petrošius, New Proces*! Lietuvos Vyčių “Dainos

K. Bitautas su savo sūneliu 
iš Benton Harbor, Mich., ato
stogauja pas savo švogeri St. 
Bukauskų. Bitautas aplankė 
Pasaulinę parodų, buvo keti
nęs važiuoti namo, bet atsimi
nė, kad bus “Draugo” pik
nikas rugp. 27 d., sakė, jei

laimę išbandysim. Tėve- 
Įliai, nepalikite namieje ir sa
vo vaikučių; jiems taip pat 
bus daug įvairumų.

Visus nuoširdžiai

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GKABOK1US
... , r Patarnauju laldotuveee kuoplglausta.yra proga, reikia naudotis. Tat i Reikale meldžiu atsIAauktl. o mano 

darbu busite užganėdintipasiliko ilgesniam laikui, kad 
dalyvauti “Draugo” piknike. 
Bitautas sako, kad ‘Draugas’ 
jam patinka, todėl atnaujino 
prenumeratų.

Tel. CANal 2515 arba 2516 
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui 
CICERO 4927

;rinkime punktualiai. Koresp.

MIRĖ GRAB. J. LIULEV1 
ČIAU3 ŽMONA

BOUlevard 7589
,Rcz. lIEMock 7601

DR. A. P, KAZLAUSKAS

J. Liulevičius, lietuvis 
korius Brighton Parke

;ru
gavo

D K N TĮSTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 18 ryto iki 8 vakare

, Tel. Ofiso BOUUvartl 5913—14
kviečio liūdnų žinių iš Lietuvos, kad ' įtcz. victory 2343

ten mirė jo 5mona, kuri 1931 
metais buvo sugrįžus į Lietu,- 
vų sveikatai pataisyti. Mirė

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

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:80-8:84

Teko sužinoti, kad visi bul- 
variškiai, vadovaujami Kra
sauskienės, brolių Jodelių, Da 
vidonių ir kitų “Draugo” prie 
telių, kurių pavardžių nega
lėjau greitai sužinoti, žada da 
lyvauti “Draugo” piknike.

Valio! jums bulvariskiai. 
Jūs mokate gerus darbus di
rbti.

Pitone BOtJlevaril 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet .sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lUaldų ollalkymul 
•kjTtu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Puriu antomubilioa visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE

Chieairo, UI.

J. F. RADZIUS
(ne.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 425.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
608 W. 18th St. Tel. CANal 0174 

 Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Ulinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. REPiiblic 8310
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Cla pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate niu^ų ypatiSkas, Ištiki s tas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
. NAUJĄ ŽEMESNĘ KAIN^..

Kiėlfvtetįara pagral ul nrfusų koplyčia su vargonais 
dykai. Nuliudimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLlC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
3340 RO. KED7.IE AVĖ.

(Neturime sąrySių su firma tuo pačiu vardu) ‘

Dieninis ir Naktinis Pataikavimas. Tel. VICtory 4088
Pilnas Laidotuviy Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

Kas nepažįsta J. Remdziaue, 
Ciceros old timeriof Visi jį 
pažįsta.

J. Remdzius yra mandagus 
žmogus, kaip tik ir tinka sa
vo bizniui. Jis turi krautuvę 
adresu 2444 W. 63rd Street,

J. Remdzius gražiai užsire
komendavo rugp. 20 d., ftv. 
Kazimiero Akademijos rėmė j 
jų piknike; jis bus ir “Drau-

I.J.ZOLP
ORABORIUN IR LAIDOTUVIŲ

TID8JAI
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIcvkrd 5203—8413

SIMON M, SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

INCORPORATED
Henry W. Becker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

go” piknike. Rcp.

RADIJO STOTIS AJJ

Rytoj visi ciceriečiai važiuo 
jt. į “Draugo” piknikų, Be 
rgrnanx darže, Rivertdde, III.

Virvei traukti cieeriečių ty
mų sudaryti: A. Stulginskis, R. 
Nenartonis, P. Putrimas, Al. 
Buliauskas, V. Pauža, M. Na
vickas, fg. Brazis, J. Braun, 
M. (Juchius ir vienas svečias 
iŠ Pittsburgh’o. Bemadišiua 
taip pat užsiregistravo. Kitus 
stipruolius registruoja J. Bra
zauskas su “Draugo” agen
tu-V. Shematulskiu. Taigi ryt

Tol. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui |88.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. AOth a™. Th

Tel. I,APayc«c 3572
J. Liulevičius I

Graborius 
Ir

Babtam uoto jas
Patarnauja Chl- 

cagoje ir aplella- 
k8je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Areher Ava.

J, J. BAGDONAS
LATDOTUVLMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
| 4817 d. Waahl«Liaw ava

DR. J. J, SIMONAITIS
GIDZTOJA8 IK CHIRURGAS 

8428 Weet Marųuette Road
VaL: >-4 Ir <-» taa. M.et». s-n ryta 

Nedėllol ausUarue

I

DR. M. T. STRIKOL'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Asldand Avė.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUlevard 7820 

Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z, VEZEL'IS
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo • Utį « vakare
SereuoJ pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DHMTIUTAH

2201 W. Cermak Road
(Kamps« Leaviu BL) 

Valandos; Nuo 8 Lkl 18 ryte
Nuo 1 Iki 4 vakare 
keredoj pagal sutarti

► ,
DR. MAKGEK1O

PRANEŠIMAS
Persikėlė j erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3325 /SO. HAU8TED S>T. 

Val.:‘nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12
PRouu DU Lle varei 8488

Fhoue CANal 6122

DR. S. BIEZIS
GKD1TOJA8 IR CH1KUKUAH
22U1 W. Ceimak Road
V Klanuos: 1—8 Ir 7—S vak. 

aereaouiis ir neuuuouus pagal sutarti 
rutuZ i u auv v i J a..

6631 S. Cahiomia Avė. 
Telefonas KEFuolic 7868

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6659

DR, P. Z. ŽALA I ORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SUU’lU UADSTED BlitEET 
Kesidencija Btiuu ou. Artesiau Ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

t iki k:te vakare

DR. T, DUNDULIS. - a
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehiU 1595

DR. A, L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; S-ll ryto 2-4 ir 7-8 vak. 
8eredomia po pielų ir Nedeldieniala 

tik susitarus
2432 W. MARU U EITE ROAD

J V A I R Ū S DAKTARAI:
Rea Pbone

ENGietvuod 6641
Offlca Pbone 

M ENlvrOrth 3600

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. ULALUTED STBEEL
ROOM 214

Vai.: 3-4 ir 7-8 vaL vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofi'aų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.; ryto nuo 10—12 uuo 2—4 po 

plotų: 7—8:20 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MIDvvay 2880

Ofiso. Tel. VICtory 6893
Rez.: Tel. DRExel 9191

DR. A. A. ROTH
Susas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas žįst Street 

Vai.: 10—11 r. ryto, 2—4, 7—l».t 
Nedėliomis ir ftventadleuiala 10—18

' DR. MADRICE KAHN
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 fc>0. ASHLAND AVĖ 
Tel. YARds 0994 

Rež.: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniuis nuo 10 iki 12 dienų

Office; Res.;
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 We»t 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir Sekniad. pagal sutarti 
Ryto yal. 8v. Kryžiaus LigoninėjChic»;o, m.

Phone: HEMlock 6700

Pilone: PKOųieet 1024

DR. G. E. FiTZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:

1—4 Ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartj.

WISSIG,
Specialistas iŠ 

Rusijot
Kapitonas 

Pasauliniame kars
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PF.R 88 MRTI’R NEZTUTUJIT 

KAIP I ZSISEN C,I18IG« Ir NEI4GYDOMO8 JOS YRA 
Rpeclallfikal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmg krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatismg, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa. Jeigu kiti a9« 
galėjo Jum Ugydytl. ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydė tūkstančius ligonių. Patart- 
mas dykai OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 8—8 valandai vakare. Nedėliomla nuo 11 ryto iki 1 »•> 

42011 W»čkt 241h ST. kanųjM Keežer Avė. Tel. CRAwIor«l 55T»

t
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KRYŽIAUS PAR? RUDENINIS PIKNIKAS!
SEKMADIENĮ, RUGPIŪCIO - AUGUST 27 D., 1933

VYTAUTO DARŽE, PRIE ŠV. KAZIMIERO LIET. KAPINIŲ
115th Street ir Crawford Avenue, Chieago, Illinois

: 23MRC

Pradžia 11 vai. ryto
Bus visokių įvairumų — (Jarsios rišt y nes, dainos 

Nuoširdžiai kviečia,

Įžanga 35c.
Krutamųjų paveikslų ėmimas ir 1.1.

KLEBONAS ir KOMITETAI

bus geri ateity. Apie tai vė- piet iš WCFL, 970 k., ir 1:30 
liau bus pranešta per “Drau- vai. popiet WAAF, 920 k.
gų.” Rengimo Komisija

UŽ EKONOMIJOS ĮSTATY
MO ATŠAUKIMĄ

Sprendžiant iš praeitų pro
gramų, o ypatingai iš praeito,

Lietuvių Piliečių Darbinin- ketvirtadienio, tikiuosi kad pn,< 10 ar° SU lspanai;>
kų pašelpinio klubo mėnesinis Budriko radijo programas bus 

;susirinkimas įvyks rugp. 27 d., vertas kiekvienam pasiklausy
ki valandų popiet, Meldažio sa- ti. Tad gi visi lietuviai sek
lėje. madienį, ar tai per pusryčius,

Visi nariai malonėkite at- P*r Pietlls’ *®
vykti. Šia susirinkimas yra Tlk nepaminki-

į lakai svarinta. Korespondfntas BridgiSporio Beda:bis

RADIO
KAS GRAŽAUS PER 

RADIJO?

UOS ANGELES, Cal., rug-

veteranai suvažiavime nus
prendė, kad ekonomijos aktas 
būtų atšauktas ir veteranams 
būtų grųžintas senasis šelpi
mas.'

6 AUKOS CLEVELANDE
CLEVELAND, O. rugp. 25. 

Pasireiškia “miegamoji” liga. 
Mirė G asmenys.Ieškau: Senulių: Pranciš

kaus, Stanislovo, Kajetono, pa
ėjusių iŠ Radviliškio apskr., Parsiduoda bučernė labai pi- 
Šeduvos parap., Prastavonių |Mab su visais įtaisymais, 
sodžiaus. Nuolankiai prašau tų

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
SVENČIAUSIAS1S SAKRAMENTAS, par. kun..V. Šeške

vičius, kaina.......................................................  20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina..............40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C. 

kaina ..............................................................................  15c.
SIELOS TAKAI TOBULYĮ5ĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $1.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

DRAUGAS P U B L I S H I N1 G C O.
2334 So. Oakley Avenue Chieago. Illinois.

2539 WE3T 69th ST.

Muz. J. S AURIS, rytoj “Di augo” 
Dainos choru išpildys eilę gražių lietųv

piknike su savo L. V. i 
iškų dainų.

C H I C A G O J E

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

PIKNIKAS JAU ČIA PAT

Visi townoflakiečiai daly 
vaus savo parap. piknike, ku
lis įvyksta rugpiūčio 27 d., 
Vytųuto darže. Piknike bus 
gera muzika, dainų ir naujų 
malonių pažinčių. Tik atsilan
kę galės įsitikinti. R'p

ARCHER HE1GHTS
KVIETIMAS

sipirkę
prašomi

bilietus į tų piknikų, 
jų nenuniesti, nes jie

UNITED TEA CO.
2115 W. 22nd St.,

WE DELIVER FREE 
Tel. C’anal 5080

(7ATSUP
2 lge bottles fcPr 19c

GINGER ALE 
ROOT BEER 

4 lge lnittles for

TOMATOE <£• 
VEGETABLE SOUP

4 for

Iš lietuviškų radijo progra
mų , rytoj (sekmadienį) tai, 
neabejotinai, rekomenduoju 
Budriko krautuvės programas, 
kurios bus net trys: 8 vai. ry
to iš WCFL, 976 k., 1 vai. po- niulytė-Rymienė.

kurie žinote, atsiųsti man šių 
asmenų adresus, šiuo antrašu.

PANEVĖŽIO KATEDROS 
KLEBONUI,

LITHUANIA, PANEVĖČYS
Ieško savo brolių Morta S.e-

Parduodu savo dalį biznia
vo namo, vertės $6,000, 
$2,500 casli. Atsišaukite:

S. URNIEŽUS 
1733 West 46th St.

uz

ANT PARDAVIMO AR 
MAINYMO

Hamburger sbop ir soda par- 
lor, parsiduoda labai pigiai.

Atsišaukite:
3212 So. Halsted St.

A. J. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

234-6 West 69th Street
(arti AVestern Avė.)
Tel. REPUBLIC 4544

Sekmadienį, rugpiūčio 27 d. 
Zopelio miške, 5477 Archer a 
ve., 1 vai. popiet, Sunnnit 
grove, Marijonų Kolegijos rė

mėjų 41 skyrius rengia pikni 
kn. Rengimo komisijos viską 
jau rūpestingai priruošė jauni- 
rpui ir augusiems. Visas pel 
nas skiriamas kilniam tikslu’, 
t. y. Marijonų Kolegijos nau- 
dai.

Kam brangi ši idėja, visi 
prašomi savo atsilankymu pa-1 
remti piknikų.

Pikniko rengimo komisijaK
svečius malonini priims.

Iki pasimatymo rugp. 27 d.
R?ngimo Komisija

M A TU H ES 
G - 5c boxes for

RINSO lge pkge. 2OC
CERESOTA FLOUR 
24i/2 1b. sack $-| .09

F'aney Santos COFFEE 
3 lbs. for 49c

Van (’amp’s PORK 
BEANS G for

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS i

Dutch Giri 
MALT d1 KOPS sėt

Pure Granulated 
SUGAR 10 lbs. for 49c

Special
SODA CRA(’KERS 

____ 2 lbs. f 3C
l’urily TISSUE PAPER 
1000 sheets 3 for -| 3c

A. L. R. K. Moterų Sqjun
gos Chie. Apskritis dėl svar
bių priežasčių atšaukia savo 
piknikų, kuris turėjo įvykti 
šiandie, rugp. 26 d., Vytauto 
darže. Visi, kurie turėjote nu-

/

American Family SOAP 
6 bars for 29c

Bring coupons for prem.

Libby’s MILK 3 for 
Atsineškite šitų garsinimų

Paskutinė Proga
įsigyti naują “THOR” skalbiamą mašiną tokia

žema kaina •

TIK PASKAITYKITE:
“TIIOR ’ Skalbiama Mašina ... 
“THOR” Prosas (Mengelis) ..

N U 0 L A I I) A

*99.00 
*49.00

*148.00
*70.00

.Tad abidvi .Mašinos tiktai už ...... *78.00
Mokant tiktai po vienų $1 į savaitę 

PASISKUBINKITE PRIE sIO BARBENO!f

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Bonlevard 4705—8167

LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ: 
Neddiomis: 8 vai. ryte W C F L 970 k., 1-m* vai. po piet 

W C F L 970 k., ir 1:30 vai. po piet W A A F 
920 k.

Kctvergais: 7:30 vai. vakare W H F C 1,420 k.
Kasdien : 4:15 vai. po piet W A A F 920 k. ,

t

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejplrkti, o lietuvių 
GRANE COAL. KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit fuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPUBLIC 8402

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PUI.Uman 5950 

Ketvergo vakarais nuo 7 .Iki’ 9 
4600 S. Woo«l St, LAFaycttc 6393

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Vstandoe 9 rvte Iki 6 popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėilo, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir fluhatoa 
Vakarais 7 Iki #

Telefona s K F. Put> k- 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Plonus ir pri
statau Anglis už pigiausias kainas 
Pafi&uklt I.AFayette 8080

J. OKSAS 
2649 West 43rd St. 

CHRYSLER IR PLYM0UTB

I

Pirma pirkimo naujo arba vai 
toto Automobilio Širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Madot- 
Chrysler ir Plymouth Automobi 
liūs, kurie turi moderniškiausių* 
ištobulinimus ir iki kolei kaino* 
labai nužemintos kaip tai CHRY 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY 
MOUTH tiktai $445 F. 0. B. Tai 
gi nepraleiskite geros progos pa 
matykit naujus CHRYSLER ii 
PLYMOUTH automobilius paa 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. I.AFayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

LIIHUANIAN VILLA
LIETUVIŲ VASARNAMIS

Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties. 
Išrendavimui fornišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams. 
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefonų. Svečiai iš kitų 

miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.

ONA STANKŪNIENE, Vedėja 
11212 So. Westem Avenue 

Tel. Beverly 2300 Chieago, III.

A Pot of K. S. JAKUBAITIS
Painž f Ru gera kvarba galt atebfiklų pada

ryti. Oall nušviesti savo namu*, vi
eką panaujinti, perdirbti, pratęsti 
nudevtjima. Bet turi bfltl tam tik
ra kvarba. Kvarba, kuri llalau tu
rtą* a p aaugo a. gražiai atrodya li
tam dėvėjimui. M et šitokia kvarba 
parduodame.

TJnufd Velvet dėl rtenų Ir lubų. 
Maater Vamlab dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fleglro dėl balto “enamel" at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl 
darbo Iš lauko.

3240 S. Halsted St.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEIHIKGUMU PAMATUOTAM RIZKT8 

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAPayette 1083

Išpildome mėnesinius “Sales Tax” blankas.
Išrašome opdraudas su geriausiom kompanijom. 
Darom visokius legalius dokumentus — pardavimo

raštus, Notary pareiškimus ir t.t.
Paaiškinam Namų Paskolos Bendrovės Veikimų.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215
W. M. Antouisen Jo*. P. Doody O. A. Šukys

joooe
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