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PARYŽIUS, birž. 9. — Į AR ILGAI VILNIUS BUS
Anglijos,
Prancūzijos ir J.
“LENKIJOS PROVIN
Valstybių atstovai čia svars
CIJA”?
to nusiginklavimo planus. Lie
PRANCŪZIJA PASIRYŽUSI IR
pos pradžioj nusiginklavimo
Nesenai per Vilniaus radio
LONDONE STATYTI
konferencijos komisija atnau foną buvo skaityta lietuvių
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HITLERIS NEIGIA
ronizavęs iš lietuvių, kad jie
KORESPONDENTUS
tą sukilimą mini, baigdamas
VYSKUPAI REIKALAUJA
J. V. DELEGACIJA
1. Memorial dieną vienas legijoninkas padeda vainiką šalia kryžiaus Arlingtono kapuo
pareiškė nusistebėjimą,
kad
KAPITALĄ KONTRO
BERLYNAS, birž. 9. — prof. Janulaitis “kurį skaito
LONDONE
se. 2. Chicagos šimtmečio pažangos parodos sritis. 3. Keleivinis laivas George M. Cox,
LIUOTI
Užsienių spaudos koresponden
kurs nesenai Superior ežere nuskendo; 125 keleiviai ir įgula išgelbėta.
me rimtu mokslininku”, sakė
tų sąjunga turėjo metinį po kalbėtojas, kalbėdamas apie
LONDONAS/, birž, 8. —AtTIK VIENI ŽADĖJIMAI
VIS TA PRANCŪZIJA
AVASHINGTON, birž. 8.— vyko J. Valstybių delegacija į
kylį. Hitlerio vyriausybė buvo tą “istorinį faktą” (lenkas iKrašto Katalikių Gerovės kon ekonominę konferenciją, kuri
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VYRIAUSIAS TEISMAS
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tektiy nežymiam kapitalistų ir Šiuos, keturis posmus J. V. O Prancūzija sako, kad tas simą teismas dar kartą pers
NEPAPRASTAS
ORAS
klausimas turi būt
aptaria varstytų. Šaukiama, kad tuo
pramonininkų skaičiui, kurie delegatai pasiūlys 66
kraš mas.
RIO DE JANEIRO, Brazi
būdu mokesčių rinkimas dar TYKIEJI GATVĖKARIAI
ŠIAULIŲ BŪRYS VAIŽ
krašto finansus kontroliuoja. tams, kurie dalyvaus koriferen
lija,
birž.
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Kai
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GANTO VARDU
Jei ekonominė konferencija daugiau bus sutrukdytas, o
Tų vaisių dalys turi
tekti cijoje.
respublikos
dalis
ištiko
šaltas
Chicagoj
norima
panaikinti
Miesto rotušės salėj miesto
neturės pasisekimo, už tai bus kurie už visus 1931 metus jau
darbininkams ir pačiai vyriau
nepaprastą gatvėkarių bildesį oras, o vietomis ir šalnos. Mi savivaldybės tarnautojų rflužmokėję,
tie
vargiai
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nors
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jos rūšies, tykūs gatvėkariai. sunaikino daug taljokos diegų, susirinkimas, kuriame buvo
MIRĖ BENEDIKTINAS
jasi didelius lobius/ir didžiau
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Šiemet čia jie bus išbandyti.
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ABATAS
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diktatorius
APIPLĖŠTAS BANKAS
rių prisirašė 60 narių. Skyrius
mos skurdą velka.
ST. BERNARD, Ala., birž.
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mas padidėjo karo reikalams.
KUPU
Patį paktą padaro 6 trumpi
TIKSLAS — TAIKA
LONDONAS, birž. 8. —
vykusi
iš
"Paryžiaus
parodai
VARDĘ
KEISTI
straipsniai. Viskas turi būti
Kap. J. A. Mollison šiandien
Raseiniuose jau prasidėjo
AVASHINGTON, birž. 8.— ROMA, birž. 8. — Pasirašy T. Sąjungos statutų
VARŠUVA, birž. 8. — Len
ribose. išrinkta prancūzaitė gražuolė,
rytą su žmona pasirengė per
Mile
Lyette
Teppaz.
Amarilio vyskupijos vyskupą to vakar čia keturių valstybių Keturių valstybių bendras vei
kijoj gy venantis žydas Hitler Lietuvos banko skyriaus rū
Atlantiką skristi į New Yor
Švč.
Vardo
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R. A. Gerkeną Šventasis Tė — Anglijos, Vokietijos, Pran kimas taikos palaikymui per
su šeimos nariais kreipės į mų statyba. Dabartiniu metu
ką.
sielą
laikytos
gedulingos
pa
vas paskyrė Santa Fe arkivvs cūzijos ir Italijos, pakto svar dešimts metų užtikrinamas, o
vietos teismą prašydamas, kad tiesiami pamatai. Prie staty
Crovdon stoty vos oran pa
maldos.
Vakar
vakarą
jos
la

kupu, į mirusio arkivyskupo biausias tikslas yra taiką nors paskiau gali būt atnaujina
jo Hitlerio pavardė būtų pa bos darbų dirba 216 darbinin
kilus lėktuvas smogė į žemę ir
vonas
išsiųstas
į
Paryžių.
Daeger, pranciškono, vietą.
mas. Nuo pasirašusiųjų valsty
keista į Hiller. Jis pareiškia, kai. Darban priimami tik vie
dešimčiai metų užtikrinti.
apsivožė. Abudu tik smarkiai
kad nenori vadintis vardu to, tos gyventojai. Statyba bus
bių sutarimo priguli nusigink
supurtinti.
Trumpoje
santraukoje
pak

O’HARA PALEISTAS
PRINCAS VALSTYBĖS
lavimo konferencijos tolesnis
kurs Vokietijoj žydus spau baigta iki kovo mėnesio. Rū
tas yra toks:
mų pastatymas kaštuos 230,GUBERNATORIUM
likimas, jei ši konferencija
džia.
Ralph O’Hara, Motion
VOKIETIJA PELNIJA
Pradžioje pažymima, kad griūtų. Šios valstybės koope Picture operatorių unijos biz
000 lt.
KREDITĄ
CASSEL, Vokietija , birž. paktas paremiamas Kelloggo ruos ekonominio
atstatymo nio agentą, teismas išteisino
ŽENEVA, birž. 9. — Japo
8.— Hesse-Nassau valstybės paktu ir Lokarno sutartimis, daj-buose.
ir paleido. Buvo kaltinamas ROMA, birž. 9. — Už ketu nai reikalauja, kad valstybės
ORO STOVIS
(provincijos) gubernatoriaus taip pat T. Sąjungos nuosta
Pažymima, kad pasirašytas vieno unijos nario nužudymu. rių valstybių pakto pasirašy panaikintų lėktuvų vežiotojus
vietą vakar užėmė Ilesse prin tais ir pereito gruodžio 11 d. paktas ko veikiau būtų rati Valstybinis kaltintojas neįro mą kreditas tenka Vokietijai (laivus). Nes be to nebus ga CHICAOO IR APYLINKĖS
eas Filipas. Šion vieton jį pas Ženevoje padarytu sutarimu fikuotas ir T. Sąjungoje įre dė, kad jis, O’Hara, yra kal Ji daug pasiaukojo Prancūzi . I lima bombinių lėktuvų panai — Šiandien numatomi griaus
kyrė Hitleris.
dėl teoretinės Vokietijos gink- gistruotas.
mai; po to kiek vėsiau.
tas.
jai nusileisdama.
kinti.
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DIENOS KLAUSIMAI
DAUGIAU TEISINGUMO

Krašto politikieriai (žinoma, daugiausia
demokratai) Washingtone daug dirba krašto
gerovei. Tačiau jų tas darbas yra greitas ir
mažai kam, išėmus juos pačius, naudingas.
Kaip greitas girnomis malimas daro rupius
miltus, taip politikierių skubūs darbai išeina
rupūs, t. y. neapgalvoti ir dažnai netikę.
Tuo tarpu visuomenė šaukia, kad Wasbingtono viršūnėse būtų daugiau atsižvelg
ta į teisingumų. Iki šioliai dažnai su teisin
gumu neturėta nė pažinties.
Štai, pirmiausia pavyzdžiui reikia imti

Vyriausybės suplanuotų, ūkininkams pagalbų
ir dolerio infliaciją (vertės puolimą). Kiek
Žinoma, ūkininkai iš to plano jau turi šiokią
tokią baudą. Brangiau jiems mokama už jų
produktus ir miestuose tie produktai bran
giau vartotojams parduodamį. Ir štai, kada
ūkininkams gyvenimas kiek nors gerinamas,
tai tą patį laiką miestų darbininkams blogi
namas. Krašto vyriausybė neturėtų leisti, kad
kas nors brangintų maisto produktus, kol
nebus darbininkams nustatytas mažiausias
už darbą žmoniškas atlygintas. Maisto pro
duktus brangina spekuliantai. Juos tad rei
kėtų kaip hors pažaboti. Tai aukštųjų krašto

politikierių darbas.
Visas kraštas daug kenčia dėl neatke
liamos morgičių naštos, ūkių ir namų apra

šymo, neišmokant nuošimčių už morgičius.
Šiuo klausimu Washingtone daug kalbama,
bet mažai kas veikiama. O morgičiai yra rei
kalingi nuodugnių reformų. Šiandieninė su
tais morgičiais tvarka tikrai neteisinga.
Yra daug žmonių, kurie į namus įdėję
didesnes sumas už morgičius. Kada gi nuo
šimčiai ui morgičius nemokami, tai morgi-

tią savininkams leidžiama namus pasisavinti,
o žmonių įmokėti dideli pinigai dingsta. Ne
tenka jie savo įmokėtų pinigų ir namų. Tas
ir yra didelė iki šio laiko legalizuota netei
sybė. Reikėtų ją panaikinti. Jei žmogus yra
įnešęs į namus daugiau negu morgičius ver
tas, tai neturi būt iš jo namai atimami.
Lygiai įvairios rūšies likvidavimai tu
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Vieną dieną pas Marąuette’ą atvyko
Illinois genties delegatai, kurie gyveno
prie Didžiosios upės. Delegatai, pasiklau
sę Marąuette’o pamokslų, pasisakė kas
esą.
j
“Baltą tėvelį kviečiame atsilankyti
pas Illinois tautą”, pareiškė delegatai.
“Dabar aš negaliu palikęs savo mi
siją leistis į tolimą kelionę. Bet pas jus
aš tikrai atsilankysiu”, atsakė Marąuette
it jo širdis užsidegė aplankyti illinoisiečius ir pasiekti Didžiąją Upę.
Tuo tarpu Marąuette buvo perkelta0
iš šiumiiK■> Wisconsino valstybės į šiau
rinę Michigano valstybę. Tai buvo toliau
nuo genties, kurią žadėjo aplankyti ir
tolinu nuo Didžiosios Upės, bet tas rei
kalui nepakenkė. Marąuette buvo perkel
tas i ftv. Igljaco misiją. Gi misija buvo

Sveikata -- Brangus Turtas

KUBOS REVOLIUCIJOS VADAI

RED. PASTABA: Jau vlenuollkU metai, kai Bin
tų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jla
telkia prulesljooallus patarimus skaitytojams lr mie.
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Uos:
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,

arta tiesiog Dr. Račkui, 8051 W. 48rd St., Chicago.
UlinolSs
a) biunciant klausimus, visada reikia paduoti savo vardų, pavardę lr adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

Daugiau teisingumo laukiama iš Wasliingtono.

LITHUANIAN DAILY FRIEND

P. Gudas

rėtų būt reformuoti. Tas reikaliriga dėl šven
tos teisybės. Šiandien gi visur politikieriai
kai koki plėšrieji sutvėrimai tik ir tyko, ar
jiems neteks koks nors likvidavimo darbas.
Per pastaruosius kelerius metus ypač ban
kams griuvus lie sutvėrimai žmonių prakai
tu pasinaudojo. Daugelis dar ir šiandien nau
dojasi. Viską išeikvoja, o žmonėms nieko ne
tenka. Daugelio uždarytų bankų indėlininkai
vargsta ir alksta, o politikieriai gerus laikus
gyvena.

Penktadienis, birželio 9, 1933

S) Jei klausimo lr atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 centus.

PASTABĖLĖS

DR.A. M. RAČKFS
8051 W. 43rd St.
Ciilcago
Tel. Lafayette 3057

“ chloride of lime”, bet turi
POISON IVY’
būti “calcium chlorate”. Sva
ras to “calcium chlorate” kai
Illinois, Michigan, Wiscon- nuoja ne daugiau 20 centų.
sin ir kituose ‘šteituose’ auga Tuoj po lietaus, arba kai rasa
tokie trilapiai žolynai, angliš žolę aprasojus, reik apibars
kai vadinami ‘poison ivy’.
tyti kiekvieną “poison ivy”
“Poison ivy” yra labai gra- su “calcium chlorate” miltais.
žus pažiūrėti, bet jų liesti su Taipgi galima vieną svarų
ranka niekam nepatartina. Ta (“calcium chlorate” miltų sužolė yra nuodingesnė nei dil maišyti su pusantro galono
gelė. Kur tik “poison ivy” vandens ir su šmirkštyne api
Dr. Carlos de la Torre, buvęs rektorius Havana univer
paliečiai pliką kūną, ten oda purkšti kiekvieną “poison i- siteto ir Havana majoras, ir Carlos Hevia — vadai New
Yorko junta (durnos), kuri diriguoja revoliucinį judėjimą
parausta, pradeda smarkiai vy” piktžolę.
•
« •
niežėti ir peršėti, iškįla pus- “Calcium chlorate” labai Kuboje prieš prez. Machado’s vyriausybę.
■■■■■■ ■ .'i
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Valdybos pranešimu, A. L R. K. Fede
lėlės, šios sutrūksta ir teka'greit naikina bile piktžolę. Už
Juozas Žilevičius
racijos metinis kongresas šiemet įvyks Chi
toks skystimas. Ir kur tik to poros dienų nuodingo augalo
cagoje. Ir gerai. Šių vasarų Šiame mieste įskystimo užsilieja, ten dau--lapai bus suvytę. Ir tas kemivyks keliolikų šimtų įvairių organizacijų ko giau naujų puškelių atsiranda; kalas ne tik lapus sunaikina,
nvencijų ir seimų, nes čia įvyksta įdomi Pa
tokiu būdu žaizdos gan smar bet įsisunkia į piktžolės stie
saulinė Paroda. Taigi Cliicaga bus viso kraš kiai plečiasi.
bą ir šaknis, ir nuodingą žo
to judėjimo ir veikimo centras. Reikia tikė
Žmogui prisieina daug ken lyną iki pat šaknų užmuša.
tis, kad ir Federacijos kongresas patrauks
Ravinėjimas arba deginimas
gana daug veiklių žmonių iš Jungtinių Val tėti kai jo oda apsinuodija “poison ivy” jokiu būdu tos
buvo ir lietuviškų pavardžių.
(Tęsinys)
stybių kraštų ir net iš Lietuvos ir Kanados. “poison ivy”. Niežėjimas yra piktžolės neišnaikins. Tai ne
1902 m., mirus Mykolui OKongresas šaukiamas labai patogiu laiku, toks baisus, kad juo labiau apsakomai gajus ir veislus Svarbiuoju orkestrų lyderiu ginskiui, orkestras buvo lik
būtent — rugpjūčio 22, 23 ir 24 dienomis. kasaisi, tuo aršiau niežti ir žolynas; juo labiau skabysi, buvo Dovidavičius, geras ir viduotas. Šio orkestro daly
Girdėti, kad Federacijos apskritys Chicagoje peršti, rodos kad kas ant nu tuo labiau jis veisis. Be to, gabus dirigentas. Į orkestrų vių labai mažai kur sutinka
buvo priimami neturtingų tė
trintos žaizdos karštą druskų
prie šio istorinio kongreso jau rengiasi.
ma tose vietose, kur plačiai
yra
rizikinga
rauti
“
poison
ivų vaikai iš Poznanės, Gali
piltų.
Nelaimingas
žmogus
is
•
* v
sutinkami Rietavo orkestro
erzinančio skausmo nei užmi vy”, nes galima užnuodinti o- cijos, Vilnijos ir Kauno apy
!
Netrukus Londone įvyks tarptautinė eko gti negali ir noroms nenoroms dą.
linkių. Nors Plungės apylin buvę dalyviai, greičiausiai jie
nominė konferencija, kurion vyksta Jungti yra priverstas ąiti pas gydy Apsimoka pamėginti “cal kė gerai man žinoma, tačiau bus persikėlę kur į Poznanės,
nių Valstybių delegacija. Šioj konferencijoj toją. Jautrūs Miūonės išserga cium chlorate” išnaikinimui to neteko girdėti kad būtų kas Galicijos ar Lenkijos sritis.
įkyraus ir nuodingo “poison buvęs orkestro dalyvių tarpe; Vienas tik mūsų lietuvių isto
bus iškelta visa eilė svarbių kTaitsihhį, nuo net keletą savaičių.
ivy” žolyno.
kurių tinkamo išrišimo daug pareis gerovės
ar nesirado kandidatų ar jie rijoje nemirtingas asmuo Plun
Labai keista, kad kas jau
grąžinimas. Dėl to reikia linkėti konferen sykį buvo sirgęs nuo “poison D-ro Račkaus atsakymai i nebuvo priimami. Į bendrų la ges mokykloje gavo muzikos
cijai geriausio pasisekimo.
kiausioms
jvihimą orkestrantų buvo dau- mokslus ir, dėka kun. Ogin
ivy”, tai antru kart palietęs
skio, pasiekė aukštesnius mo
•
•
•
tą žolyną dar aršiau serga. Atsakymas s. d. — Jei ta- Siau kreipiama dėmesio, negu
kslus, tai M. K. Čiurlionis
Visa eilė Europos valstybių turi mokėti Tokie ištolo bijosi prisiartin- {matų dukrytė išnešiojo net ko- {Rietave. Viskas taip pat buvo
(1884-1888); čia jo pasireiškė
Dėdei Šamui dalį savo skolų. Tačiau jos ne ti prie “poison ivy” ir sau- tvertą metų geležinius “brn- .atliekama lenkų kalba. Nieks
kompozicijoje pirmieji žings
siskubina. Matyti, vis dar laukia, kad gera gojasi to žolyno lygiai kai nuo ces ant kojų ir jos pėdų iš- orkestros dalyvių ir nesapnaniai,
kurių dėka gavo progos
dingos gyvatės. Daug žmonių krypimai neatsitaisė, tai ge vo apie lietuviškumo buvimą
širdis “dėdė” tas skolas joms dovanos.
išsivystyti. (Žiūr. mano raštą
prašė manęs, kad patarčiau, riausia bus padarius operaci pasaulyje, nors dalyvių tarpe
“Muzika” 1926 m. Nr. 10).
Mūsų lakūnai — kap. S. Darius ir St. Gi kaip tą nuodingą augmeniją ją. Įvairius sąnarių kreivumus,
Tas orkestras ir grieždavo
šlubumus ir kaulų šleivumus apsinuodinti, jei to metalo parėnas netrukus leisis pavojingon kelionėn per išnaikinti.
dažnai kurortuose, ypač Pa
Atlantiką. Manoma, kad nėra lietuvio pasau Pigiausiais, saugiausias ir gan sėkmingai atitaiso chiru- Į tenka į žmogaus kūną daug, langoje. Uniformas Plungiškio
lyje, kuris nelinkėtų jiems geriausio pasise bene geriausias būdas išnai įginiu bildu specijalistai va-bet nuo trupučio gyvsidabrio Į^o
kinti tą nuodingą piktžolę, y- dinanu ‘orthopedic surgeons*
kimo.
surgeons. neapsinuodins. Skrybėlių dirb-'i
.
kiškajam, o Rietaviškis — ar
•
•
•
ra sekantis:
Atsakymas V. K. — Gaila, tuvėse, kur daug gyvsidabrio
timas rusų gimnazistų.
Keturios didžiulės Europos valstybės — Reik nusipirkti aptiekoje kad tamsta mano straipsnio yra naudojama skrybėlių iš6. Apie 1900 m., turtingas
Britanija, Prancūzija, Italija ir Vokietija pa kokį svarą ar daugiau kemi- gerai nesupratai. Regis rašau dirbime, darbininkams yra pa
dvarponis nuo Ukmergės Mo
sirašė Mussolini’o patiektų taikos planą, ku kalo vardu “Calcium Chlora apie sveikatos dalykus supra vojus apsinuodinti. Bet dėvė
ntvila, Vilniuje įsteigė paišvris taip ilgai bus geras, kol neatsiras joms te”. Įsitėmykit gerai, kad tai ntamiausia skaitytojams kai ti skrybėlę nesudaro sveikatai
(Tęsinys 4 pusi.)
reikalas jį suardyti.
ne “calcium chloride”
ar ba. Gyvsidabriu žmogus gali pavojaus.
KAIP IŠNAIKINTI

P-nia N. Kendąl, buvusio Iowa guberna
toriaus žmona, vienoje iš savo kalbų yra pa
sakiusi: “Kada tamsta balsuosi už atšauki
mą 18-to amendmento birželio 20 d., balsuo
si už uždarymų ‘speakeasy’, panaikinimų
‘roadhouses’, išvarymą gengsterių iš biznio
ir atstatymą įstatymų gerbimą.” Teisingai
pasakyta. Ir reikia džiaugtis, kad ir daug
“sausųjų” atsikrapštė savo akis ir šiandien
jau eina UŽ to nevykusio konstitucijos priede
panaikinimų. Kuo greičiau jis bus panaikin
tas, tuo bus sveikiau ir žmonėms ir visam
kraštui.

kartu punktas, pro kurį keliaudavo pirk
liai, avantiūristai ir kitokie perėjūnai.
1670 metais toje misijoje apsistojo
Joliet. Jisai keliavo nuo ežero Superior
su šmotais vario naugių. Joliet ir Maiąuette ėmė kalbėti nežinomas vietas, apie
indijonų gentis ir apie Mississippi upę,
apie kurią tiek daug visokių kalbų gir
dėjo. Joliet misijoj žiemavojo. Abu pasi
ryžo išbandyti laimę ir ėmė rengtis į ke
lionę, rinkdami iš indijonų informacijas
ir darydami žemėlapius. Be įgaliojimo
iš Montrealio kelionė negalėjo būt pradė
ta. Todėl Joliet iškeliavo leidimo gauti.
Tas viskas atlikti ilgai truko. Marąuette
per porą metų nei žodžio nesulaukė D
Joliet o. Užtad po dviejų metų pats Jo
liet grįžo su pilnais įgaliojimais, su reikmenomis ir palydovais. Misijonierius Mar
ąuette begalo tuo apsidžiaugė ir atlaikė
padėkonės pamaldas, kad pagalios jo troš
kimai išsipildo.
Gegužės 17, 1673 metais, viskas bu
vo kelionei prirengta — sukrauta į val
tis maišai miltų, džiovinta mėsa, drabu

LIETUVOS VALSTYBES KONSERVĄ
TORIJA

žiai, ginklai, žaisleliai indijonams. Plau
kė per šiaurinę Michigano ežero dali.
Plaukė linkui Green įlankos prie Fox upės, kur buvo misija, kun. Allouez veda
ma. Kai priplaukė prie Green įlankos pa
kraščių, tai subėgo būriai indijonų. Misi
jonierius Marąuette sveikino juos jų gim
toje kalboje ir priminė, kad jo ekspedici
ja norinti pasiekti Didžiąją Upę. Tie in
di jonai buvo “laukinių avižų” genties.
Kol kun, Marąuette į juos kalbėjo,
tai indijonai tylėjo ir klausė. Kai jis nu
tilo, tai jie ėmė tarp savęs smarkiai kai
bėti ir ginčytis.
“Ko tie indijonai karščiuojasi!”
klausė Joliet, kurs indijonų kalbos nesu
prato.

“Jie tvirtina,” sakė Marąuette, “kati
mes tikrai žūsime. Jie sako, kad ten gy
veną laukiniai indijonai, kad ten esą di
deli vandeniniai smakai ir baisus upės
demonas. ’ ’

Tada Marąuette pakeltu ir iškilmin
gu balsu į indijonus šitaip prabilo:
“Laukinių avižų” žmonės, baltieji ne

bijo vandeninių smakų, nei demonų, nes
jie visada turi su savim didžio Manitu
dvasią, kuri nedaleis, kad kas pikto jiems
atsitiktų.”
Marąuette tarė indijonams atsisvei
kinimo žodį ir Raliavo prie Fox upės.
Savo tolimesnėje kelionėje Marąuette
ir Joliet laikėsi to kelio, kuriuo keliavo
Nicolėt prieš 40 metų, tai yra plaukė Fox
upe. Tais laikais upės ir ežerai buvo ge
riausi vieškeliai. Valtys būdavo lengvos
ir, prisėjus žemės keliu keliauti iki kito
ežero ar kitos upės, be ypatingo vargo
valtys būdavo nešamos.
Prancūzų kelionė buvo nelengva. Upė vietomis buvo išdžiūvus ir valtis ir
kitus daiktus reikėjo nešti akmenuotu du
gnu. Bet visi ekspedicijos vyrai buvo ge
riausioje nuotaikoje. Laiks nuo laiko iš
keliautojų krūtinių išsiverždavo linksmos
prancūziškos dainos. Ekspedicijos vadas
Joliet džiaugėsi, kad jam sekasi atlikti
vyriausybės pavestą darbą, o misijonie
rius Marąuette džiaugėsi, kad keliauja
per nežinomas žemes, per tautas, kurioms

pirmu sykiu gali paskelbti Kristaus mok
slą.
Pagalios ekspedicija privažiavo vie
tos, kur reikėjo išlipti. Reikėjo visas gė
rybes ir valtis susikrauti ant kuprų ir
nuo Fox upės keliauti prie Wisconsin upės. Iki šiol jie plaukė prieš vandenį, o
dabar pasileido pavandeniu.
Pavasaris buvo tik ką išaušęs, gamta
pačiame gražume.
Birželio 17 d., tai yra lygiai po mė
nesio kelionės ekspedicija pasiekė tikslo,
pasiekė Didžiosios Upės, Mississippi upės. Keliautojų džiaugsmui nebuvo galo.
Jų akims atsidarė neregėti vaizdai, pasi
girdo negirdėti garsai, ragavo neragautų
vaisių, matė nematytų žvėrių, paukščių,
medžių, gėlių. .
Ekspedicija pasileido žemyn Missis
sippi upės. Vaizdai įvairavo. Pakrančiais
rinkdavosi būriai indijonų. Kartais jie
svečius nebuvėlius džiaugsmingai sveiki
no, o kartais į juos vilyčių paleizdavo.
(Daugiau bus)
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miteto narys užlaiko kriaučių, buvo darbšti parapijos dar- ir tokių, kurie sako, kad baž- išsilavintų nei kokiam* užsiė
krautuvę. Toj apylinkėj gy- buose. Ilgų laikų dalyvauja nyčioj per daug šilta it dėl mime.
vena nemaža lietuvių. Patarti chore, priklauso prie Jauni to visai neina.
Žmogau katalike, būk dėki
Tokiu pasielgimu daug blo
na paremti savo tautietį. Jis mo klubo ir Literatūros drau
ngas už savo tikėjimų ir pil
Parapijos gegužinė, įvykus
go padaroma. Ne tik save Sal
dabar nuleido kainas ant siu gijos.
į
dyk tikėjimo įstatymus. Nepa
“Decoration Day”, Birutės da
dinama tikėjime, bet ir kitie
tų. Remdami savuosius, visa
niekink tos Dievo dovanos;
Ona yra gerai išsimokslinus
rže, kuo gražiausiai pasisekė.
ms duodama blogas pavyzdys.
dos daugiau laimėsime ir viso
neapleisk sekmadienį mišių.
ir,
savo gabumu
užima
Svečių skaitlingai suvažiavo.
Daugelis žmonių neina į baž
kiais reikalais.
Būk dėkingas, atiduok Dievui
svarbių vietų Detroit ConvenVisi gražiai, linksmai pralei
nyčių dėl to, kad jo kaimynas
IŠ BĄJUNGIEfllŲ SU S-MO 'pačios — M. Paulauskaitė, C.
kas Jam priguli, o dėl svieto
tion Bureau. Tai nepaprasta
do dienų. Gražaus pelno liko.
neina. Vietoj pačiam eiti ir
-----------|Pranaitė ir J. Išganaitė. MrfrVeikėjai S. ir V. Stepulio
rasi
daug laiko.
vieta. Labai malonu matyt',,
Kleb. kun. J. Čižauskas ir pa
'kitam duoti gerų pavyzdį,
Moterų S-gos 54 kuopos su- į šalka ta pati — M. Aukščiū- niai, suprasdami reikalų, šv.
lietuvaitę užimant tokių vie
rap. komitetas dėjo pastangų,
pasilieka namie; ir kiti taip
sirinkimas įvyko birželio mėn. ;nienė.
Antano parap. seserims nupir
tų.
Choras, klubas ir Litera
kad viskas _______
nusisektų.
! 1 d. Sųjungiečių atsilankė skai I Linkime naujai valdybai ir ko gražų radijo. Gerb. Stepu
pat padaro. Paskui, kaip už
tūros draugija linki Onai sėk
klumpa kokia nelaimė, rūgo10 j o —i
tlingai, nes visos nori gerai,toliau sėkmingai darbuotis. lioniams, kaip kleb. kun. I.
mingo gyvenimo.
Birželio 18 d., 8 vai. ryto,
.
. x.
.
.
.
, . v,
jn ant Dievo.
g aptarti svarbius įnešimus ir Kaip visų, taip ir šios drau Boreišis, taip ir parapijonys
vaikučiai priims pirmųjų
Vasaros piknikų rengimo
pataisymus seimui, kuris jau gijos žuvo nemažai pinigų, dėkingi už suteiktų seserims
Žmogui verta žinoti, ir su
Eleonora Masevičiūtė, 17 me
Komunijų.
Komisijoms
visai arti.
bet pasirodo, kad dar gana dovanų.
tų amžiaus, buvo nugabenta į prasti, kad tikėjimas yra liuoF
gerai stovi ir apmoka ligo
RŪTOS SALDAINIS iš
West Sidės Spaudos Rėmė Providence ligoninę rimtai o- sa dovana. Bet jei žmogus sa
Birželio 23 d., |3 vai. vak.
Vice-pirm. J. Medinienė, ku
nėms
pašalpas
ir
pomirtines.
jai, pritariant kun. I. F. Bo peracijai, kuri gerai nusisekė. vo tikėjimo nepraktikuos, nei Šiaulių. Taipgi Maisto išdir‘Jo Malonybė
vyskupas su ri šį pusmetį eina pirmininkės
Šiuo tarpu radosi keletas li reišiui, ruošias ekskursijai į Nors dar silpna, bet yra vil nesijus, kaip ir maža pagun bystės lašiniai, palengvicos,
teiks Dirmavonės Sakramentų. pareigas, atidarė susirinkimų
įvairios dešros, kumpiai iš
Bajuivčioj tų vakarų bus gra- malda. Rašt. Škulienė perskai gonių. Sirgo Urbonienė ir da Chicagų į Pasaulinę Parodų ties, kad neužilgo galės pama da jį atšaldys.
bar serga buvusi kasininkė K. liepos 16 d., kuomet bus Lie tyt savo drauges. Priežastis
jHftkilmės.
Kauno. Šie lietuviški produk
tė pereito susirinkimo nutari
Kad turėti pilnų malonumų
Dailydienė. Visos narės ir' tuvių Diena. Jei tikrai susi- jos nelaimės — gimnastika
tai labai tinka vasaros paren
mus, kurie tapo vienbalsiai
tikėjime, reikia jis praktikuo
draugės
jų
lanko
ir
apdovano.
t
ars>
a
pį
e
į
a
į
vėliau
parašymokykloj.
Begimnastikuoda- ti. Kaip gali būti stiprus ti- gimams, piknikams, išvažiavi
Birželio 18 d. Rėmėjų sky priimti.
ja
gražiomis
gėlėmis.
Linkime
s
į
m
Girtinas
pasiryžimas,
rius rengia piknikų, Birutės
ma patruko.
1 kėjime, jei dėl mažo dalyko mams, vestuvėms, krikšty
Nutarta surengti piknikų
jai
kuo
greičiau
pasveikti.
y
darže, sesučių naudai. Pikni liepos mėn. 24 d., Birutės dar
Dabartinės mokyklos įveda apleidi mišias ir klausymų noms, baliams.
Ši
draugija
yra
surengusi
Geg. 25 d. mirė a. a. Ele- merginoms lygias gimnastikas, Dievo žodžio? Apleidimas mi
ke sesutės irgi dalyvaus. Ma že. Piknikas bus su .lošimais
Su užsakymais kreipkitės
nemažai
gražių
vakarų.
Tiki

norą Bivil, 9 metų mergaitė, kaip ir vaikinams. Tokie daly- šių jau ženklas atšalimo tikė pas Rūtos daržo komisijų
lonu bus visiems su sesutėmis bunco ir pinoklio ir kitais pa
Sn bažnytinėmis apeigomis Šv kaį vertėtų geraį prižiūrėti.
tyrame ore pasikalbėti ir pas marginimais. Pelnas eis pusiau ' mos, kad naujoji valdyba taip Su
jime. Jei žmogus svietiškuose 2334 So. Oakley Ave., Chicapat
pasidarbuos
draugijos
ir
Antano bažnyčioj, palaidota
kutiniu kartu pasimatyti. A- su parapija.
dalykuose taip elgtųsi, jis ne- go, UI.
visuomenės labui.
geg. 29 d. Šv. Kryžiaus katostogų metu sesutės apleis
Šv.
Petro
bažnyčia
yra
ne

Išrinkta atstovė į seimą
Lietuvos Duktė. puošė. Paliko nuliūdime tė toli nuo Fordo dirbtuvės, dėl
mus ir važiuos į motiniškųjį Shenandoah, Pa., rugpiūčio
vus Petrų ir Veronikų Bi vi to daug matosi, kas toj apy
namų, Pittsburgh’an.
mėn. 7, 8, 9 dd. šių metų sųlus. Tėvai reiškia kun. I. F. linkėj dedasi.
J šį piknikų kviečiami visi,- jungietė E. Paurazienė.
ANTHONY M. HILL, savininkas ®
Boreišiui, graboriui D. B. Bra
be skirtumo, taip pat ir biz
Birž. 5 d. buvo susirinkę
Sunkiai serga apšvietos na
ziui ir visiems laidotuvėse da- keli tūkstančiai bedarbių vy
nieriai. Nepamirškite. Savo
Pirmos rūšies valgykla grupėms kambariai ir
rė
K.
Dailydienė.
Jų
lanko
Sulaukus šiltojo pavasario, buvusiems nuoširdų ačiū nž rų maršuoti pro dirbtuvę, bet
skaitlingu dalyvavimu paremBankietams. Salias Alus po 5c.
daugelis narių ir draugų. Mes, atjautimų ir per naktis budė policija neleido. Susirinkusiu
site sesutes.
visos sųjungietės, linkime jai 7“0"!'"8 ja“
pa4’nka138 Cadillac Square 2nd Floor
tarpe buvo visokių žmonių.
. greitos sveikatos ir vėl grįžti kad 18 P“4.“1*840 P™4*’“ «- jimų prie Elenoros karsto.
CLIFFORD 3366
Maldos Apaštalystės drau
Vyrai reikalauja, kad jiems
luma varginti. Bet, kol gam
pas
mus
ir
sykiu
darbuotis.
gija šukolektavo $43.20 baž
darbus grąžintų arba duotų
toje viskas žalia, kol tyras oKp. koresp.
nyčiai. Dėka priklauso tiems,
nors po tris dol. savaitei pra
ras, naudokimės patogumais.
kurie pasidarbavo ir kurie
gyvenimui. Neleidžiant mar
Birž. 11 d. L. Vyčių 102 kp.
Ši kuopa niekuomet nenutols
Detroito lietuviai gaus pro šuoti, pastovėjo nuo pirmos
prisidėjo aukomis.
rengia pirmų piknikų, Beechta nuo veikimo. Veikdama,
gos pamatyt galingų lietuvį valandos popiet iki vienuolik
nut grove. Vyčiai piknikų pa
daug
kų
’
atsiekia.
ristikų, Juozų Tumer, kuris tos naktį ir išsiskirstė.
Muz. Jonas Čižauskas sun
įvairins margumynais, o ge
Artinanties
Mot.
Sų-gos
16
yra nugalėjęs tokius ristikus,
kiai serga. Jau kelinta savai
roj vėsioj svetainėj visi galės
Seimui,
mūsų
kuopa
išrinko
kaip Zabiskl ir Savaldi. BisBirJ. 6 d. buvo
tė, kai sirguliuodamas savo
pasišokti. Pelnas eis pusiau su
komisijų,
kad
pagamintų
sei

pareigas ėjo. Bet dabar gal
Šv. Antano parapija. Kviečia tikas Tumer yra Detroito gy- komiteto sus-mas. Nustatyta
mui
įnešimų,
bei
skundų.
Į
ko

kokį porų mėnesių negalės vame lietuvius pasinaudoti pro ventojas. Norėdamas lietuvius |Visa tvarka Msimo piknikOi
misijų
įėjo
centro
pirm.
—
M?
rgonuot, nes rankų sužeidė
ga: dalyvauti linksmame Vy paremti, dalyvaus Sv. Petru lbirž lg d vi„cas BeUampis
Čižauskienė, kuop. pirm. J.
parap. piknike, birž. 18 d., paskirtas pirm. Nutarta, kad
(kaulas iš vietos išėjęs). Pa
čių piknike.
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ
Medinienė,
O.
Aksomaitienė,
Beechnut Grove, Jo priešas šio susirinkimo vyrai pasilai
rapijos choras labai apgailes
jau
laikas
pradėti rūpintis kelionės reikalais: ąj iš anks
taip pat yra garsus ristikas; kytų kelis mėnesius.
tauja muz. J. Čižauskų jo li finansų rašt. P. Medonienė ir
to
apsifūpinti
ręikgliųgųjs dokumentais; b) |
Smagu pranešti Detroito lie
M. Aukščiflnienė.
sveria 250 svarų.«
goj ir linki, kad kuo greičiau
ir vizas; režervuotS Vietas, nes pirmiau uSširegffiJrkvį
tuviams, kad jau keli mėne
Komisijos susirinkimas įvy
visada geresnes laivuose vietas gauna. ' *
siai pasveiktų.
Tylutė
Nesenai mūsų bažnyčia iš
siai kaip Antanas M. AukštiPo didžiųjų ristynių, lietu
ko gegužės 31 d., Centro pirm.
kalnis-Hill turi atidaręs mode vis Tumeris praneša, kad jis vidaus nudažyta. Dabar baig
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paįi
M. Čižauskienės bute.
SERGA SĄJUNGIETE
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus J
rniškai įrengtų valgyklų var imsis su bile kuo, kas norės tas dažymas ir iš lauko pusės,
Baigus komisijai darbų, čipildys.
du Epicurean Grill, 138 Cadil ristis. Tat gera proga pama taip pat klebonija ir parapi
«
žauskai
pradėjo
nuoširdžiai
Birželio 1 d. sunkių opera
lac Sąuare ant antro aukšto. tyt tų galingų lietuvį. Užsi jos namai. Gražiai atrodo.
Netrukus
išeina
šie
gražūs
ir
patogūs laivai:
cijų (ant tumoro) turėjo K. vaišinti ir neaiškiai juokauti.
želio
15
d.
“
Aąuitania
”
,
birželio
24
d. “United Statės *
Nors
ir
sunkūs
laikai,
bet
žmo
A. M. Hill ilgų laikų buvo mokėjus įžangų į piknikų, vi
Dailydienė (Daily). Guli Hi- Pagaliau parodė kalendoriuje Chef Eikš klube; patyręs toj si matys ristynes. Ristikas no nės neapleidžia savo parapi
birželio 29 d. “Berengaria”, Liepos 3 d. “Gripsholnr’
gfrland Park General ligoni paišeliu apibrėžtų vardų Pet
ir daugelis kitų laivų.
.į
šakoj biznierius. Valgykla į- ri lietuviams pasirodyt. Žino jos reikalų.
į
ronėlės.
Tai
buvo
kuopos
fi

nėje.
damas, kad daugeliui trūksta
“
Draugo
”
laivakorčių
agentūra
parduoda
laivakor

Petronė
rengta
naujausiais
įtaisymais.
nansų raštininkės
Pirmas dvi dienas po opeJ. Nicelis, matydamas, kad
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
Būdami mieste, nepamirškit pinigų jį matyt didelėse rislės Medonienės varduvės.
ijos ligonė buvo rimtoje pa
atlankyti ir arčiau susipažin tiku svetainėse, sutiko duoti bažnyčioj fenai negerai dir pasaulio kraštus.
Pasipylė saldūs juokai ir li
je. Bet vėliau pagerėjo ir
ti su Hills, kurie mandagiai žmonėms progos pamatyti lie bo, atėjo ir juos pataisė. Ačiū
nkėjimai ilgiausių metų! >
lirties pavojus praėjęs,
visus patenkins. L. M. K. da tuvio stiprumų ir išlavinimų. ponui Niceliui už jo darbų.
Petronėlė Medonienė nustegonę kasdien lanko jos
žnai laiko susirinkimus ir tu Jis yra šios valst. čempijonas.
)o, nes ji pati buvo pamiršus,
mylimas vyras Jonas, sesutė
Vasarai atėjus, matosi mari užkandį, nes vieta paran
kad jos tų dienų varduvės. Ji
Marytė ir dukrelė Elenutė.
J. Sirvydas ir Ona Šarkiu- žiau žmonių bažnyčioj, ypatinki ir grupėms rengti bankieširdingai dėkojo Čižauskams
tus.
' Aplanko ir gerb. kun. J. či
tė paskelbė eina į porų. Šar- gai per vėlesnes mišias. Supra
už padarytų jei suprizų.
žauskas, draugai bei pažįsta
kų šeimyna yra viena seniau- ntama, kai kurie norėdami išTaip pat ir mes, kitos narės
mieji. Gera turėti draugų, o
A. Šilaikis (3386 — 24th sių ir geriausių parapijos rė-įvažiuoti ant tyro oro, išklaukomisijos, dėkojame Gižausypatingai ligoje, kurie daug
St.), Šv. Antano parapijos ko- mėjų. Jų duktė Ona visados so ankstyvųjų mišių. Bet yra
kams už malones vaišes.
paguodos suteikia.
-=■5
Komisijos narė

EAST SIDE

dainininkė solistė B. Petkie- rinkta Bandžienė, vice-pirm.
nė. Turėjo sunkių operacijų — Pranaitienė, finansų rašt.
Harper ligoninėj. Ligoninę jau pasiliko toji pati — A. Barkapleido, grįžo į namus. Palen- štaitė, nut. rašt. toji pati —
gva sveiksta. Linkime greit Kasevieiūtė, kasininkė — M.
pasveikti ir vėl grįsti prie vi Širvaitienė, kasos globėjos BeRep. leckienė ir šalaševičienė. Knysuomenės darbo.
-----------------jgij peržiūrėtojos pasiliko tos

PRANEŠIMAS

EPICURlEAN

WEST SIDE

GRILL

.

Iš ŠV. PETRO PARAFUOS

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ
DĖMESIUI

2534 SoOAKLtT

Jos dukrelė, Eilenutė, dar
nebaigus 6 metukus, bet lan
kiusi Šv. Jurgio mokyklų ir
išmokus nuo sesučių melstis,
nuolatos meldžiasi už mamytės
sveikatų, kad greičiau pasvei
ktų ir grįžtų iš ligoninės.
Linkime K. Dailydienei kuo
greičiau pasveikti.

Lietuvos Dukterų Draugijos
po Motinos Švenčiausios globa
pusmetinis susirinkimas įvyko
birželio mėn. 4 d., mokyklos
svetainėje. Susirinkimų atidarė
malda pirm. Kulikauskienė,
nutarimus perskaitė Kasevičifl
tė. Nutarimai priimti, visi da
Tyroliaus mergaitė lykai tapo sutvarkyti ir ap
tarti.
Po to, atsisakius pirminin
Sunkiai susirgo mūsų cho
ristė, sena veikėja ir įžymi kei, buvo renkama nauja. Iš-

H1TT AND RUNN—Brother Gus W«M*t Worried Aboat a Bath-He Merely Wanted to D

imoIvc

His Sodo a Bit!

BY HITT

jeoo
F

_ _ .__ —

Penktadienis, birželio 0, 103
D R X TT G X S
Imperatoriaus Rusų Muzikos; lės” dr-jos Panevėžio skyr. sumų mokėjimui mokytojams vokietis, vietinės įgulos tar Charakteringa tai, kad tuo
Draugijos.” Ta mokykla da- pirmininkui kun. J. Stachaus- algų 521 Mk. teko pačiam su- naut.
met tik ta viena Lietuvos te
vė mums žymų muzikų, kuris kui buvo įsteigti lapkričio m. manytojui padengti. Atėjus
Regina Juodiekaitė — dai- ritorijoje ir tebuvo tos rūšies
į didelį vaidmenį suvaidino tau- 1 d., 1918 m., ir Papevėžį už- Panevėžin bolševikams, kursų navimo (baigusi 3 kursus dai
pradėta mokyklėlė, kuriai vo
Rašo:
tinęs muzikos vystymosi-kom- ėmus bolševikams — 1919 m., turtas žuvo. Pasisekė išgelbė- navimo Petrapilio kons.), vie kiečiai be sunkumų davė lei
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.
ipozitorių ir pirmutinį Lietu- sausio m. 7 d., nustojo veikę, ti vos pianinų ir didelę su pe tinė.
dimų ir ligonine užimtų butų
Patųiotizmas yrą dorybė, nio klases, kur, tarp kita ko, vos Valstybės Operos dirįge- Tam tikrais sumetimais bu- dalais fisharmonijų. Mokiniu
Juozas Gudavičius — var specialei patuštino, tuo tarpu
kuri gerbia savo tėvų paliki- buvo mokinama muzikos ir dai ntų, J. Talat-Kelpšy, kurioje, vo pakviestas kun. Stachaus- buvo jau 45, mokytojų 6, bu gonų, pučiamųjų instrumentų, Kaune^ Naujalis, net metais
mus bei tradicijas. Patrijotas navimo. 1904 m., liepos 28 d.,'po Rokiškio mokykloje gautų kas kursų globėju, o VI. Pau- tent:
muzikos istorijos ir harmon. anksčiau bandė gauti leidimų,
didžiuojasi kiekviena jo tau nuo finansų ministerio V. Ko-, žinių, tęsė Vilniškėje mokslų lauskas, kaipo sumanytojas,
Mikas Karka — privalomo butų ir instrumentus; tiesa,
Jonas Pučeta — smuiko
tos ypatybe. Tokie pasididžia- kovcevo gavo patvirtintų pro- toliau. Bendrai, visos Lietu-Suktinasis vedėjas — sekretoleidimų gavo, bet buto ir ins(baigęs Prahos konservatori jo fortepijono ir choro.
vimai žmogui sudaro smagu- j gramų ir tiesas. Tų pačių me- j Vos muzikos veikime, ši mo-' rium.
jų), Beinaravos dvaro savini Vladas Paulauskas — pri tiumentų negalėję duoti, prašė
mo ir malonumo.
tų spalių 17 (30) buvo tos kykla kodėl tai nevaidino svar
valomojo fortep. ir vargonų. palaukti.
Vokiečių valdžia suteikė ku nkas.
Kiekviena tauta turi tam ti mokyklos mokinių koncertas? rbios rolės, nes mūsų muzikai,
(Rus daugiau).
Buvo ruoštasi programai 3
rsams butų iš 5 mažesnių ka-, „ .
krų ypatybių, kuriomis labai Mokyklos orkestrų dirigavo kur kas nebūtų gavę muzikos nibarių ir salę. Butas buvo pi- Frl0 Ebell»«-M»° <H«m' metų sulig 2 konservatorijos
didžiuojasi. Italai didžiuojasi Geringas, rodos, bene savo lai mokslams pradžių, visi susi- Inai tani reikalui tinkantis. bUrg0 ",loBto °Peros “'i'*“), kurso.
savo muzikos veikalais, skul ku buvęs katedros vargonini- koncentruodavo Varšuvos
1
m
,11
, • •
...
... ar “Saulės” dr-jos valdvba pra
ptūros ir piešimo kūriniais; nku. Tos mokyklos mokinių Petrapilio
konservatorijoje,
džiai davė 1200 mk. Mokiniai
prancūzai mėgsta visiems prie lietuviškoje dirvoje veikiau-į tiesa, jos ir buvo arčiausiai
įmokėjo'390 Mk., o trūkstamų
kiekvienos progos priminti sa čių kaipo muzikininkų man ne' pasiekiamos lietuviams aukšvo garsius filosofus ir pamok teko niekur sutikti per tai ir (tesniosios muzikos mokyklos,
DUOKITE VISUS SPAUDOS
slininkus; anglai sakosi turį apie tos mokyklos sutvarky-'kuriose gaudavo visapusiškų,
geriausių visame pasaulyje po;mų mažai kų galiu pasakyti. į akademinį muzikos mokslų, yDARBUS “DRAUGUI”
A
litikos sistemų; vokiečiai no- Į 7. Taip pat Vilniuje turėjo j'pač. paskutinioji teikdavo bai- Stovi už gerespę Sveikatą, Didesnį
Stiprumą—kas reiškia daugiaus gyri, kad jiems pasaulis lenktų muzikos mokyklų Stanek-Lau-' gusiems plačias aukštesnio-jVumo
; vumo
— Stimuliuoja nervus. NUOAgalvas už jų gražios tvarkos nianskienė, viena dabartinės šioms mokykloms, Rusijos im- Ta^huas^jisat^siuio8 jumsytTONiK.t
padarė stebuklus dėl tukstan/'
Valst. Konservatorijos moky perijoje, teikiamas privilegi- kuris
ir švarumo palaikymų.
^įų, padarydamas
tuos nusilpnintus
T n Vskt Tu - tvirt,a4s ,r aktyviškais. šio Gydytojaus
tojų. Tos mokyklos buvusių juo fviiir 49 ir
n o p. \ d lo t. ±41. preskripcija dabar parduodama visose
Lietuviai apsirinko sau ymokinių teko Lietuvoje porų iš gruodžio 16 d., 1902 .iil, to. 55“=“^352”S&u*«,v,‘a.^
patingu siekiu aukštus religi
bet persitikrinkite, kad ant
sutikti.
pat Valst. Tar. iš vasario 28 šiandien,
laibelio bųtų pažymėta. — NUGAjos idealus: Dievo ir artimo
1894 m., pastaba prie §73 TONE.
meilę. Lietuvių pamaldumas j 8. Buvo visa eilė didesnių'd.,
,
ATLIEKAME
yra jų laimė, o artimo meilė kr mažesnių mokyklos pavida Konservat. įstatymo ir d. k.)
jų džiaugsmas. Lietuviai be le vedamų Įvairių asmenų mu ir ordenus. Tos pat rūšies,
Gydomus Nauju Šūdu
didelio mokslo, o visgi pamal zikos pamokų, bet nebuvo jie kaip Vilniuje, buvo ir Rygoje
muzikos
mokykla,
kurioje
są

dumo atžvilgiu yra pralenkę tiek reikšmingi, kad būt at
Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be
net daugelį didžiųjų tautų. Ar kreipę į save visuomenės akį. vo mokslus pradėjo žinomas priversto poilsio. Gydantis galėsi
po senovei, nebeųt jąu dabar
muzikas Al. Kačanaus- dirbti
•
timo meilėje lietuviai taip pat Taip pat daugelis Lietuvos ■mums
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažiną ti
parodo daugiau širdies, negu didžponių turėjo iš savo tar kas.
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
nautojų sudarę rūmų asamb10. Nors trumpų gyvenimų
(ei ^gelbės aptiekininkas grąžins
kitų tautų žmonės.
Greitai, Gerai ir Pigiai
lius,
bet
jie
irgi
pėdsakų
po
teturėjo,
bet
tenka
paminėti
Lietuvoje lietuviai visokias
sunkenybes nugalėjo, kad iš savęs nepaliko, jie viešumoje buvusių Panevėžyje muzikos “DABAR
laikytų aukštumoje savo gra nepasirodydavo, nebent su ma mokyklėlę — “Saulės” Drau
gijos Panevėžio Skyriaus Mu JAUČIUOSI
žų pamaldumų. Nusikratė ca ža išimtimi.
PILNA
SPAUSDINAME;
ro, vokiečio, bolševiko ir kitų, Daug mokinių, suėmus krū zikos Kursai”. Šie kursai, mo
GYVUMO”
kad jie nepakenktų lietuvių von, muzikos ruože buvę Ro kytojo Vlado Paulausko (jo
kiškio
mokyklos
mokiniai
iš

yra
atspausdinta
keletas
da

pamaldumui.
Imant Lydia E. Pinkham’s
Tikietus,
Artimo meilė Lietuvoje yra sisklaidę vargonininkais po lykų chorams) sumanymu ir
Bilas,
Vegetable Compound
aktyviai
remiant:
Gimnazijos
Lietuvos
kampus.
Plakatus,
begalo maloni ir jauki. Tiesa,
Laiškus,
Taip šimtai moterų sako. Jis stip
direkcijos
p.
Gedraitienei,
tos
Lietuva neturtinga, bet ji mo 9. Nemažų vaidmenį suvai
Serijas,
rina nervas... duoda geresnj apetlKonvertus,
ka ir tuo mažu pusiau pasi dina Vilnijos muzikos gyve- pat gimnazijos inspektoriui “-„SK
Frogramus,
Draugijoms Blankas,
StSPSS
dalinti. Lietuviai myli iš vi nime buvusi Vilniuje muzikos Bizauskui (buvusiam Lietuvos
svelka pnPosterius,
Konstitucijas,
noH]1 mėgink šias gyduoles. Nusipirk busos širdies.
Atstovu
Amerikoje)
ir
Kvitų knygeles.
Įvairius atsišaukimus,
oau" lėlį šiandienmokykla ‘ ‘ V ilniaus skyrius
Lietuviai Amerikoje nema
žiau kovoja su visokiais su
Ir Kitokius Spaudos Darbus
čiau už airius, vokiečius, pra
sidariusiais pavojais tautos
ncūzus ir kitus ir dabar jau
siekiams. Čia, Amerikoje, lie
gali užimti žymiausias vietas
tuviai susiduria ne vien tik su
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
politikoje, legislatūroje ir teirusu, vokiečiu ir bolševiku,'.
. . . •
. .
a ir* i smavietėje. Bet užimant topęsteurized
bet taip pat ir su Anglijos',.
t .
,,
kias garbingas vietas lietuvis
galybe, kurios kalbų amen
privalo nepamiršti, kad jis,
kiečiai yra priėmę ir politikoje
kaipo lietuvis, turi įnešti į Air A teismąvietėje, bet taip pat
merikos gyvenimų grąžiusias
it visame ekonominiame gy
lietuvių ypatybes — Dievo ir
venime. Todėl kiekvienai sve
artimo meilę.
2534 S. OAKLEY AVENUE
švelnesnis valgyti; geras kepimui
timai kalbai susidaro begalo
__
Sis
naujas
Kraft
American
Kaip italai yra gerbiami už
Cheese. Kraft’o ypatingai parasunkios aplinkybės.
•
mintas, Natūralūs skonis palai
jų muzikų, skulptūrų ir piekytas pakavime.
Bandoma sulaikyti jaunimų!
šybų; kaip prancūzai giriami
CHICAGO, ILL.
visokiais būdais, kad jis nepa
už jų filosofus ir pamokslini
mirštų tėvų papročių ir tra
nkus; kaip anglai keliami aukdicijų. Prievarta, žinoma, būTelefonas Roosevelt 7790
,
,
,
,styn uz jų politikų; kaip va
Tnw, Alikloa, fTCfrog
tų sunku kų gero padaryti.
.
T
. . : . v .
, kiečiai statomi pavyzdžiu tvaGRAŽIOS aayb
Jaunimui reikia šviesos, kad
ik os ir švarumo, taip tegul
Yra gldelia tortai
jis pamatytų lietuvių gražią
Amerikoje lietuviai iškelia
Murina valo. švelnina gaivina
sias ypatybes, kad jos jį pa,
be pavojaus. Jus Ja pamėgaite
savo tautos vardų religijoje
Knyga "Eya Care” arba “Kya
trauktų darbuotis lietuvių la
Beamy” ant parežkalavlaao.
— pamaldumu, o draugijoje
bui ir garbei.
MortasCo., Dpi. H-K, »B. Ogia St-, ChkMo
■■ ■ ■■nai
Į v «»
■ i ■ I■
■— ■■ ■■ — i ■ ■■ . . . ■—
— svetingumu.
Amerikoje lietuvių jaunimų
3=5—
ĮjgJtT’iy y.LJ” l1..1’"!
B!
nuo jų tautos brangių idealų
t/aukia pragmatizmas, kurs
.
‘-V4
rimo "II*1
mato tik laikinų dalykų ver
tę, bet nieko nesupranta apie
/HO-HUMl!
K
i
/ A • rA ~r ne
KOTueR EMttSL -TOLI*
*
felT TMC
nou
NOUO MAHD
i*m Tineo
amžinųjų dalykų brangumų.
LA$V
TIME
OMEfe '/OUR- M0UTH
•a
-TŽIED
IT
Lietuviai atvažiavo į Ame
n . v
N*
riką ne vergaut ir tarnaut Amerikos pragmatizmui, bet va
ldyt ir šviesti visas kitas tau
tas if vesti jas prie aukštes
nių siekių ir idealų — prio
Dievų ir artimo meilės.
Šie 50 metų lietuvių gvve- i
niino Amerikoje buvo prisiren į
gimag, prisiruošimas prie di
delio ir svarbaus apaštalavi
mo darbo. Naujoji lietuvių ka
rta moka, be savo lietuvių ka
S,"M
___ L.
lbos, ir anglų kalbų neprae

PATRIOTO

LIETUVOS VALSTYBĖS
KONSERVATORIJA

GARSINKITĖS “DRAUGE"

Nuga-Tone

VARICOSE VEINS

Spaudos Darbus

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

Draugas Pub. Co.

NATURAL
FLAVOR
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B K n o ir s

P< nktadienls, birželio 9, 1933

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETINIŲ
KOLONIJAS
. CLEVELAND, OHIO.
LIETUVIŲ KULTŪRINIO
DARŽELIO ATIDARYMO
IŠKILMIŲ PROGRAMA
Didžiausia iš didžiausių lie
tuviškų patriotinių
iškilmių
Clevelande bus šj sekmadienį,
birželio 11 dienų. Tai bus iš
Kilmingas Lietuvių Kultūrinio
Darželio atidarymas Rockefeller parke. Vieta randasi tarp
St. Clair ir Superior ave.
Atsiminkit, iškilmė bus ry
to 9:30 vai.
Publika pradės rinktis nuo
9 vai. ryto.

| Priešalkolinis judėjimas Aus- savaite nuo 22 ligi 29 d*, spnt rijoj 1933 m.
lių, kurios metu visoje šalyje
Gegulės mėn. 13—16 d. bu

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Nuo paminėjimo Žalgirio
Be to, iškilmingai paminėta
mūšio 500 metų sukaktuvių, pirmoji jaunimo priešalkolinė
Clevelande lietuviai tokių iš
kilmių neturėjo ir, gal būt,1
GRABORIAl:
'jau neturės.

e.

A. MASALSKIS

Iš Blaivytes
Pasaulio

KURSAI BEALKOLINIO
VYNO GAMYBAI

VLADISLOVAS
BAJORŪNAS

'J

Mirė birželio 8 d., 1933 m„
11:20 vai. ryto, 23 metų amž.
Gimęs Chicagoje.
Paliko
dideliame nuiiudime
motiną. Oną po tėvais Eičaitę,
tėvą Antaną, seserj Sofiją, fc.rolj Stanislovą, dėdes: Joną Elčą, Vincentą ir Kazimierą BaJorinus, gimines Chfcagoje ir
Grand Raplds, Mich.
Kūnas pašarvotas 5833 So.
Albany Ave.
Tel. Hemlock
0872. Laidotuvės Jvyks pirma
dienį, birželio 12 d,, iš narni)
8 vai. bus atlydėtas j Gimimo
Panelės šv. parapijos bažnyčią,
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J ŠV. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti' šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
suo, Brolis Dėdės Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius I, J. Zolp,
Telefonas
Boulevard 5203.

L. K. Blaivybės
Draugija
norėdama, kad visi
išmoktų
namuose pasigaminti bealkolinio vyno, ruošia kiekvienos sa
vaitės trečiadienį 16—17 vai.
bealkolinio vyno gaminimo in
formacinius kursus. Visi, ku
rie tuo įdomaujasi,
prašomi
nustatytu laiku, bte atskiro bu
sitarimo, užeiti į B-vėa “VAI
ŠTAI“ dirbtuvę (Liaudies Na
mų kieme), Mapų g-vė 11 nr.
Iš provincijos atvykusios skskursijos priimamos be atskiro
susitarimo. Norintieji
gauti
informacijų kitu laiku, prašo-'
mi susitarti telefonu 349.

ANTANAS PUKUS

i

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WBST 15th STREET

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

KAROLINA
BARAUSKIENĖ

TeL Lafayette SS71

J. LJulevtthis

Po tėvais Mažeikaitė
Mirė birželio 4 d., 1933 m.,
11:80 vai. vak. pusės amžiaus.
Kilo ii Pasveiės mlestelfo.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nulluldėne
vyrą Jurgį, sesers dukterį Ste
faniją Plvarunlenę, sesers sū
nų Simoną Klezis, ir gi'minea o
Lietuvoje du broliu Antaną tr
Jurgį, seserį Konstanciją
Ir
gimines.
Kunag pašarvotas 10732 In
diana Ave., Roseland. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, birže
lio 10 d., iš namų 8 vat. bus
atlydėta J Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kaptnet.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimine*, draugus-ges tr pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Sesers Duktė,
Suiiuh Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

Grabortaa
lr
Balsam uoloj**

Patarnauja Chi
cagoje ir aptoilnk*j«.
Didelė lr graži
koplyčia dykai
4044 Archer Ave.

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
TBDBJAB

1646 WEST 46th STREET
T*l. Beaiavard 1143—2418
Tel. ČIOBRO 444

SYREVVICZE
GRABORIUB
Laidotuvėms pilnas natarna
galimas oi 426.24
KOPLYČIA DYKAI

DR. ATKOČIŪNAS

i

DR. A. G. RAKAUSKAS

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tai. LATAYETTE >41?

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

ir

Balsamuotojas

DR. F. G. WINSKUNAS

2403 W. 63rd Bt, Chicago
orPlCE HObK*:

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

S to 4 and 7 m 4 P. M.
■unday by Appoinunant

hUUMLOCK alki

DR. V. S. NARES

TEL. CANAL 0404

(Naryauckas)

(Pris Archer Av*. netoli Kedale)
Valandos: nuo I IU I vaL vakaro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3449 VVest Marąuette Road
VALANDOS:
4 Iki lt ryto: 7 UU 4 vakar*
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutartį
He*. 64»< 8. MAPLEVVUUD J VE.

OR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Tet Lafayette 5793

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

STANLEY P. MAŽEIKA DR. J. W. KADZEWIGK
Oratoriui

PMYU1C1AM AND 8URUEON

Res. 2136 W. 24th Bt.

X-SPINDULIAI
3061 W. 43rd St

PHONE GROVEHILL 4017
Valandos: 1-4; 7-4 P. M.
Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

Telefonas Yards 1138

OR. J. J. KOltfARSKAS

Tel. LAFAYETTE 7650

ir nedaliomis

DR. A. J. JANUS

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
12 ryto (išskyrus seredomfs). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
lr Ketvergais
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
4444 80. WB8TBRN AVE.
Cbicago. I1L

.Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję gagai sutartį

Turiu automubilias visokiems

reikalams. Kaina prieinama.

3319 AŪBŪRN

AVLNUfi

Chicago, HL

J. F. RADŽIUS

Boulevard 7488
Rem Hemlock 7641

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

TeL Ofiso lr Kea. Urovehill 4617
6917 8. Washtenaw Ava.

DR. M. T. STRIKOL’IS *•

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
DR. MARGUMO
Palaidoja už 325.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
PRANEŠIMAS
•68 W. lMtli St.
Tel. Canal 0174
Persikėliau | erdvesne lr patogesni
.
Cbicago, IU.

DR. J. J. SIMONAITIS

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Ave.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W*st Marąuette Road
▼akt 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. S-13 ryto
Nedėlioj susi tarų*

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 W. Ceimak Road

vieta

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

S326 BO. HALSTED ST.
VaL: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų b Phone Boulevard 7042
nuo 6 Iki 4 vakare
Šventadieniais nuo 14 iki 11
Phone BOULEVARD 4484

Valandos: 1—2 lr 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA.;

DR. C. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Roosevelt 7532

6631 6. California Ave.

Telefonas liepublic 7868

DENTISTAS

4645 S0. ASHLAND AVE.

Tel. CSnal 0257

arti 47tb Street
Vai.: nuo 4 tkl 8 vakar*
8eredoj pagal sutartį

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

TeL Canal <124

TEL. REPUBLIC 8340

Seniausi Lietuvių Graborial Chicagoje
Čia pigesnės kai’nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ 4.EMESN® KAINĄ.
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
dykaf. Nuliūdimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVE.
(Neturime sąryšių su firma tud-* Pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVUMCIA UNDERTANNG CO:
3238 S. HALSTED ST.

DBNTIBTAB

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemtom, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą re
gystę.

CHICAOO, ILL.

DR. T. DUNDULIS

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt Bt)
Valandos: Nuo 4 Iki ll ryto
Nuo 1 Iki 4 vakare
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 ARCHER AVENUJB

Dr. C.K. Kliauga
2420 W. Marąuette Road

Speeiale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ru. Nedėliomis pagal sutartį.
) Daugeliu atsiūk.mų akys atitaiso

Phone Hemlock 7828

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA •

DENTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nodėldienials
tik susitarus
3422 W. MARU L UITE ROAD

arti Western Ave.
Valandos: nuo 9 iki 9

X V A I B Ū S

DAKTARAI:

mos be akinių. Dabar kalno* perpus ———————
plgesaiė*, negu buvo. Musų kauto* Tel. Ofisu Boulevard 6411-14
pigesnė*, kaip kitų.
Res. Victory 2343

Tet Yards 1829

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: TeL Drexel 9191

DR. A. J. BERTASH

DR. A. A. ROTH

756 W. 35th STREET

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:10-8:20

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street

DR. CHARLES SEGAL

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 ».▼.
Nedėliomis fr šventadieniais 10- -12

Perkėlė savo offsą po numeriu

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

4729 S0. ASHLAND AVE.

SPECIJ ALISTAS
Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų «u savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mea
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kllno į mūsų įstaigų iš bile kokios miecto daliea.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos i jūsų
namu* 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 Moderniikoe Koplyčios
Dil terminų. Paiauklto EUDEIKJ pirm negu kreip-

OWB kw dmup•

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomlą: nuo 10 Iki 12

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

u

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai-: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
Office;
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND 8URGKON

3046 Wentworth Avenue

Res. Pbon*
Englevrood 6441

OPTOMETRISTAS

1801 & ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos dūo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
U
Phone Canal 0523

ome* ■
' ‘••ir i

h 1000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 lr 1-4 vai. vakare

1r7mauričTkahn_
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE
Tel. Yards 0994
Reaidencijos Tel. Plaza 32OG

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 4 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chic
ienco, III.
Phone: Hemlock 6744

DR. JOHN SMETANA,

s
B
'- y-;
• t-

TeL Virginia 0036

Prirengiu teisingai akinius visuose
alsitiki'muose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia madini.sias klaidas.

Tel. Boulevard 7089

Henry W. Becker
(Licensed Bmbalmeė)

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artoman Av*.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakar*

DR. G. I. BLOŽIS

4712 S. ASHLAND AVE.

INCORPORATED

1344 H flOth Ava, Uocro, Hh

1

LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

buvo suruoštos
didžiausios
,
i Ofiso: Tel. Calumet 4034
P™5a>kol.nė8 demonstracijos.
Kės.: Tel. Hemlock 628B
Tik Vienoje buvo
išlipinta
DENTISTAS
Liepos in. 8 — 16 dd. Ma4,000 plakatų ir išdalinta 801446 SO. 44tli CT., CTCEHO, ILL,
rian Hills, III. (Kun. A. Pet
Utar^ Ketv. lr Pėta. 14—9 vai.
-000
i darbininkų
GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS
3147
SO. HALSTED ST., CHICAGO
rauskas, M. I. C.)
Paned., Sered. lr Subat. >—4 vąl-/
jaunimų.
3147 So. Halsted St.
---- r
Liepos 17 — 26 dd. Šv. O- Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vaL vak. i
ottic* A'Jboue
Kt». *ud Olfic*
Itezidencijos Ofisas: 2854 W. 4tth BA
nos novena Dievo Apveizdos
Prospect 1434
1819 80. Leavltt 8L
Valandos: 14—14 ryto
EUCHARISTINIAI KONG parapijoje, Chicago, 111. (Kun. Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti
Canal 4746
RESAI LIETUVOJE
•A. Petrauskas, M. I. C.)

sušaukta Styre (Steyr) Au
vo
strijos jaunimo pirmoji prieš
maliai padovanos Clevelando alkolinė konferencija, kurioje
dalyvavo per 70 atstovų iš vimiestui Dr. Basanavičiaus biu
stų. Tuo laiku įvyįcs biusto sų provincijų nuo įvairių or
ganizacijų. Vėliau,
rugsėjo
atidengimas.
Balutis kalbės lietuviškai ir mėn. 11 d. buvo “Tautos aukĮ Įėjimo sųjungos”
suvažiavtangliškai.
Knlbos, dainos ir muzika j lr*'as Vienojė; jame dalyvavo
Lietuvoje šiemet
įvyks du
bus leidžiama per garsiakal- 1,900 tos sųjungos
narių. Ir eucahrietiniai kongresai. Vie
trečia jaunimo priešalkolinė kas iš jų bus Panevėžyje, o
bius.
konferencija
buvo
sušaukta kitas Švėkšnoje.
Per paminklo atidengimų
bus grojama Amerikos ir Lie gruodžio mėn. 26 d. taip pat
Vienoje.
tuvos himnai.

Atstovai draugijų, kurie su
LACHAVICH
daro Liet. Kult. Darželio Są
Apie 9:30 vai. pradės groli
IR SONOS
jungų privalo būti parke ne
Glenville High School benas
vėliau 9:30 vai. ryto.
LIETUVIS GRABORIUS
iš 60 studentų.
Patarnauju
laidotuveae kuopigiausia.
Dalyvaus daug svečių
iš Reikale meldžiu
atsišaukti, o mano
Apie 10 vai. atvyks miesto apylinkių miestų.
darbu busite užganėdinti
Tel.^Cane^
a2-b*ltl6
lajoras Miller ir kiti aukšti
PI.,
Chicago
2314
Iš kitur į iškilmes atvykę,
miesto valdininkai.
važiuokit Superior ave. iki E.
Apie 10 vai. atvyks į iškil 99th Street ir paskui sukit 1439 S. 49th Court, Cicero, HL
thl. crckRO taftt
mes Lietuvos pasiuntinys B. parko bulvaru j šiaurę ir tuoj
K. Balutis, kurį atlydės Cle privažiuosit iškilmės vietų.
Phone Boulevard 4139
velando policijos šefas Matowitz savo automobiliu, su bū Įžangos nebus. Tų pačių die
riu motorciklinių policijantų. nų rengiama Balučio priėmi
GBABOEIUS
Programa prasidės lygiai 10 mui vakarienė viename iš žy
miausių Clevelando viešbučių.
Musų patarnavimas
vai.
visuomet ąąžiningas ir
Kurie
norėtų
dalyvauti
pra

nebrangus, nes neturi
Bus beno muzika, lietuviš
me Išlaidų užlaikymui
šomi
užsisakyti
vietas
pas
K.
akyrlų.
kos ir angliškos kalbos, lie
S.
Karpavičių
arba
pas
P.
tuvių jungtinio choro dainos.
Nauja, graži ko
Muliolį.
Vadovaus V. Greičius.
plyčia dykai
Viduryje programos Lietu
3307 Auburn Avenue
vos pasiuntinys Balutis for-

TĖVŲ MARIJONĮI
MISIJOS

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

VALANDOS:
Nuo 14 Iki lt dianą
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo T Iki 4 vakar*
Nedėl. nuo 10 Iki 18 dieną

WISS1G,
Specialistas iš
KhŲm

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR M<X2’F.RV PER M MTtUB imli RIW»
KAIP UftHtSENfcJPSIOS ir MKHGYDOMOS JOS YRĄ
Rpeplalltkal gydo liga* pilvo, plaučių. Inkstų lr pustė*. ulh»odljlm» krau
jo, odos, Ilga*, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roj*. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti *«■
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr porsltikrlnklt* ką Jis Jum. z«il pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patartmas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdi* nuo 10 valandos rym tkl l
valandai ir nuo t« -4 valandai W)(g*ą Ifądėiikrais n. i : , , io iki 1 vaL
<300 K’KHT zs.n ki
k.muu Barter A.e
Tel ( rewford U7B

—
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PAVASARINIS IŠVAŽIAVIMAS ir PIKNIKAS
Kurį rengia Šv. P. M. Gimimo arba Šiluvos Parapija

iš

Marquette Parko

Sekmadieni, Birželio-Jum 11 d., 1933 m. Pradžia 10». ryto
VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatvės, arti Crawford Avenue.

CHICAGOJE

Šiame išvažiavime bei piknike bus visokių įvairenybų, būtent ristynės, ku- |
msciavimasi, lenktynes storulių ir kitų nebūtų dalykų.
|

Nuoširdžiai kviečiame visus Šiluvos mylėtojus-as atvykti į musų parengi- |
KLEBONAS ir KOMITETAI I

įžanga 35c.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,, CICERO

gai gražiai padainavo keletu
rinktinių dainelių ir dar ma
žai kam girdėtų per radijo.
Prie to, įdomios ir naudingos
kalbos, kurias patiekė dr. K.
Drangelis ir State Attorney
padėjėjas adv. C. Kali, taip
gi graži ir rinktina muzika, įdomus ir naudingi pranešimai,
kuriuos pateikė programo ve
dėjas, padarė valandų vienų
gražiausių, kokių mūsų visuo
menė ir pageidauja.
P.

* x Petras Šeputis, iš mažų| X Juozapas Rackouski/ Ciuž tų patį tikietų.
dienų turėdamas laiko, dirbo ceros bizniefiųs, jau po vesJ, Mandzejauskas, 6600 So. prie žydelio pedlioriaus — pa tuvių. Puota buvo Lukštienės
Washtenaw avė., orderių iš- gelbėjo daržoves išvežioti. Da
svetainėj. Kiek girdėjau, sve
vežiotojas, plačiai žinomas ge- bar pats savo trokų nusipirko
čių buvo labai daug, net vie
.
,
. .v v- •
*• rašįrdis, niekad neatsisako pa- ir pradėjo pedlevoti. Jaunas nas, kįtas miestelio valdinin
Šv. Jurgio bažnyčioje šių , .. . ’ , - , .
. .
.,
.
v
•••
,
rapijai trokų ir, be to, gausiai biznierius, bet labai gabus ir kas. Jaunavedis yra ne vien
savaitę eina sv. misijos, ku-t , ,
’ . . ,. . .
J i m- •
••
•
(aukoja.
Reikia priminti, kad gerai patyręs tame bizny. Da biznįerįus, bet ir politikierius,
irias duoda Tėvai Pasijoms- _ /
. ,
,.
'J. Mandzejauskas yra ‘ Brau bar moterys negalės sakyti, dėl to susikvietė daug savo
tai. Paskutine proga šių sa
go” pikniko rėmėjas, davęs kad geriau gauna pas žydų,
giminių ir kolegų.
vaitę atlikti velykinę, Atlikę
, T.
, .
,
gausių aukų. Jis apeina visus nes žydelis jį išmokino.
Prisirinko ir nekviestų sve
velykinę, turės progos pelny-*,. .
*
.
..
. ..
m • • i • Ibiznius: nepamiršta nei prie
P. Šeputis pasiėmė 10 ‘Drau čių, kurie darė nemalonumų
ti misijų atlaidus. Taigi kvie-' ,
’
....
liu-- go’ pikniko tikietų ir sakė,
. '
.,
lietuviškų saldainių savo “lni
STOJA Į VIENUOLYNĄ
kitiems.
čiu visus Bridgeporto katali
kę” išbandyti.
kad visus išparduos. Lengva
X Juozapas Karpus greitu
kus naudotis misijomis.
J. Pužauskas, 6559 So. Ca jam bus tai padaryti dėl to,
Friburge buvo garsus Tary
laiku atidarys gražių užeigų
Kun. Pralotas M. L. Krušas
mpbell avė., stambus Marųue kad turi labai darbščių ma
ant Halsted St. ir 41 st (Chi bos pirmininkas Ernestas Pette Parko biznierius parapijos mytę. Šeputienę visi Cieeroj
cagoj), kur bus galima gauti rrier. Pamatęs, kad pasaulyje
piknikierius vež savais gerais pažįsta,
daug ji darbuojas gero alaus ir užkandžio.
nėra nieko gero, įstojo į vie
trokais. J. Pužauskas niekad draugijose ir parapijoj. Jau
Good luck Juozai.
nuolynų.
neatsako parapijai trokų ir nas biznierius dar tik trečia
X Sekmadienį apie 9 vai.
dar aukoja mėsos kiek tik rei diena kaip pradėjo biznį, o
kia. J. Pužauskas yra ir die jau “Draugo” neužmiršta pa vak. per Cicero praūžė smar NEBRANGINA ĄŽUOLŲ
kus viesulas su lietum. Daug
nraščio “Draugo” pikniko rė remti.
X Visi parapijonys ir Ši
silpnų medžių šakas aplaužė,
mėjas ir gausiai aukoja.
KALTINĖNAI. Važiuojant
Lietuviai, nepamirškit, pir
luvos mylėtojai urmu rengianekuriu namų stogus apdras
A. Ališauskas, 7126 So. Ro kit nuo savo perliorio.
iš Šilalės į Kaltinėnus, priva
si i musų parapijos pirmąjį , ,, , ,
...
kė.
v.
.« y. .
., ., ckwell st., ekspresmmkas, zyNepamirškit ir Petro G-rikžiavus Kaltinėnų valsčių pašte
sjrnet išvažiavimų, — piknikų.
mus piknikų rėmėjas turi di sėlio, seno parapijono. Jis jau
X
A.
Juškevičiui
(Yuškai),
kuris bus šį sekmadienį, Vy
delį trokų, kuriuo krausto ir senai pedlevoja po Cicero su 1803 So. 50 avė., važiuojant bi labai miškingas vietas, dau
tauto darže. Parapijos komi
anglių pristato. Jis ‘visada daržovėmis. Abu yra geri lie dviračiu automobilis pagrie- giausia lapuočius ąžuolus, ųtetas ir parinkti darbininkai
duoda trokų parapijos ir dien tuviai ir verti paramos; pir- bė ir labai sužeidė. Nukentėjęs žuolynus. Deja, kaltinėniškiai,
visu uolumu rengiasi, kad'
raščio “Draugo” piknikams. kit visi nuo jų. Savas pas sa- nuvežtas į ligoninę, Linkim matyt, juos nelabai brangina.
piknikas bįitų įvairus ir sek
Taip pakely, keliose
vietose,
„ , . , , • ,
J- Vilioką, 2506 W. 69th st., v
Rep.
greit pasveikti.
mmgas. Beabejo, kad ir bus, ,
...
,
. .
V4J1
kelio groviuose,
jau nuo se
X.-, ... .
ekspresminkas, kuris krausto
nes musų šiluviške Motinėle1 į
nai guli suversti dideli, stori
ir anglių atveža į namus, taip šv. Antano užtarymų. Visi nau
NAUJA SLAUGE
jiems padės gerai darbuotis!
darbuoti-' .
v ... ,. ,. , • TT , ,
ųžuolai ir ten pūva. Tai bran. ,
y.
. . A. < j. tgi ves didelj bodų i Vytauto dokimės Novenos proga, nes
7
ir daug svečių sukviesti. Tik1
,
.
..
....
Prie įdomių kalbų, muzika- 8* ’r P0^ medžiaga, kurių ga
.
.parkų i parapijos piknikų, visi esame reikalingi Dievo
visi važiuokime.
T.
n , , ,
,
lės programos .ir šiaip jau pa-1^ma’ ^ain tinkama, sunaudo| Liepos 9 d. taip pat gabens malonių.
X Birželio 18 d. mūsų pa i piknikierius į “Draugo” pikX Birželio 18 d., School vyzdingos ir pabaigtuvių a- ti.

Iš ŠV. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

10c., užmokestį galite siųsti i aiškinimas apie atlaidus ir
markėmis (stamps).
daugiau, kaip 300 įvairių mal1 rų, kuriom popiežiai suteikt

“DRAUGAS” PUB, CO.

NAUJOS KNYGELĖS

Išėjo iš spaudos maldakny taisais 65c.
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
“DRAUGO” KNYGYNE
jų ir išvertė T. Kazimieras
2334 So. Oakley Avenue,
<apucinas, išleido seserys kotrinietės. Maldaknygėje yra pa-

PALACE TEATRE

5000 DIENRAŠČIO “DRAU

GO” PIKNIKO TIKIETŲ
BUS PARDUOTA PRIEŠ
PIKNIKĄ

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

rapijoje bus dvigubos iškilmes. Tų dienų bus pirmoji vai
kučių Komunija, o vakare įvairus mokyklos baigimo pro
gramas svetainėje. O dar, jei
oras bus gražus, žadama tu
rėti Dievo Kūno procesijų lau
ke. Visi rengkimės prie tų iš
kilmių.

nikų, į Birutės daržų.
Marketparkiečiai ir apylin
kės lietuviai, visi kviečiami
atsilankyti į parapijos pikni
kų Vytauto parkan pakvėpuo
ti tyru oru, pasimatyti su
draugais, smagiai laikų pra
leisti ir paremti savo parapi
jų.
Parapijonas

Hali svetainėje prie 48 ir Ho- peigoms pritaikintos tvarkos,
nore gatv. įvyksta parap. mo Mandel HalljįsT gt. ir Uni
kyklos mokslo metų baigimas. versity Avė., likosi įvesdinta
Kų tik iš spaudos išėjo nau
Prie to vakarėlio mokytojos jauna slaugė p-lė Frances Pa ja knygutė vardu Dangiška
seselės ir perdėtinė Seselė M. lasky, lietuvaitė. Tarpe kitų sis Dvaras arba Šv. Liuit gar
Paul a stropiausiai rengiasi.
ji baigė 3 metų studijas ir pra dūs Malda, parašė Karmelitas
X Draugijos ir parapijie-į klikų’ South Shore ligoninėje J. B. R.
čiai ruošiasi prie parapijos kurios vyriausybė baigusioms, Viršminėta knygutė patarI pikniko, kuris įvyks birželio įteikė po diplomų ir Hospi- tina violoms
visiems isiinrti
įsigyti, tarini
tenai ■mra
tal
Pin
”
.
site
daug
naudingų
pamoki

25 d., Vytauto parke.

DANGIŠKASIS DVARAS

sluose “The Silver Cord”
riame uošvė užima pirmų vie
tų. Gan rimtas veikalas, nie
ko jokingo, kaip kad visuomet
eina su uošvės minėjimu. Lau
ra Hope Crews, uošvė; Joel
Mc Crea ir Eric Linden, sū
nai; Irene Dunne ir .Frances
Dee, marčios.

Scenos artistų surengimas
yra lengvas su daugybe kameJ. Budriko dovana, 3417-21
dįjų. Beuny Davis, Hrrb WillS. Halsted St., “Draugo” pi iams ir kiti gerai prisirengę.

knike Birutės darže, sekmad.,
liepos 9, 1933, nusipirkęs ti
kietų ir laimėsi Jackson Bell
radijo, 9 tūbų, vertės $50.00.

Dabar visose Chicagos
ir apielinkių parapijose eina
tikietų platintojų mobilizaci
ja ir tikietų platinimas. Bus
indomu pamatyti, kam teks ta
dovana.
Tikietai išanksto platinami
ir pigiau parduodami. Dabar
kaina 25 c., o prie vartų bus
35 c.
“Draugas” žada gražių do
vanų duoti tam, katras dau
giausia pikniko tikietų išpla
tins.
Tikietų pardavinėtojų
yra
visose kolonijose.
Norintieji
pasidarbuoti katalikiškai spau
dai, prašomi atsišaukti.

CALIFORNIA INN

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

Pradedant birželio 9ta die
na, Palace Teatr rodys paveik^^^

r-

X Mūsų biznieriai noriai
prisideda prie parapijos pik
P-lė Frances taipgi yra ge nimų, puslapių 46, kaina tik
X Birž. 2 d. įvyko Apašta
niko. A. Alšauskas, J. Mandlystės Maldos draugijos susi ra pianistė, eilę metų davusi
ziejauskas, Peoples Furniture,
rinkimas.
Įsirašė naujų na piano lekcijas vaikams savo
Vilička, Pužauskas ir Danto
Užprašau Visus Atsilankyti Dideliame Atidaryme
rių. Nariai džiaugiasi, turėda- apylinkėje.
duos savo trokus piknikieriaJosios tėvai, brolis ir būre
X Labdarių 1 kuopa rengia
tokių energingų pirm. ir
ms vešti. M. Miniat visų šim
si prie Centro išvažiavimo, bi-1 dvasios vadų gerb. kun. Pr. lis draugų linksmi sveikino
tinę svarų mėsos, o A. Prorželio 11 dienų į labdarių ūkį. Vaitukaitį.
X. Y. Z. p-lę Palasky.
MIKE BIAGO, savininkas
sevičius bei A. Trust bulvių
Linkiu
naujai
slaugei
geros
maišų ir “Hot dogs”. Kiti Komisija darbuojasi, kad vi4358 So. California Avenue
kloties jos profesijoje.
K.D
taipgi arba prisidės kuo nors ^4 *erai prirengtų. Komisi- BRIGHTON PARKE
arba atvykę į piknikų Rero. J joj yra: pirm. - M. Sudeikių
1933
KLAIDĄ ATITAISANT
kai praleis. Duonų aukoja New J*®* J- Razbadauskaitė, O. NaAteikite atsigerti šalto alučio* ir užsikasti
Process Baking Co.
Rep. .vickaitė, M. Šveikauskis, O
skanių sandvičių.
Padėkonėje.
a.
a.
Juozapi______________
|Kleinaitė. Trokas išvažiuos 9
nos Rimkevičienės įvyko klaiČia dabar eina didelis ju-|val- H*® »®» Sudeikių, 1632
X Ramygaliečių Aido klu ^da; turėjo būti: dėkojame midėjimas. Gerb. kleb. kun. A. w- Wth st Kuri‘ važiuosite
bas laikė sus-mų birželio 2 d. šių aukotojams K. Andrejaus
P. Baltutis, parap. komitetas. sueikite laiku.
PERKAM
INSURANCE
Gyvai svarstyta klubo reikn kų šeimynai.
pnrapijonai, žodžiu sakant viPiknike 1 kuopa turės“ savo
lai ir plėsti susipažinimų su
Lietuviškus
NOTARY
sa parapija rengiasi prie pir- būdų ir muzikantus,
kitais ramygaliečiais, gyvena
BONUS
PUBLIC
mojo parapijos pikniko, kuris
ig anksto galima sakyti, kad nčiais Chicagoj ir apylinkėse.
įvyks birž. 11 d., Vytauto da- labdarių piknikas bus linksSIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Tam tikslui nutarta suruošti
rže. Tikietų parduota jau ke-' mas ir įvairus.
LAIVAKOR6IV A O ENT U RA
Praeito antradienio vakare
savybės išvažiavimų (basket
Ii šimtai. Marąuette park’as
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Lietuviai, visi važiuokime ir piknikų) su Barbekiu Forest iš stoties WGES,
rūpesčiu
TEIHINOCMIJ PAMATUOTAS BIZNIS
kas metai pripildo Vytauto
užpildykime labdarių ūkį.
Preserve, prie Spaičio daržo, ir lėšomis Peoples Furniture
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
parkų. Šįmet bus dar daugiau
X Serga Ona Jesulaitienė, ten pat, kur peniai buvo ke Co. krautuvių, ir vėl
radijo
žmonių. Tai sprendžiama iŠ
1813 W. 45th St. Linkim svei pamos avys. Išvažiavimas į- klausytojai tikrai turėjo daug
tikietų pirkimo ir parapijonų
Phone CANAL 4124
FIR8T CLA 88 WORK
katos.
vyks birželio 25 d. Visi kvie malonumo pasiklausyti gana
ūpo. nes kur tik eini, viRi tik
X Šį sekmadienį, Šv. Kry č.iami rengtis ir sykiu su sa rūpestingai prirengtos ir Šau
ii kalba apie piknikų.
žiaus bažnyčioje prasidės No vim atsivežti savo draugus niai išpildytos radijo progra
OVKRHAULING and REFAIRINO
PlnmMn* —■ Hesttng — Revrerage — Oas Work
Parapijos komitetas jau ga vena prie šv. Antano. Pamok susipažinimui. Jei pasitaikytų mos.
CONTRACTOR
vo daug trokų žmonėms vežti. slus sakys gerb. kun. Pr. Vai lietus, bus galima užimti salę
Reikia pažymėti, kad šį sy
2240 W. 22nd STREET
CHICAGO, ILLINOIS
Kas nori'•«, Kalės smagiai tro tukaitis. Žmonės visokių ma pasilinksminimui.
kį, kaip tai
Šidiškiutė-GiedEstimates fiirnlsbed on reąucst
ku nuvažiuoti ir parvažiuoti lonių nuo Dievo apturėjo per
No job too large
Ramygalietis raitienė ir Benaičiai
No job too small
ypųtin-

ŽINIOS Iš ŠV, KRYŽIAUS
PARAPIJOS, TOWN
DF LAKE

d laidus. Nors visos maldos ge03, bet už vis geriausios yra
tos, kurioms suteikti atlaidai.
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap

šeštadienį, Birželio 1O,

RADIO

JULIUS J. STORGUL

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

2201 W. C'ermak Road
Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčios
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. RockweU St.
Utarnlnko, Ketvergo tr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republlc 9690

NAMAS su krautuve ir flatu dėl išnuomavimo arba at
skirai ant So. Halsted gatvės,
Bridgeporte. Atsišaukite pas
savininkų John P. Bwald, 840
W. 33rd St._________________

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pfglauslas kalnas. Pažauklt Lafayette
S»80

J.

OKSAS

2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvon Laisvėti Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus, Farmas lr Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO
6755 S. Western Avenue
Chicago, III.

Tel. OROVEHILL 1026

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

