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tuvių dienraštis Ame
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Pabaltijas triuškina bolševikų pasigyrimus
AMERIKOS RADIMO SUKAKTUVIŲ
MINĖJIMAS ROMOIE

MONETARINIS KLAUSIMAS KONFE
RENCIJOJ GAL BUS PANEIGTAS
DALADIER TURĖS KONFE
RENCIJĄ SU MUSSOLINIU
Ispanijos radikalai rengias
katalikus apiplėšti
PABALTIJAS APIE BOLŠE
VIKŲ PASTANGAS

MONETARINIS KLAUSI
MAS VISKĄ PAINIOJA

RYGA, birt 21. — Bolševi
kų komisaras Maxim Litvinovas ekonominėj konferencijoj
Londone giriasi, kad Rusijos
gyventojai turi pakaktinai mai
sto ir visko ir žmonės jaučia
si laimingi. Tačiau Rusijai yra reikalingas kreditas. Rusi
ja, sako jis, turi daug ko pirk
ti užsieniuose ir tuo būdu pa
gelbės pasauliui pakilti iš eko
nominio slėgimo.
Pabaltijo spauda pajuokia
tuos Litvinovo pasakojimus.
Kai kuriuose Rusijos plotuo
se siaučia badas, o bolševikai
užsieniuose norėtų kredito
gauti maisto pirkimui.
Štai pačioje Rygoje bolševi
kai po ilgų pastangų laimėjo
vienerių metu kreditą 300 to
nų kiaulienai, kuri reikalinga
Maskvos garnizonui. Kituose
kraštuose bolševikai nori kre
dito gauti javų grūdų įsigiji
mui, nes Rusijai reika’inga
duona.
Tuo. tarpu Litvino^as Lon
done kalba apie geruosius lai
kus Rusijoj.

LONDONAS, birž. 22. —
Ekonominėje konferencijoje
nėra pažangos. Visą darbą pai
nioja monetarinis klausimas.
Prancūzija ir kitos aukso stan
dardą turinčios valstybės rei
kalauja būtinai
stabilizuoti
dolerį. Sako, po to bus galima
ekonominius klausinius spręs
ti. J. Valstybės tam priešinasi.
Šių pusėje yra Anglija.
Vakar J. Valstybių delega
cija gavo iš AYasbingtono nau
jų instrukcijų. Delegacija tu
rėjo susirinkimų. Paskiau tar
tasi su Anglijos
premjeru
MacDonaldu.’
Yra galimas daiktas, kad
monetarinis klausimas konfe
rencijoje laikinai bus paneig
tas ir konferencija imsis eko
nominius klausimus svarsty
ti. Tos nuomonės yra ir Ang
lijos premjeras.

MiEXICO (’ITY (per paštą) tuvėmis. To tikslas yra, kad
— Per apaštališką delegatą visus naujojo pasaulio }(Ame
Meksikai, Jo Eksc. arkivysku rikos) kraštus krikščioniška
brolybe glaudžiau sucemen
pu L?o” d d o' Ruiz y Plofes,
tuoti. Be to, tuo būdu būtų
Amerikos L.... ų vyr.kup.ai spe
garbingai apvainikuotos Mek
cialiu prašymu kreiptas į Šv. sikoj iškilmingai minimos Švč.
Tėvą Pijų XI, kad Jo Švente Marijos P. Quadalupe 400 me
nybė maloningai sutiktų atlai tų apsireiškimo sukaktuvės.
kyti iškilmingas šv. Mišias Šv.
Prašymą pasirašo vienas
I
Petro bazilikoj ateinančio Amerikos kardinolas, keletas
spalių mėnesio 12 d. — 441 popiežiaus atstovi} ir apie 250
Paryžiaus gyventojai pratinami, kaip jie turi vartoti kaukes, jei, pasitaikius karui, prie metų Amerikos radimo sukak arkivyskupų ir vyskupų.
šas su nuodingomis dujomis miestą pultų, šios pamokos gyventojams vykdomos militariniam
miesto gubernatoriui įsakius.
PASTATYTA ŠVENTOVĖ, KUR
PRAMONES VIRŠININKAS
APIE DARBĄ

AVASHINGTON, birž. 21—
Krašto pramonės gaivinimo
viršininkas ’ (administratorius)
H. S. Johnson laikraštinin
kams pranešė, kad jis dės pas
tangų dar šią vasarą milijo
nus bedarbių grąžinti darban.
Svarbiausioji ir pirmaeilė
kraPto vyriausybės užduotis
yra parūpinti darbininkams
darbą, trumpesnes darbo va
landas ir atitinkamą pragyve
nimui atlyginimą. To visa rei
kalinga pirkimo jėgos sukelimui.

LIETUVOJE

ATLYGINIMO MAŽINIMAS
BUS ATIDĖTAS

AVASHINCTON, hirž. 21—
Krašto geležinkelių koordina
torius Eastman praneša, kad
jis dirba už tai, kad geležinke
-----------’ lių kompanijos atidėtų savo
Marijampolėn dažnai atsi- reikalavimą — mažinti darbilanko kaimiečių
darbininkų nįnkams (geležinkelininkams)
ieškodami darbo ar tai fab atlyginimą.
rike, ar prie tnelioracij-os dar
Šiam reikalavimui,
sako
bų ir kt. Kadangi darbininkų
perteklius visur didelis, tad jis, yra nepatogus laikas. Pas
pasiklausinėję ir niekur nega kiau apie tai bus pagalvota.
vę darbo grįžta darbininkai
TRYS VALSTYBĖS UŽ
atgal į kaimą, kame nors ba
das į akis nežiūri. Kaimų dar 18-0JO PRIEDO ATŠAU
KIMĄ
bininkai ir gi .skundžiasi, kad
ūkininkai šiais metais nebe
AVASHINGTON, birž. 21—
ieško samdinių ir patys pilnai
apsidirba. Darbininkų katamo Trys valstybės vakar nubalsa
se padėčiai pablogt jus, atsi vo už 18-ojo priedo atšaukimą.
randa vis daugiau smulkių va Tai Iowa, Connecticut ir Neu
Ilampshire?
gysčių.
Iki šiolai jau 14 valstybių
pasisakė už ta priedo atšaukiRASEINIAI
!mą.
KAIMŲ DARBININKAI
IEŠKO MIESTUOSE
DARBO

SV. JONAS KRIKŠTIJO
VIEŠPATĮ JĖZŲ
JERUZALĖ (per paštą).— tino nedidelę bažnyčią — šven
Apaštališkas delegatas Palesti tovę ties Jordano upe toje vie
nai, Egiptui ir Arabijai, Jo toje, kur pagal padavimo, Šv.
Eksc. arkivyskupas ‘Valerio Jonas krikštijo V. Jėzų.
Valeri, paskirtas popiežiaus i Po pašventinimo Jo Eksc.
atstovų (nuncijum) Rumuni- i atlaikė šv. Mišias. Šią šventa
jai. Prieš apleisiant užimamą vę pastatė Šventųjų vįetų glovietą, Ja Ekscelencija pašven I bėjai kunigai pranciškonai.

chJcagoje

Už ŠVARKO VILKĖJ1MĄ

Per pastaruosius karščius
Chicagos policijos viršininkas
DARBININKŲ RIAUŠĖS
įsakė, kad trafikos policmonai nusivilktų Švarkus. Vie
Sopkin
and
Sons
žiurstų
dir
nas policmonas užvakar per
Tik po to visi kiti reikalai
btuvėje,
3900
So.
Michigan
dieną buvo įsivilkęs švarkan.
bus svarstomi ir tvarkomi, sa
Kai kas spėja, kad moneta
avė.,
streikuoja
darbininkės,
Už tai jis suspenduotas..
ko pramonės viršininkas. Tai
rinio klausimo paneigimas ga
kurių
dauguma
yra
negrių.
gi, pirmiausia darbas ir atly
li konferenciją suardyti.
Vakar ten jos sukėlė riau
MIRĖ UGNIAGESYS
ginimas.
šes, kada streiklaužės ėjo į
ISPANIJOS RADIKALAI
dirbtuvę. Keletas policmonų
G. Guthrie, 48 m. ugnia
VIENAS ISPANAS LAKŪ
REIKALINGI FONDO
apdaužyta. 17 negrių areštuo gesys, per 24 metus dažnai, lai.
NAS ŽUVO
ta.
piojo ko aukščiausiomis kopė
PO KONFERENCIJOS
MADRIDAS, birž. 21. —
čiomis ir nelaimės nepatyrė.
MEX1CO CITY, birž. 22.—
SIŲS ATSTOVĄ
Raseiniuose esantis Lietu
Ispanijos radikalų vyriausybė
PARDUOTUVĖSE
PERAną dieną į savo namų lan
Užvakar į šį miestą skrido iš vai pagrąžinti d-jos skyrius UŽ VIEŠOSIOS NAUDOS
nori
priešbažnytinį
įstatymą
KALBETOJAI
gus įstatydamas sietelius nuo
LONDONAS, birž. 21. —
Kubos du ispanai lakūnai, ku susitaręs su miesto savivaldy KOMPANIJŲ KONTROLĘ
vykdyti.
Pirmiausia
jie
pagei

kopėčių nusirito ir nuo ta mi
Anglijos vyriausybė nuspren
rie nesenai perskrido Atlanti- be, pradėjo tvarkyti miesto
dauja .užgrobti bažnytines pra
SPRINGFIELD, III., birž.
Didžiosios Chicagos parduo rė.
dė kad užsibaigus ekonominei
, ' sodą, vienintelę raseiniškių po
džios ir vidurines mokyklas ir
konferencijai ji siųs savo ats
Jskridę į Meksiką lakūnai ilsta vietą. Jau padarytos klo 21, - žemesnieji legislatflrostuvės nusisamdę įvairias kal
jas pakeisti savotiškomis.
KONFISKAVO LOŠIMŲ
tovą į Washingtoną karo sko
dingo. Imta ieškoti. Už 10 my mbos, sutvarkyti takeliai, pri 1 rūmai pripažino bilių, kuriuo bas žinančius perkalbėtojus.
Tam tikslui yra reikalingos
Parodon
atvyksta
ir
parduotu
MAŠINAS
lų klausimo svarstymui.
lių nuo Apizaco rastas sudu sodinta medelių ir kt.
valstybės prekybos komisija
išlaidos, o valstybės iždas tuš
žęs lėktuvas. Vienas lakūnas
įpareigojama viešosios naudos ves lanko daug svetimšalių,
čias. Vyriausybė šauksis stei
Skyriaus vadovybė išleido kompanipas (Utilities) įseV- kurie angliškai nesukalba.
Cicero mieste policija kon
žuvęs, kitas sužeistas.
VALSTYBEI, NE SAU
giamojo susirinkimo pagalbos.
atsišaukimą, kuriame . miesto miau kontroliuoti. Šį bilių gu
fiskavo 100 lošiamų mašinų. Są
NUKRITO NUO DVIRAČIO ryšy Su tuo nė vienas neareš
BERLYNAS, birž. 21. —
PICCARDO NUMATYMAS gyventojai kviečiami darbais bernatorius stumia pirmyn.
DALADIER
KONFERUOS
prisidėti
prie
sodno
tvarkymo.
tuotas.
Vokietijos vyriausybė prane
SU MUSSOLINIU
Chicagos parodos srity per
šė pramoninkams, kad jie tar
NRW YORK, birž. 22. — Tuo būdu raseiniškiai netru DAUG FONDŲ TRŪKSTA
lenktynes nuo motorinio' dvi
IŠSIGINA IŠPAŽINIMO
nautų valstybei ir visuomenei,
Prof. Augustine Piccard, ži kus turės poilsio vietą.
PARYŽIUS, birž. 21.
—
račio
(moto,rsaikelio)
nukrito
Pažymėtina,
kad
tas
pats
liet ne savo interesams.
nomas stratosferos tyrinėto
SPRINGFIELD, III., birž.
Mrs. Bessie Opas, 36 'n. am
Nors oficialiai nepatvirtinta,
Miss
Virginia
T)own,
35
m.
skyrius
sutvarkė
Misijų
kalne
jas, numato, kad už
kelerių
22. — Valstybės
auditorius
žiaus, išsigina pirmesni© poli
bet plačiai kalbama, kad arti
amž.
Sunkiai
sužeista.
lį,
kuris
buvo
labai
apleistas.
KALBĖJOSI SU KARALIUM
metų šiandieniniais lėktuvais
Barrett paskelbė, kad guber
cijai išpažinimo, kad ji pada
miausiuoju laiku Prancūzijos
bus galima stratosfera skristi.
natoriaus Emmersono laikais
rius sąmokslą savo vyru nusi
Italų institutas Romoje Ry valstybės finansų direktorius i BILIUS BLOKUOJAMAS kratyti.
LONDONAS, birž. 21. — J. premjeras Ilaladier turės kon Tik reikės pakilti iki 12 ar 15
V. sekretorius Hull vakar ilgo ferenciją su Italijos premje mylių į dausas ir tenai bus ga tų Europai tirti šiomis dieno Kinney didelius valstybės fon
------i-----Iš Springfieldo praneša, LIVERPOOL, Anglija, birž.
ką laiką už uždarytų durų kal ru Mussoliniu kur nors pasie lima apie 500 mylių greitumu mis išrinko savo garbės na dus savo vardu dėjo į bankus,
bėjosi su Anglijos karalium. nio stoty.
riais ir du lietusiu: prof. V.’o tie bankai paskiau užsidarė. kad naujas pardavimo mokes 21. — Šį miestą ir apylinkes
per valandą skristi.
Krevę-Mickevičių ir prof. A. Iki šiol rastas valstybės fon čių bilius legislatūroa senate ištiko baisi audra. Daugelis
NENORI AUKSO PADUOTI
SAN MARINO, birž. 21. — Voldemarą.
PARDAVIMO MOKES
duose 520,993 dol. trukumas. blokuojamas.
gatvių ir namų užlieta.
PHILADELPHIA, Pa., bir Šioj mažulytėj respublikoj su
ČIAMS PASIPRIEŠINTA
DU SUŽEISTA
želio 21. — Vienas šio miesto sektas ir 8ukoneveiktąs sąmok
LOZANA, Šveicarija, birž.
PRIIMA DIRIŽABLI
ORO STOVIS
COLUBMUS, 0^ birž. 21.— promonininka8, kurio pavardė slas. Norėta nužudyti du res 22. — Buvusiojo Ispanijos ka
North Shore Coke and Che
Šios valstybės piliečiai daugu nepaduodama, atsisako paduo publikos viršininkai. Daug į- raliaus vyriausias sūnus va
WASHINGT0N, birž .21.- mical Co. įstaigoje, šalia Wau CHICAOO IR APTUNKI
ma balsų atmetė pardavimo ti vyriausybei 120,000 dol. ver tariamųjų areštuota čia ir Ita kar čia vedė turtingo Kubos
Karo laivynas priima iš kegano, įvyko sprogimas. Du — Šiandien numatoma giedri
mokesčių sumanymą.
tės auksą.
lijoj.
pirklio Sampedro dukterį.
bandytą dirižablį Macon.
asmenys sunkiai sužeista.
diena ir vėsiau.

I

Ketvirtadienis, birž. 22, 1933
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metami — $6.00, Pu
sei metu — 13.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 (c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $4.00. Kopija ,03c.

netekus šiltų vietų bus nejauku. O kad jie
neturės vargo, apie tai negalima dvejoti.
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Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nerrųilna, jei neprašoma tai padaryti ir nepn'slunClama tam
stybės referendumo keliu nubalsavo atšaukti
tikslui pašto Menkių,
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
prohibicijos įstatymą. Tai bus jau keturioli
kasdien.
bendrai sutvirtina visą kūną,
VASAROS METU
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
ka valstybių, griežtai pasisakiusių prieš 18kas gerokai gelbsti jiems iš
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
tąjį amendmerftą.- Reikia 36, kad įstatymas Rašo Di. S. Biežis, gydytojas augti į stiprus vyrus ir mote
f
5 vai. po piet.
A,
visai būtų panaikintas. Reikia manyti, kad ir chirurgas, Chicago, III.
ris. Tėvai, kurie neleidžia sa
atsiras 22 valstybės, kurios taip pat šį įsta
Vasaros laikotarpis yra ge vo vaikučiams žaisti saulėje,
“DRAUGAS”
tymą atšauks ir tuo būdu visame krašte šis
riausias sezonas sveikatos at vargiai gali ir pradėti įsivaiz
UTHUANIAN DAILY FRIEND
nevykęs įstatymas bus atšauktas.
žvilgiu. Mat, šiuo metu oras duoti, kiek daug žalos V>avo
•
•
*
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
SUB8CRIPTIONS: One Year — $6.00; Slx Months
šiltas, tat žmogus dieną ir mylimiems vaikučiams teikia.
•z— $3.50; Three Months — $2.00: One Month — 76c.
SLA. via paskolinęs “Vienybei” $25,000,
Kartais girdime, kad nuo
1
Burope — One Tear — $7.00; 8ix Months — $4.00;
naktį laiko atdarus
langus.
UŽBr
Copy — .02c.
Ligšiol už tą paskolą “V.” nė nuošimčių
>
*
▲dvertltfnc ln "DRAUGAS” brlnss best resulta
Taipgi prie kiekvienos progos perkaitimo saulės spinduliais
▲dvertiatn* rates oa appllcatlon.
negalėjo sumokėti. Dabar, kada tas laikraš
veik tai šen, tai ten žmogus miršta.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., CJiicago tis virto savaitraščiu, Sus-mo valdyba' imasi būna lauke, kas duoda
neišsemiamų galimybių kvė Tai iš dalies yra tiesa. Vie
žygių, kad paskolos reikalus kokiu nors bū
nok, daugiausia miršta tokiu
du sutvarkyti. Tas “sutvarkymas” gati ir puoti tyru bei sveiku oru. Gi būdu tie, kurie turi silpną šir
į savaitraščio gyvybę atsiliepti, nes p. Gegu mūsų geroji saulutė savo gai dį arba šiaip jau kokį rimtą
Šiuo metu J. A. Valstybėse statoma didžiausia pasauly
žis ir p. Vinikas menki yra vienybininkų bi vinančiais spinduliais malo nesveikumą. Šitokie žmonės '
užtvanka
— Boukler dam. Pastatymas užims du metu. Fzniai nudažo, mūsų odą ypatin
AR TAI BEDARBIAI?
čiuliai.
turėtų
būti
labai
atsargūs
di

tvanka kainuosianti 38 milijonus dolerių.
ga, visiems gerai žinoma spal
•
•
h
delėse
kaitrose
ir
niekuomet
Plutokratų interesus ginantieji angliški
Chicagos lietuviai katalikai, kurie gana va, tarsi, atžymėdama tuos, neturėtų perdaug išvargti. Di- arba neįtraukus per nosį, nes atkartoti panašus įvykius va
laikraščiai gailisi, kad prezidentas Roosevel- i daug yra prisidėję prie Lietuvių Kolegijos kurie suprato ir malonėjo pa deliuose vasaros karščiuose vi tuomi galima kartais net pavo sose lietuvių kolonijose. Visi
tas,. ekonominiais sumetimais remiantis, iš įsteigimo, džiaugsmingai sutiko žinią, kad sinaudoti jos sveikatą nešan si -turėtų prisilaikyti tūlų at jinga liga apsikrėsti. Esant gerai žinom, kad lietuviai AEuropos ir kitur atšaukia šimtus šio krašto kolegija jau legalizuota ir kad pavadinta čiais ultravioletiniais spindu sargumų. Reikia vengti viso gerokai įkaitus, reikia pusėti- meriko.je tvirtai parėmė lenkti
vyriausybės tarnautojų — prekybos komisi- Marjanapolio vardu. Nors kolegija įsisteigė liais. Žodžiu sakant, vasara, kių svaiginamųjų gėrimų, per- nai atvėsti pirm einant į šal-; parapijas lig tam laikui, kol
jonierius, agentus ir kitus tos rūšies atsto rytuose, tačiau chicagiečiai ją ir toliau gau rodos, ir yra skirta tam, kad sivalgimo, didelio išvargimo i tą vandenį,
p<un. A. Burba 1889 m. atvažmonėms suteikti daugiau svei
vus. Kai kuriuose kraštuose tos rūšies atsto singai žada remti. Taip ir reikia.
ar šiaip jau nepaprasto susi-[ -Valgis vasaros metu turi žiavęs j Ameriką atskyrė liekatos, sustiprinti bendru ats
•
•
•
vybes vyriausybė visiškai panaikina, o ki
jaudinimo. Taipgi visados bū Dūti ganėtinai lengvas. Mėsos tuvius nuo lenkų organizacituose personalus žymiai sumažina. Laikraš
Lietuvos Katalikių Moterų Dr-ja šiemet parumą. Užtat nereikia ska- tinai pilnai pailsėti, išsimiego ir riebalų reikia visai mažai'jų. Negana dar to, šioj šaly
čiai gailisi ir pareiškia, kad tie žmonės dabar minėjo 25 metu savo gyvavimo sukaktį. Ta pauti pasinaudoti visomis pro ti. Panašiai elgiantis visai ma valgyti, o daržovių bei vaisių 1 lietuviai, per praeitus 50 mesu savo šeimomis turi grįžti į savo kraštą, proga Kaune birželio mėn. 4 ir 5 dd. įvyko goniis.
žai pavojaus rasis iš perkai •neskūpėti, kad bereikalo neap tų, yra daug gelbėję lenkams
netekti užsiėmimo ir tuo būdu čia, namie, iškilmingas jubiliejinis kongresas, kuris pa Saulė yra mūsų neįkainuoja timo. Gi priepulio atsitikime, sunkinus kūno. Taipgi reika politikoj. Lietuvių balsai pęr
bedarbių eiles didinti. Kai kurie jų vyriau sižymėjo savo gausingumu .ir programo įvai ma draugė. Vasara ji yra nau nusilpusį žmogų reikia tuo linga daug vandens gerti, ta rinkinius yra įstatę daugelį le
sybės tarnyboje yra išbuvę po kelioliką me rumu. Tos iškilmės paliko malonių atsimini dingiausia, nors kartais pt isei jau paguldyti į pavėsį, šaltu čiau šalto, nuo ledo, ypač ge nkų į valdvietes. Mes primin
ir
na gerokai paprakaituoti
tų, o nė vienas jų negalės gauti nė pensijos. mu.
dami jiems tai turėtum paklau
vandeniu trinti, ledų prie< gal rokai įšilus, reikia vengti.
net juktelėti ant jos. Vienok
Atšaukiami tie tyriausvbės tąrnautojai
Vasarą kiekvienas turi pil sti jų, kodėl jie nepareiškia
vos dėti ir, jei karštis aukštai
nieku nėra geresni už paleidžiamus iš kariuo
Apie i ią kilnią lietuvaičių katalikių or- nežiūrint į tai, mūsų pareiga pakįla, tai visą ledais apdėti. niausiai išnaudoti sustiprini savo nuomonių, kad užgrobi
menės, ar karo laivyno karininkus arba eili ganizaciją 1Š-ims” rašo. Prieš 25 metus dar turi būti jąja naudotis kiek Jei širdis susilpsta, reikia duo mui savo sveiktos, ypatingai mas Lietuvos rytinės dalies ir
nius kareivius. Anie pirmieji yra vienos ku tik žybčiojant laisvės spinduliams lietuvės tik aplinkybės leidžia. Kitais ti kavos gerti arba kitokių a- naudojanties saulės spindu Vilniaus yra priešinga teisy
rios politinės partijos proteguojami vyrai, c katalikės suprato, kad neorganizuotos minios žodžiais sakant, būtinai reikia titinkamų širdį stimuliuojan liais bei tyru oru. Tai galima bei? Kodėl jie, žodžiu ir per
tie kiti krašto saugos dabotojai. Pastarieji yra tik masė. Suprato, ėmėsi darbo ir iš pa saulės spinduliuose ' buvoti, čių vaistų. Perėjus priepuliui, padaryti namie, neišvažiavus spaudą, nepataria, neparagina
yra be jokios politinės dėmės, o anie pirmieji laidos minios liko suorganizuota jėga. Jėga, kiek tik galima daugiau. Žino tokis žmogus turi būti labai į 'tam tikrus rezortus, nes sau- Lenkijos grąžinti Vilnių Liepolitinių partijų propagandistai. Būdami už kuri kovojo dėl moters gerovės, dėl moters ma, staigus įdegimas yra ne atsargus visais atžvilgiais.
lė ir oras nieko nekainuoja, tuvai?
kartelis
sieniuose jie gerai buvo apmokami, neatsi teisių. Taigi tuo laiku ir įsikuria L. K, IĮ tik nemaldnos, 4»et
Rodosi mes niekuomet nenu
Maudytis ežere, ar jūroj, pa Tik reikia pasiryžimo bei šiek
žvelgiant į tai, ar iš to kraštpi buvo kokios Draugija. Ji suspiečia, suorganizuoja į vie net pavojingas, ypač silpnes
sikaltome prieš Lenkiją. Kam
tiek išmanymo.
palengva t artina taip dažnai, kaip gali
nors naudos. Parvvkę namo jie taip ilgai ną’ vietą ištisus būrius moterų. Ypatingai gra niems. Tai reikia
l'gi Lenkija užgrobė mūsų Vil“bedarbiaus”, kol kita partija nepaims į sa žu minėti 25 metų jubiliejus, kad lietuvės priprasti iki oda gerokai pa ma. Tai naudinga net keliais
jnių ir visą rytinę Lietuvos davo rankas krašto vairą. Tada ir vėl jiems liek amžių vergijos prislėgtos, nuvargintos, ruduoja, kuomet jau pavojaus atžvilgiais: proga būti tyra
!lį! Už ką Lenkija mūs tėvygrįš gerieji laikai ir bus atmokėta už šian j dar net laisvei nepasirodžius jau įstengė bu- nebebūna. Kada vidurdieny me ore, saulės spinduliuose,
inę nuolatos skriaudžia ? B< adien padarytus jiems nuostolius.
i rtis ir organizuotis. Gražu minėti šias sukak saulė būna laimi karšta, tai pasimankštinti beplankiojant | Praeit, mėnesį, kaip žinom, bėjo, turintieji HĮŽim; lenkai
—
Didieji angliški laikraščiai nedejuoja, ka tuves ir todėl, kad organizuotas moterų vei perilgai nepatartina būti, y- ir atsivėdinti gaivinančiame Kaune buvo suruošta ‘Vilniaus mato
visą dalyką aiškiai, kad,
da kapitalo valdytojai dirbantiems darbinin kimas pasireiškė ne šūkavimais, bet tikru pač senesniems ir šiaip jau vandenyje. Šie malonumai bū- dįena
lenkystė Lietuvoj neprigis.
kams mažina atlyginimą ir pakeičia alkio darbu. Jis reiškėsi įvairiose srityse: švieti silpniems. Kad ir stiprūs, tu na sujungti su tūlais pavojais.
Mūsų tėvynėje buvo Vii- Bet kada Lenkijos vyriausybė
Kas nemoka plaukti, gali pri niaus vadavimui iškilmingas' atsimins, kad jiems patiems
atlyginimu. Tyli jie ir apie milijonus bedar mo, socialinės globos, labdarybės, pilietinio ri pridengti galvą skrybėlė.
bių, kurie kelinti metai tik išmaldomis gy lietuvės paruošimo ir t.t.
Drabužius reikia dėvėti plo gerti. Kad ir ekspertas plau apvaikščiojimas. Priminimas buvo negerai ir skaudu po sve
•
•
•
vena. Bet kada netenka koks šimtas politi
nūs ir kad jie nevaržytų kū kikas, kartais, sutinka nelai lenkams, kad Lietuva neužmi tima valdžia, t. y. rusų, aus
nės partijos proteguojamų vyrų, tas jau kas
Mūsų tautiečio Šarkio, pasaulio boksini no. [Patogumas turi viršyti mę mešliungiui sutraukus ko ršo, negali ir negalės užmirš trų ir vokiečių! Kada lenkai
kita. Šių keli šimtai asmenų jų širdžiai yra nkų .čempijono, rungtynės su italų “galijo madas. Vaikai, ypatingai ku ją ar ranką. Viešose maudy ti užgrobto ir pavergto Vil susipras, kad pasisavintos Lie
brangesni, negu milijonai bedarbių, negu kra tu” bus birželio 29 d., New Yorke. Prie to rie turi mažai kraujo arba ku nėse, kur susikimšimas būna niaus, nes ne tik lietuviai, bet tuvos teritorijos atneša vi«ai
što apsaugos karžygiai.
žygio Šarkis rimtai ruošiasi, neabejodamas, rie dažnai šalčiu serga, turė didelis, net tūlomis odos ligo- ir visas pasaulis žino, kad nelaukiamus vaisius ir ardo
Atšaukiami iš svetimų kraštų agentai nė kad ,jatn pasiseks apginti čempijonato garbę, tų visą vasarą saulės spindu mis apsikreciama. Mat viso- į Vilnius, Gedimino įsteigtas tautiškus ryšius abiejų tautų?
ra bedarbiai. Tai paprastus politinio krašto kurią pernai laimėjo. Ne tik lietuviai, bet liuose gyventi dėvėdami kuo- kių žmonių maudosi. Panašio- miestas, yra ir pasiliks ant Lenkai, be abejo, labai kly
sūkurio aukos. Dėl jų nėra ko aimanuoti. visi to sporto mėgėjai nekantriai laukia šio mažiausia drabužių. Tas labai se vietose, ypač reikia vengti, visados Lietuvos sostinė.
sta Vilniaus užgrobime. Jų
Grįžę jie ras sau politinius globėjus. Žinoma, mėnesio 29 d.
žymiai sustiprina jų kraują ir kad neįgėrus suteršta vandens
Mes, amerikiečiai, turėtum
(Tęsinys 4 pusi.)

-it."'.

vilnįiaus klausimas

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)
Žmonės, vienok, greit apsidžiaugė nau
ju vandeniu. Vanduo kartais būdavo du
mblinas. O kai dūdos galas ežere nebuvo
sietu uždengtas, tai per kraną žifionėms
į stiklą ar puodą įkrisdavo su vandeniu
•žuvelių, šipuliukų, žolių arba kitokių ne• *J
•
*
pageidaujamų daiktų.
Vandentiekį, tovlėl, reikėjo gerinti.
Pirmąją įvadą įrengė privatinė kompani
ja. Paskui Ipivo nutarta, kad vandens
tiekimą imtų į savo rankas miesto val
džia.
Sudarytas buvo projektas kasti trenčių ežero dugne apie Šešių šimtų pėdų
nuo kranto. Tuo trenčiu eitų didelė dūda
su užriestu galu. Tą galą buvo manoma
apibudavoti akmenine siena. Po miesto
gatvėmis vietoj medinių paipų buvo iš
vestos geležinės. Sumanymas buvb įvy
kintas ir miestas buvo aprūpintas tyru
vandeniu.
.

Kitas Chicagos miesto klausimas tai
buvo gatvių išlyginimas, nusausinimas ir
išbrukavojimas. Išrodė, kad tai bus ne
įmanomas darbas. Chicago prasidėjo pel
kėse, kurios buvo tik dviem pėdom aukš
čiau, negu upės paviršius. Lytingais me
tų laikais vežimai gatvėse skęsdavo iki
stebulių.
Pirmas bandymas pagerinti gatves
buvo tai padaryti jas nuožiulnias linkui
upės ir iškloti lentomis. Tą atlikus, iš
rodė, kad viskas bus gerai. Bet atėjo
lytingas sezonas. Po lentomis atsirado
vandens. Važiuojant iš po lentų vanduo
trykšdavo ir apšinirkšdavo praeivius. Be
to sunkvežimiai lentas įlauždavo ir pasi
darydavo duobės. Sausesniam orui užė
jus, šuntant vandeniui po lentomis, apsi
reiškė nepakenčiamas smirdėjiiuas. Galop
pavasarį, upei smarkiai ištvinus, užsidė
jo gatvės, lentos iškilo ir su vandeniu

Dalykus šiek tiek pagerino sausini
mas pelkių apylinkėse. Bet tai vis gi bu
vo toli gražu iki tikros kanalizacijos.
Galų gale ėmė aiškėti, kad jei Chi
cago nori patapti modernišku didmies
čiu, jei nori įsivesti kanalizaciją, tai turi
pakilti iš pelkių. Kanalizacijos komisijos
pirmininkas inžinierius E. S. Cheesebrough pareiškė, kad Chicagai kito išėji
mo nėra, kaip tik pakilti aukštyn apie
14 pėdų. Visi nustebo tuo pareiškimu.
Dar labiau visi nustebo, kai miesto tary
ba tą sumanymą priėmė ir liepė vykinti.
Kaip gi užpilsi tokius žemės plotus iki
reikalaujamos lygmalos! Su tuščiomis vie
tomis tai dar pusė bėdos. Bet kaip užpildysi jau užbndavotas vietas!
Miestas savtAiarbą dirbo: užpylė gat
ves iki reikalaujamos lygmalos ir steigė
kanalizaciją. Pastatytieji namai pasirodė
lyg duobėj, Nuo gatvės į tuos namus rei
nuplaukė ežeran.
kėjo trepais lipti žemyn.
Tremont kotelis prie 'Lake ir Clark
Bandymas brukavoti gatves akmeni
gatvių
buvo tąsyk vienas iš Chicagos
mis irgi nepavyko. Akmenai smuko Že
myn ir gatvės pasidarydavo baisiai duo skyseraperių: buvo keturių aukščių mūro
namas. Kai gatves aplink tą h otelį iš
bėtos.

pylė, tai savininkai padirbdino nuo gat
vės trepus, kad žmonės galėtų įeiti į ofi
są ir į valgomąją. Svečiai iš kitų miestų
atvykę, spėdavo, kad tas kotelis per sa
vo sunkumą nuslinko žemyn. Sugrįžę na
mo pasakojo, kad Chicago pastatyta to
kioj baloj, kurioj namui grimsta.

Tuo tarpu iš rytų atvyko vienas sve
čias, kurs žinojo, kas čia daroma. Jisai
minėto hotelio savininkams pareiškė, ga
lįs namą iškelti tiek, kiek pageidaujama.
ITotelio savininkai, žinoma, nustebo. Bet
svečias užtikrino, kad namo nppagadys
nei biznio nesutrukdys. Pagalios buvo su
tarta. Darbas sėkmingai buvo atlįktas. Tą
pat ėmė daryti ir kiti namų savininkai
ir Chicago ėmė kilti iš balos. Žinios apie
šitokius darbus Chicagoj pasklido po vi
są pasaulį. Tai buvo negirdėtas niekur
neišbandytas dalykas. Todėl tuo Chicago
tąsyk pagarsėjo po pasaulį.

tidarymo Chicagos biznierius buvo panika
apėmus. Mat nuo to laiko farmeriai Chi*
cagon vis mažiau ir mažiau vykdavo. Ch\
cagos gatvės veik visai aptuštėjo. Krau
tuvėse žmonių skaičius visai sumažėjo.
Chicagiečiai buvo baimėje, nes manė, kad
geležinkeliai ir kanalas jų bi?nį užmušė.
Dalykai, vienok, netruko išsiaiškinti.
Fermeriai į Chicago nustojo važinėti, nes
savo produktus j geležinkelių arba kana
lo stotis gabendavo. Aplink šitas stotis
ėmė augti miesteliai, o juose ėmė atsida
ryti krautuvės. Farmeriai, atvykę su sa
vo produktai.*, j stotis, ten pat prisipirk
davo reikmenų. O tų krautuvių savinin
kai prekių pirktis atvykdavo Chicagon.
Tokiu būdu Chicago virto urminio biznio
centru.
Taigi geležinkeliai ir kanalas Chicagos biznio neužmušė, kaip pradžioj išro
dė, bet jį pakėlė.

Chicagos pirklyba

Pradžia ir išsiplėtojimas katalikybės

Nuo 1850 metų C'hicagoft biznis ėmė
Chicagoj
kilti. Tam pagelbėjo kanalas ir geležin
Rymo Katalikų Bažnyčios parapija
keliai.
Chicagoj įsikūrė tais pat metais, kuriais
Pradžioj po kanalo ir geležinkelių a- Chicago buvo inkorporuota.

v*

*.

‘ •

a

'

\^

, 7’

*

•

f

V*

* -V

'" ” 't a

r^T
»*.;< *:/» '

BftStr

Ketvirtadienis, birž. 22, 1933

pija gi vienoje savaitėje nete ley), Juozas Stankevičius (Juo į į tokį, bet “Lietuvių Dienos“.tų vietų, kuri būtų patogiauko dviejų narių, dviejų sielų. zuks No. 2) visi lanko Catho- negalime apleisti“. Mat, “Li'e- šia. Nežinia, kur gaus. DauAmžinų atilsį, duok joms, lic High, Pittsburgh, Pa. Ale tuvių Diena,“ tai • visų lietu-J ginusiai darbuojasi Izidorius
(Gurgzdis, Keistučio dr-jos pi- Šių savaitę Braddoeke vis
ksas Baranauskas (misijonie- vių piknikas.
IViešpatie!
kas tyku, ramu, kad nei-šnaĮ X Pittsburgh o Provincijos rius) St. Francis Semlnarv, O jau «L. R. K. S. A. Pitts- rm.
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
!pšt. Tik mūsų klebonas buvo
2128 Larkins AVay, Pittsburgh, Pa.
Kunigų mėnesinis susirinki-Lowell, Mase., Maskeliūnas mo|burgho Apskritis dirba visu
X
Birž.
4
d.
buvo
vaikų
įvažiavęs į DuBois į kunigų
Teleplione liEmloek 1490
nias įvyko birželio 15 d., Du- kinasi į misijonierius, Stasys pasišventimu. Apskričio valdv
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
Grafas, Marian Hills, Hins- ba ne vien rengiasi, ne vien
?nėne^0 . .HekJna^.ie”.iS* ,8Usirinkl,,H?- Nieks nei miršta,
Bois. Pa., pas kun. M. J. Ur- Grafas, Marian Hills, Hins- ha
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
![kuopas
kuopas razina bet*
pati iau1
g daugybe
^pažinties nei gimsta. uHard tilnesy
bonų klebonijoje. Šie kunigai dale
dale, 11
III.
111
(kuopas ragina,
i agnia, bet'
bet pati jau h. prįe
Komunijos Gerb i
e
Teleplione Hemlock 2204
I
• •
dalyvavo: Vaišnoras, Jurgu- Šįmet vyskupuos kvotimus senai seserų ūky dirba - sta- k|a))onas
miSias.
•
nantiems ir praeinantiems, tis, Čepananis, Pikutis, Abro- laikė: Kinčius ir T. Volteris, ks, suolas, pavijom,; darbas'
Kiekvienas turėtų sau iš ank-Jusaitis, Kazėnas, Shteigmanas Jie irgi rengiasi į kunigus ir, eina dideliu įtempimu, kad .
.
......
...
,y
važiuosim j •Lietuvių Die,;nfi Tsintr
’
sto prisiminti, kad bažnyčia ir Urbonas?Sekantis liepos mė jei kvotimai pasisekė, tai ir viskas butų gatava liepos 4j< na
pažintį.
Taipgi; paskelbė, kad
tai nekokia svetainė, bet Die- nėšio susirinkimas1 įvyks Ohio už jų visų mokslų vyskupas dienai.
, visi vaikai susirinktų birželio
ir
praneš,
į
kokių
j
Seserys
nuoširdžiai
kviečia
ivo namas, maldos namas, ku- statė ant ežero kranto. Vįetų „apmokės
.
d. Pradės ruošti prie pirKiekvienas tikintis krikščio
riartie krikščionis katalikas ir dienų praneš savame laike mokyklų po atostogų turės va-.visus atsilankyti į “Lietuvių imog Komunijos. Girdėjau, kad
nis katalikas gerai žino ir su-1
tinkamiau atlikti* savo raštininkas laišku. Kadangi žiuoti. Tat, matote, kad sa- Dienų“, pamatyti tuos visus roažai lietuvių vaikų lanko
Dvasios reikalus aprūpinti
pranta, kad bažiTyčia yra tai,®
priedermes link Dievo ir įsi- provincijos raštininkas buvo .varne laike iš Šv. Kazimiero darbus ir pasigerėti nepapras- painokas. Turbūt, nepatinka, pas mus buvo birelio 9 d.
Dievo namas — namas, kuris
gyti sau dvasinių turtų. Tada išvažiavęs į Chicagų į J. M. parapijos išeis nemažai kuni- tomis gamtos gražybėmis... o- kad tik angliškai mokina to-j atvažiavęs kun. Kazėnas iš
yra pastatytas ir pašvęstas
nebųs nei vienam sunku baž- pral. Krušo jubiliejaus iškil- įgų-misijonierių.
ras, oras, tai neoali atsigerėti. kįais laikais. Dėkokim mūsų Pittsburgh’o. Vargas čia pas
«, Dievo garbei ir Jojo pagarbi-,
.
I klehonlli ku„
Misiui, ka(, mus> Rad neturime
jį pavadavo
nhnui. Užtari bažnyčia vra va.,"’'4’0*’ tinkamai
,,"Ka""*‘ , pasielgti, ’mes, tai
•»* JI
t»v«uavu vienbal-'
vianum-Nem>jiai mokinasi į aakta. Atvažiuokit ir įsitikinkite.
Iki
pasimatymo
“
Lietuvių
dinama ir maldos namas. Vie-!,a'*> kad tas Jo|° c'«asya .bl}'T* ,5nnk.tas. kun‘ *"*““• rus, inžinierius, mašinistus, deir tokį parūpino; žinot, retas tos kunigo, nes mažai čia te
ir kitokiaB profesij„. Dienoje“ seserų ūkyje.
v ..
T
_
,tų panaudotas Dievo garbei ir Siame susirinkime pasitarta
kuris užsimoka mėnesinį mo-.ra lietuvių, vos apie 25 šeispaties Jėzaus, musų Isgany- .J \
.
į
Kvieslys ,
apie svarbius Katalikiškojo. yisų nega|ima nei 3užinot[
išeitų jo paties naudai.
Tpt.tri nprpik
»».vtiao Mes
Mac čia
ZSo esamo
kestj.
Tatgi
nereik nnri»t
norėt, Vnd
kad mynos.
esame -nriaiprisitojaus, tame name gyvenimas,
"Veikimo reikalus ir apie “Pi-i
visienis taip būtų, kaip kas glaudę prie airių Šv. PrancišŠvenčiausiame Altoriaus Sak- Nei vienam susipratusiam
Turime taipgi nemažai ir
.
' •’
•
x
•
••
ttsburglio Lietuvių Žinių“ pa
tik nori. Žinote, jei vienas mo kaus parapijos, kurios kleboramente padaro jį šventu — katalikui nėra reikalo primintobulinimų. Iš priežasties sto- mergaičių įvairiuose vienuolykytojas, vienos išlaidos; jei nas mums labai maloniai pa
|5venta Jojo buveine.
'ti, kad jisai niekuomet nepa- kos laiko, Įeiti svarbūs pasi- nuose {Good Shepherd, Šv.
Tv ,
. v ,.
i . , • * si vėluotų ant šv. Mišių arba.x . . ..... , .,
y .
X Ellsworth anglių kasyk bus du, trys, tada bus didės- tarnauja visuose reikaluose.
Is tos priežasties kiekvie-1
. * v
*
.tarimai atidėta kitam paežere- Kazimiero ir kituose), bet dau
nės išlaidos parapijai. Tat ne- Tiek tik mes laimingi, kad
. •
... - 'ant kitų bažnytinių pamaldų.1.
.... .
_
im susipratusiam, savo tikę.
. v. ,
. / je susirinkimui.
Rep. giausiai tai pas Pranciškietes. loj pakėlė mokestį darbinin reikia rūgoti, nes visa prieža- nuo keletos metų čia mes tu
praktikuojančiam katuli- Jls?* «7“ 2ino *♦ relsk,a
I
_______
Kiek jų ten yra ir kokios, dar kams, bet daugiau dienų ne
štis — tai blogi laikai. Gal rime kun. Kazėno suorganibažnyčia yra tai vieta,ir kitos pamaldos^ Už ,
šįmet Dievo Kūno šven- neteko sužinoti. Mergaičių ste- dirba. Vis ant vietos laikosi.
X Birž. 4 d. Keistučio drau Dievulis duos, kitas metelis zuotų S. L. R. K. A. kuopų,
rioje ne tik mūsų tikroji ,‘ad
bengiasi visuomet lai-iski|mingai
ba nografių tai nei ant jaučio
bus laimingesnis, tat visiems Tai mūsij centras, į kurį bent
pagarba Dievui — Viešpačiui!.11
a
lT?r. ^inai žnyčioje apvaikščiota birželio “skūros“ nesurašytumei... Lai gija laikė mėnesinį susirin bus ir linksmesnis.
.
sykį į mėnesį visi susieinaJėzui.Švenčiausiame Altoriaus ,Jon!S Pasinau( 0 b
ai urie jg j sekmadienį. Procesijoje mingai visiems ir visoms pa kimų ir nutarė ruošti piknikų.
(Tųsa aut 4-to pusl.l
Sakramente, turėtų apsireikš- a^eina ne^ P1*08 ai
an 8 dalyvavo inokvklos vaikučiai siekti savo tikslų ir būti nau Išrinkta komisija, kad suras- ‘ Draugo’’ Draugas koresp.
• visas
• ~ ................
i - ...... , <iau
, . gražiai
*• . «
.
•» dingais Dievui ir savo žmo
ti, ‘v
bet* ........
ir
mūsų
elgesys
. ir. sunaudoja tų laika ti-. ,labai
Seserų tPrancišmaldai — kalbėdami , - ...
, ..
su tikru dievotumu ir širdies t nkamai
t
kiečių parėdyti ir išmokyti. nėms.
i arba skaitydami iš
X Gauta žinių, kad kun.
ranivbe ir nusižeminimu, tu ra žanč•įų
_
/
.
.Darė labai malonų įspūdį. Kle-i
•_ maldaknvgės. Toksai pasielgi-L
Skripkus
ir Seserys Prancišretų pasirodyti.
I
.
1 v
tbonas pasakė įspūdingų, įski,mas duoda gerų ir gražų pa-, .
.. . ,
, ,
rą kietės laimingai pasiekė ChiDUOKITE VISUS SPAUDOS
Užtad bažnyčioje neturėtų1..... |lmei pntaikmtų pamokslų,
.vyzdį kitiems.
i . ,
.
, , y. .
cago, III. ir smagiai dalyvavo
I
J
1
...
.
.
gindamas
visus,
kad
siais
Švebūt vedamos bereikalingos ka-, Paprastai visi geri,’, susipra- . . . . ,, . . • • , , •
J. M. pral. Krušo jubiliejinė
DARBUS “DRAUGUI'i»
lbos, vieno su kitu šnekučiušnekučiu-' tę katalikai atsižymi savo gra n Jlslftls M<*ai* V1 1 ab*u 811 se iškilmėse. Laimingai vi
vilnai, šnabždėjimai, papikti- žiu ir pavyZdingu pasielgimu
Vl(*pa ies dezauR
siems sugrįžti. Iki pasimaty
nimai arba kitokį nepavyzdin- bažnyčioje. Iš to nesimato nic
’ SaJęraraen 6 pagar a ir
> .
/ i j i > .
kad Jį, Šv. Sakramente, žmo mo.
gi pasielgimai. Tyla turėtų vi- ko 8tebėtino. Jie matomai laisuomet viešpatauti
ir visų ko jr gerbia savo bažnyčių nės'dažniau atlankytų. Šįmet
suėjo lygiai 19 šimtmečių nuo
veiduose rodytis rinitas die- kaipo'Dievo namų ir Kristaus ...
a o i
* tv
votumo atvaizdas. Dairymasis buveinę švenčiausiame Alto- ** V!.™
T*
\
sveikinimas savo pažįstamų, |rians Sakramente.
vymolika šimtmečių Viešpats Šv. Pranciškaus vienuolyne
pasilie- didžiausįg sujudimas: mergai
ATLIEKAME
su jais kalbėjimas arba kito Ne kitaip ir mums reikia ',Jėzus Sv. Sakramente
. s. o
,
,
v
v
.
.
,
ka
su
mumis
is
Savo
begalikį, tam panašūs dalykai, netu elgtis bažnyčioje. Savo elge
tės akademikės išvažiuoja anės meilės prie mūs ir pasi tostogoms, o parvažiuoja se
ri vietos bažnyčioje.
siu aiškiai parodome, kokiais
Bažnyčion įėjęs visad eik mes esame katalikais. Jeigu liks iki pasaulio pabaigai, kati serys iš įvairių mokyklų. Vie
pirmyn ir užimk vietų pirmes esame gerais ir susipratusiais žmonėms teiktų savo malones. nos per duris, kitos pro du
nėse sėdynėse. Jeigu sėdynės katalikais, tai visuomet ir at- Labai lengva tai padaryti, nes ris. Vienos sveikinasi, o kitos1
yra rendavojamos tai kitų vie s’žymėkime savo pavyzdingu Šv. Kazimiero bažnyčia atda atsisveikina. O dar kitos Chira kasdien nuo ryto 7 vai. iki cagoje J. M. pral. Krušo iš
tos sėdynėse neužimk. Tie, ku pasielgimu.
Greitai, Gerai ir Pigiai
7 vai. vakaro. Kiekvienas, pra kilmėse. Jų gi kapelionas taip
rie užima vietas pirmutinėse
eidamas gali bent minutei už gi Chicagoje po parodų “špasėdynėse, turi progų geriau iš Kaip pavasario gražumas
eiti ir pasveikinti Viešpatį ceravoja“. “Sakoma, kaip ka
klausyti šv. Mišių.
Linksmina žmogų,
Paprotys stovinėti apie du Taip žmogaus sielos skaistu- Jėzų Šv. Sakramente.
tė iš namų, tai pelės ant sta
X
Birželio
26
d.
į.
metines
ris arba pasieniais, kada yra
lų“. Viskas gerai. Prie pro
SPAUSDINAME:
,
mas
kunigų
rekolekcijas
į
St.
Vingos
reikia
pasigirti,
kad
šį

tuščios vietos' sėdynėse, nėra
Džiugina dangų.
cent ’s Seminarijų, Latrobe, met keletas seserų Duquesne
girtinas. Toksai kai kurių el
Pųoškim dorumu,
Pa., išvažinojp kunigai: Vaiš University, Pittsburgh, Pa.,
gimasis bažnyčioje daro ne Tada visų mūsų sielos
Tikietus,
Bilas,
noras, Skripkus, Vasiliauskas ir pas Jėzuitus Fordham, N.
malonumų, nes sunku yra įDžiaugsis skaistumu U.
Laiškus,
Plakatus,
ir Kazėnas. Jie ten bus visą Y., gavo įvairius laipsnius įeinantiems ir praeinantiems
Konvertus,
Serijas,
savaitę. Ligoje ir kituose rei vairiose mokslo šakose. Tai
pro juos praeiti. Tie, kurie
Draugijoms Blankas,
Programus,
kaluose patarnaus jų kaimy labai didelis vienuolyno lai
nuolatos pasitenkina pastovė
Posterius,
Konstitucijas,
nai kunigai.
mėjimas. Girdėt, kad keletas
ti prie durų arba pečiais pa
Kvitų knygeles.
Įvairius atsišaukimus,
X Šv. Kazimiero parapija X Visos parapijinės mokyk-1 seserų rengiasi važiuoti į Lietrinti bažnyčios sienas, retai
kada išklauso šv. Mišių. Jie mažėja. I^abai paprastu būdu los ir kartu Šv. Kazimiero mo tuvos Universitetų. Laimingos
Ir Kitokius Spaudos Darbus
dažnai stovi ir dairosi, šneka — parapijonys miršta! Birže- kykla baigia mokslo metus1 šį kelionės jr Dievo palaimos,
.juokauja, nepavyzdingai ir
16 d. po sunkios ligos pa- penktadienį, birželio 23 d., 8
kartais net papiktinančiai ei- s’mirė a. a. Petras Masandu- vai. vakare. Praeitų savaitę Tamstos atsilankymas į ‘Lie
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
ginsi per ištisas šv. Mišias. To- kas, Pittsburgho miesto prie- (vaikučiai labai sunkiai prakai tuvių Dienų’ kaip tik ir pa*
tai jųjų pasielgimas bažny glaudos namuose (City Home tavo laikydami kvotimus. Už dės Seserims pasiekti aukitečioje, nuošaliai tėmijančiam and Hospital). Palaidotas šv. baigos metų vakare išgirsime, snį mokslų, kad paskui galėtų
žmogui parodo, kad jų tikėji Kazimiero kapuose, birželio ar visi gerai išlaikė kvotimus. mūsų vaikučius auklėti kata
X Praeitu savaitę iš visų likystės ir tautystės dvasioje.
mo pažinimas ir jame išauk 19 d.
lėjimas yra labai silpnas. Ti Birželio 17 d. pasimirė sa mokyklų atostogoms parvažia
krai nemalonus reginys kai vo namuose Moultrie Street vo visi Pittsburgho vyskupi
2334 S. OAKLEY AVENUE
kuriose mūsų bažnyčiose, aiš visiems gerai pažįstama a. a. jos stipendijatai-mokiniai. SeElena
Šilinienė.
Palaidota
iš
kantieji
eina
į
kunigus
ir
už
kiai parodantis mums mūsų
negarbingas ydas, ypatingai tsv. Kazimiero bažnyčios para- juos vyskupas apmoką: Anta Liepos ketvirta diena jau
CHICAGO, ILL.
pasi reiškiančias mūsų jaunuo- PU08 kapuose šeimyniškame nas M. .Savukynas (Vaiks), nebetoli. Pittsburghiečiai nebe
rimsta.
Didžiai
gerb.
Pittsbu

menės tarpe. Toji yda turėtų Į sklype. Laidotuvėse dalyvavo St. Vincent’s College, Latrobe,
būt prašalinta iš mūsų tarpo, j Tėvas Alfonsas, misijonierius Pa., Juozas Pakutinskas (Bu- rgho ir apylinkės klebonai ra
Telefonas Canal 7790
gina, aiškina savo geriems peKuo greičiau tai įvyktų, tuo^1’ ^l,n- Vasiliauskas iš Dono- teh), Antanas Blažaitis, Al
bertas Žimnickas (Cousin), B. repijonams, todėl visi, kaip
gerian ir maloniau visiems bū-.7*^ patų
I Taigi viena šeimyna nete- Valukevičius visi lanko Du- vienas labai žingeidauja, kas
ten bus tokio naujo seserų ūTaigi einantieji į bažnyčių ko galvos.
tėvo, o kita liko ųuesne, University, Pittsburgh
neturėtų rinktis apie duris, be širdies — motinos. Abi šei- Pa. Juozas Girdauskas (Juo- ky.
stovėti ant takų arba pasie-| m^nos liūdi netekę savųjų zuks No. 1>, Stanley M. Si Dėlko žmonės taip kalba: emais ir taip užstoti keli* į«-įnytltiuijų. fiv. Kazimiero para-Imonavifius (Straight Stan- sų, į kokį piknikų važiuosiu,
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DARŽE

iten išlipus eiti po kairei 4 blo
valdybon išrinkti sekantieji a-prof. A. Grigoraitis, Mahanoy
kus.
tauenys:
« į City, Pa.
Automobiliais
važiuoti
(Tąsu iš 3 puslapio)
Antanas
lx*škauskus,
Maliuj' Kitų susirinkimų nutarta
šv. Andriejaus i Broad SI. (Route 611) ilsi 0LIETUVIŲ DIENOS”
me. Tik gaila, kud ne visi pri
eov City, pirmininkus.
šaukti liepos 30 d., 2 vai.* po*
SUSIRINKIMAS
gontz, po to sukti po dešinei
Parapija
klauso. Kaip kuriems nieko
Stasys Petrukevičius, Mt. piet, St. Clair, Penna.
ji Chureh Rd. (Route 73) iki
nereikia... Vienas apgailėtinas
J. O. G.
Phila ir apylinkės lietuvių Į.Jenkintovn Rd. Šiaurryčiams, Birželio 18 d., Apreiškimo Carinei, Pa., (I) vieepirm.
dalykus, tai žmonių tamsumas ’
išvažiavimas bus Birutės par- važiuoti per F6x Chase iki Panelės Švenčiausios pavapi-1 Juozas Spūdis, Slienandoali,
ir pasitikėjimas visokiems pa
:ke, 46 E. Chureh Rd., Elkins Route 73. Iš New Jersey pe-'jos svetainėje įvyko šios apy- ;!*«•» (2) vieepirm.
.
baldoms nezaliežninkams. Štai,
Park, Pu., liepos 4 d. Bus cho- įeiti Tacony-Palmyra tiltą ir linkės parapijų atstovų susi-,
Leškauskaitė, Mt. Cannel, Skaitykit^ ir platinkite
anų įpetų atsibaladojo koks
rinkimas reikale “Lietuvių J **•» (1) raštininkė.
rai,i, pantominas, žaidimai ir .važiuoti Route 73.
lenkas pabalda zakristijonas, D. E. Ward, 22 m. amžiaus,1 Sokįai
5he. Į dienraštį “Draugę” it
Grkš dyi orkestros;
Dienos” šioj apylinkėj. Šulu
Albinas Matulevičius, She
pasiskelbė save “kunigu” ir teisėjas Fort Myers, Fla., ar—vi,,na „„„ 10 vak rvt0 iki j
Šv. Andriejaus mokyklos, P1*8^^8 tvarkos, kiekviena nandoah, Pa., (2) raštininkas., pgnikite VISUS tUOS pro
gan ilgokų laikų žmones ba- krities ir jaunimo teismuose.
aigimo iškilmės įvyks birže-'Pasija turi teisę siųsti .po l Marcei lūs. Lapinskas, Maliu.
.....
lemuitino, ue lik lenkus, t,et Manonm kad tai hus jauniau‘z8n«a 1 P
!
'ik“"lės ,V
fesionaius
ir
biznierius,
.
penkis
atstovus.
Susirinkimas
:
n
°>
C
’
ity,
Pa.,
kasierius.
ir kai kuriuos lietuvius nesu-l
.
3,,c- Ki,ta <9 Inuz) "uo 8 lkl 110 23 d-> 8 vai. vakaru, 11,0
• ...
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Vakaro ^„įbuvo gana skaitlingas. Perei-globėjai: kun. V. M».

sipratėlius apšmutino
kurie garsinasi jame.
,111:1 numatoma labai graži ir į-,1-1 nietų •* Lietuvių Dienos ’|tuluilis, St. t lair, Pa., ir \ iv
’ ***
1<> 23c
skelbė, kud viskas dykai, visi ,. .
. "...
. " .
t*.-Į Šiame išvažiavime dalyvaus vairi; mokyklos vaikučiai, se-! ^om*teto pirmininkas Jurgis sotskienė, Minersvibe, Pa.
patarnavimai veltui. Taip ske- zimngai pildo visas jam Die-'
J
J
’
1
C. Lukšis ir trauks judamuo- j s učių gerai išmokyti, atliks, Stauskas iš ZSIienandoati, Fa.,
I arko Komisija: kun. K.
lbdamas nuolat kolektavo ir po uždėtas priedermes, o ne
Įsius kalbamus paveikslus. Tie gražius lošimus. Kleb. kun. atidarė susirinkimų. Kun. V. Klexinskas, Jatnaųua, Pa.,
Pain—Agony Starta To Leave in
kų jis padarė su sukolektuo- Į kada suserga, arba kada j ko
24 Houra
^paveikslai bus rodomi Lietu- f’epukaitis baigusiems mokyk-ptatulaitis atkalbėjo maldų ^kun. 1. česna, Mahanoy City,
Happy Days Ahead for You
tais pinigais ir po šiai dienai jkių nelaimę papuola,
įvoje. Taigi jūsų tėvai bei gi- lą pasakys kalbų ir išdalins •"’^kretorė Leškauskaitė iš Mt.^I a. ii A. Leškau.-kas, MaliaThlnk of it—how thls old world
nieks nežino, bet kuomet užė
does make progresą—nnw o- e« a
Man klausant tokio gražaus minės ne tik pūdys jus, liet gi- diplomus.
^Cannel, perskaitė pereitų me- noy4City, Pa.
preserlption whk-h Is knnam to >hatį
jo bedarbė ir toliau kolektamarists as AUt-nru and witli b
Muzikalūs programos komi hours
after you start to tak>
pamokinančio pamdkslo, prisi njės ir iūsu kalba.
į ,,
,. „ , , , ,
tų “Lietuvių Dienos” protoewift
aetlnp formula pain, arop,
vimas nebesisekė, tai nieko
,
j
«
v
| Programa: 1) Gerb. klebo•• .
klebo-.b , , • .
iriflammatinn rauned by eacesa
pirmininku išrinkta.mine vienas pavvzdvs apie
n,
....
. '•
„
'
ikolų, kuris tapo priimtas su sijos
a.-id has started to depart.
dykai nebebuvo ir pats zakris , ,
Toliau
noria-į no kalba. 2) Diplomu
Diplomų išdūli-'
išdub
.
„
...
L
.loliau gyvenantieji, noriu-Ino
.* ~
.
■
Allenru does Just what thia nro't’i
klausimų sv. mišių ir prasy- ....
.
.
.
1 .
•mažomis pastabomis.
aays lt will do—lt ia guaranteed. You
tijonas su savo “čemodanu”
. .
...
tieji geresnių patogumų, su- rūmas.
3)
“
Darzovienė
”
(ko

nimas.
Daržovienė (ko-1
'. . .
....
Vyrai _ Atyda!
can get one generous bottle ąX leaddrumstoms everywhere for 85
‘m žmonių
s,..,?*;.. i..-,,.;
__ o____________
Susirinkimas nutarė
darykite 30
būrį,t.,;
tai1mediją).
4) Senas milas -|! Suririnkinms
nutarė šiais
Šiais !fta, Fra Hpectalls pranešimas, kuris Į tng
išsidangino nežinia kur ir gal mų Dievo malonių. Štai jis.
cents and it it doesn't bring the Joyous reaults you eipect—your money
*. Lietuvių |paf<jcpį ••viduramžį'’ ir janėla roika- ,
vėl kur nors radęs žioplių ko- Viena moteris, gyvenanti a bus atsiųstas ekstra busas to maži berniukai. 5) Two Faee ",etois
whole heartedly retume i
•
Diena
”
13
<1.
ruiniiūčio
Ulėningtiyną. tain tikro gaivinančio Tb. '
rti
bažnyčios,
kad
išprašyti
15 d”•«- ĮNIKO. Kad suteikti gnliinunių. tilkstalektuoja. Moundsvilles žiopliai
kiu adresu -ir tokią valandų, DoMs'~ 3, 4 ir 5 skyriam me“"Į *"""
tik dabar pamatė, kaip lenką sau kokią nuo Dievo malonę,1 kokią norėsite. Bušą tikietus rgaitės. 6) Linelis - 1 ir 2 "es'- peln* toK dienos nnUr''
skyriaus
mergaitės.
7)
tSovrns
F
“
kirti
perims
Kaaimiarįe—
*
------------------------zakristijonas juos prigavo; ge pasižadėjo kuo daugiauriai įsigykite iš anksto.'
4 ir 5 skyriaus beriju-l l’',"sr N*1'“®*"* P®""“-. *
|
lai dar, kad tik kelis tamsuo- mišių per metus išklausyt:. | rpaigi| visi Phija ir apy|in.
sv
ims
PraneiškietėiHs,
Pitts
liūs. Pasirodo, kaip atsargūs Kaip tiktai išgirsdavo bažnv-1k(-,s lietuviai, į pikniką, nepai- kai. 8) Dainos — choras. 3) M‘ nn‘s * ranei
tlesioK nuo dlbtributoriij. Sj Gydyto
turėtą būti lietuviai ir nesi- «'io,je skambinant, tuojau mes-:sant oro: Šilta, ar šalta, lietus : Cavotte — 2 ir 3 skyriaus me- ,*urSh» 1>ennajaus preskripclja dabar par,lu<>d;irna
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
duoti by kokiems pabaldoms davodarbų ir bėgdavo šv. MiJar giedra. Naujame Birutės rgaitės. ]«) Garland — 7 sky- Naujoji
Valdyba
j už mėnesio treatmentą — bukite sanezaliežninkams
išnaudoti. ’ šių klausyti. Ji nepaisydavo, j parke bus kur pasislėpti nuo riaus mergaitės. 11) Linksmos §ių metų “Lietuvių Dienos” rartuoUskite butc1’ Siantlien
Reiktų atsiminti, kad vienas a r lietus lija, ar sniegas snin-i iįetaUs, ar kaitros. Parodykite darbininkės — 5 ir 6 skyriaus
tėra Dievą?, viena Tiesą, tai ga. Sugrįžusi namo, ji skai- savo tėveliams ir giminėms mergaitės. 12) Graži rožė turi būti ir viena Bažnyčia, lydavo, kiek šv. Mišių išklau- Lietuvoje, kaip Amerikos lie •I 8 skyriaus. Mokyklų baigia i
kurioje ta Tie^a apie vieną sė. Kad nepadarytų klaidos tuviai gyvena ir linksminas. 27 mokiniai: O. Budrytė, E. Į
Dievų yra skelbiama.
j skaičiuje, ji visados įmesdavo’ Kelrodis: Važiuoti Broad Bndrvtė, J. Jonaitis, B. FrciVISADA
S. L R. K. A. narys i i pundų po vienų pupų.
. Street Subway iki įo>an Sta- tikis, K. Danielius, A. SipKns,
* UŽMIRŠTA
Po metų, būdama tikra, kadĮtion. Iš čia imti busų su už-iE. Ranionytė, J. Lekšaitė, E.
Ar žinot, kodėl Jos ne
išnešėjo savo prižadų, kad ragu “Hollywood No. O” ir Lukaitė, S. Ukonis, S. Juknis, Į
mėgo?
JI pati nežinojo
Jos blogas kvapas buvo
daug malonių pas Dievų imsi- vay/nlotį iki Jenkintown romi;: M. Mockus, P. Jankauskas,'
priežastim, nes blogo kva
tarnavo ir daug Dievui gar
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali paAalintl.
(iii dėjau, kud ateinančią sapadarė, atidengė puodą
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Gargaliuok su Listerine ir
vaite mūsų klebonas išvažiuos,jr j{oi<s buvo jos nusistebėjitas atliks kas reikia. Var
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
tok kasdien. Bandymai ro
į t leveland, ()., j kunigų. i'p- 'i,ia.s, kai puode rado tik vieto apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
kolekcijas. Jat, gal, išbus ' i- ną pupą. Pamačiusi tai labai
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,'
padaro per 4 dienas.
ĮDOMIAUSIUS
LIETUVIŠKUS
KATALIKIŠKUS
visada geresnes laivnose vietas gauna.
sų savaitę. Ką paliks savo vie-;nu|į,-l(j0 įr pradėjo verkdama
LAIKRAŠČIUS
LAMBERT PHARMACAL
toj, pianes bažnyčioje.
I skųstis
Dievui sakydama:
“Dranga” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
“
LAIVAS
”
,
savaitinis
Tėvų
Marijonų
žurnalas,
2334
So.
COMPANY
Pereitų savaitę mūsų klebo- |o Viešpatie, kaip tai gali bū
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Oakley
Avė.,
Cliicago,
Illinois.
Metams
$2.00.
pildys.
8t.
Louls, lio.
nąs sakydamas pamokslų, pa-Įti, kad aš išklausiau tiek daug
barė žmones, kad ne visi ka-'gv> Mišių, o tik vienas priė- “DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broadtalikai pildo savas katalikiš- mei” ir nuėjo pas savo nuo
želio
24 d, VL'nited States”, birželio 29 d. “Berengavvay, S.'Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
kas priedermes. Įspėjo klau- dėmklausį pasiteirauti apie šį
ria”, Liepos 3 d. “Gripsbolm”, Liepos 7 d. “Ue De
promptly end« odors ordinary
sytojus sakydamas, kad, kurie jvvkį Tasai užk|at,sė jos, kaip “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. Ii. K. Susivienijimo France. ’ ’
antisepties can’t hid« in 4 daya
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa.
nepildo katalikiškų prieder- prisirengus ėjo bažnyčion ir
“
Draugo
”
^aivakorčiq
agentūra
parduoda
laivakor

Metams $2.00.
mių, neina į bažnyčių ir nors kaip klausė šv. Mišių. Ji at
tės ant visų Unijų ir geriausių laivų į Lietivą ir visus
kartų į metus išpažinties, nu sakė. kad per Mišias dažnai “VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne pasaulio kraštus.
sį. 4736 S. \Vood Št., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
'stoju būti katalikais ir patys,paSnabždomis kalbėdavos lai
Ml» M. Katner o( BrMklya. N. Y.
“Htve iue4 Kreschm for tho
save suspenduoja nuo Bažny- su vįenat faį su kita moterim 1 “STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
put 4 mnnlhi and baro not onl, Imi M
ponnda būt ImI m murb bcii.r tu averr
v
žurnalas. 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Metams
Čios patarnavimo, kad lfflko npįe flkįo reikalus
»ay. Kven for prople afho don't rare ta
reduee, Kruiobrn Ii irondorfol to kae>
i
$2.00.
Į
užsienį
—
$3.00.
Atskiro
numerio
kaina
20c.
mirtinos ligos nėra verti Die
tbe ayitam btallby. 1 brin, a nunk
shmld
kna« for I'va tried aa atany
thlnfi būt onlf Kruaebaa auverad all
vo malonių ir kunigo patar Kunigas paaiškino, kad blo “MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
purpo,., • (May 12. IMI).
'gai eidami savo pareigas, n<nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, 111. MeTO loas fat BdMXT and HARKIM
navimo.
LT, take a half teaspoonful et Kruachorirz
Įužtarnaujame Dievo malonių
tiltus ) CM)
Salt. in a glan of hot vatar In tb«
1-rfti kiekvienas žino, kad ši
mornlng before breakfaat—doo t n t,s a
Už tai Dievas parodė tau ste. “DRAUGAS,” vicmifitelis Amerikos lietuvių katalikų d’emornlng—a bottle that Uiti 4 amate
rdinga malda gavimui Dievo
eoite būt a trtfle—<et Kriueban Balte et
Ibuklų? pupos iš puodo išnvant drugstore ta America. M ooi k>,nraštls, Išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
fully eatlefled after the trit bottle—
malonių yra gera tada, kada
Telefonas CAN AL 7790
money
back.
ko.
K. J. Žvirblis
Metams $6.00.
I............ nr , ■VILNIAUS KLAUSIMAS

RHEUMATISM

Nusa-Tone

VAŽIUOJANČIU j UETUVA
.DĖMESIUI

YOUNGSTOWN, OHIO

SKAITYKITE

LISTERINE

TO LOBE FAT

■

—

7Jį OUR OFFICE

(Tęsinys iš 2 pusk)

r__.„

svajonės apie amžinų prijun
gimų rytinės Lietuvos dalies
prie Lenkijos pasiliks tik tuš
čias sapnas. Jei jie negalėjo
padaryti iš Lietuvos Lenkijos
Jogailos laikais, tai jau dabar
yra per vėlu, kada mes supra
tome jų siekius.
Yra aišku, kad Lietuva i*r
kiekvienas jos sūnus nemano
išsižadėti Vilniaus ir okupuo
tos Lietuvos ir jieperstoR už
tėvynę kovoję, nes mūsų tėvų
žemė yra hiuiiir brangi ir mie
la.

r
C Ctto ?! viUM
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STUCK OM.ISOUT «M
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West Side: Rėmėjų 10'skyr. trantų dr-jos— $2.50.
i
Pavienių aukos:
LIETUVIAI DAKTARAI:
Archer Heights, III., (nėra j Po $15.00: kun. Ig. Albavi- j
— $14.00, Altorių Buožinio drAmerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
jos — $3.00, Tretininkų dr-jos skvr.).- Bernaičių
Kolegijos čius, Cecilija Petrauskienė. J
I>
AK nn 1
»
ii i.Oftoot Tel. Calumet 4089
-Rašo prof. Kampininkas.— $3.00, Moterų Są-gos 55 k p. 41 skyr. — $3.00.
1 o $<).00; kun. A. Baltutis, ,{eg. Tej Hemlock 62»e
Girdžiu, iš Amerikos į se- klyno balšavikui. Ne tik jų — $3.00, P. ŠŠ. Moterų ir Mer
Rockford, Ilk, (nėra skvr.): kun. Dr. L. Mendelis, J. Kra-1
DENTISTAS
nąjį mūsų krajų važiuoja net'galvas yra apsėdę žydiški įni-Įginų dr-jos — $3.0), Šv. O Susivienijimo 137 kp. — $2?M). sauskų šeimyna, J. Gurinskas, Į
1446 SO. 4Utli CT., CICERO, II.L.
L'tar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
kelios ekskursijos. Nuvažia krobai, ale ir ausis. Ana, vie nos dr-jos — $2.00.
East Chieago, Ind., (nėra T. Atroškienė, M. Vikerienė, ! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 SO. HALSTED ST., CU1CAUO
3147 So. Halsted St.
vus į laikinų mūsų stalyčių, na po kitos pasprunka žinia
Paned., Sered. Ir Subut.- 2—9 vai.
\Vaukegan, 111.: Rėmėjų 19 skyr.): Šv. Onos dr-jos $5.00. B. Naujokiem*, A. Rokas, B.
Kaunu, ekskursantų prašau u- iš sovietų Rasiejaus, kad bal-' skyr. — $26.42, Mokyklos Mer
valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak.
Šv. Kazimiero Alumnų — Nenartonis, E. l’rosevičienė, Ofiso
Uesklencijos Oflsaa: 2654 W. 8#lh St. HEMLOCK 8161
žeiti j Kauno ponų robaksus šavikų rojuj siaučia badas, I gaičių Sodalieijos — $3.00.
Valandos: 18—II ryto
P. Silvinie-iė.
$10.00
Btredoml* Ir Nedėlloml* pagal sutarti
ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų jie kad milijonams “laimingųjų
(Daugiau bus)
Phila., Pa. (Šv. Kazimiero
Moterų Są-gos Apskritys taip robaksuojasi, kaip viena proletavų gręsia mirtis,
tNaryauckaa)
parapijos): Rėmėjų 15 skyr.— $10.00.
LIETUVIAI DAKTARAI:
iti. lafayette 7950
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visur šaukiama. “Mes įnirš-Į$5>00j Tretininkų dr.jos _ $5.
Kauno gazieta rašo:
Labdaringosios Sų-gcs Cent1
8416 We»t Marųuett* Koad
tam!’ Visos jiebalšavikiškos j
VALANDOS:
Gyvojo
Rožančiaus
dr-jos
Tat
LAFAYETTH
8657
Esu, pas Kauno ponų robak
ras — $10.00.
.
j
• Iki 18 ryto: 7 Iki 9 vakar*
ausys tai girdi; negirdi tik — $5.00.
Utaru. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
sus snapso stikliukas — 5 li
Lietuvos Vyčių Apskritys— DR. A. RACKUS
Gydytojas ir Chirurgas
Rea. 1461 B. MAPLBWOOD AVĖ.
lietuviškų balšavikų. DyviGYDYTOJAS, CHIRURGAS
4140 Archer Avė.
tai, silkės galva — 5 litai. AInd. llarbor, Ind..*. Rėmėjų $4.00.
juos, kodėl jų daktarai, kurie
X—SPINDULIAI
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
le viskas tai niekis prieš tai,
21 skyr. — $5.00.
Labd. Są-gos (nepažymėta
Tek Lafayette 5793
per gazietas ir gromatas savo
3051 W. 43rd St
Res. 2136 W. 24th St.
kaip tos poniškos bobos ir me
C’hicago Heights, 111.: (nė kuopa nė kolonija) — $5.00.
(Prie Areh*r Ava. netoli Kadai*)
TEL. CANAL 0402
tavorščiams visokius iMitarirgos pasirėdžiusios. Iš pilvo
ra skyr.): Mokyklos Mergai8-to Rėmėjų skyriaus delega Valandoa: nuo I Iki I vaL vakaro
•orooomla tr naunlionn* pagal
mus duoda, net paleistuvauti1 „.
..
.
\
pusės, esą, dar šiaip taip šil
rutartie*
Office Phon*
R««. and offic* Vak: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
.
.
1
.
v
.
..
.
cm
Sodalieijos
—
$2.o0,
Minis
cių
auka
$1Q.oO
mokina, negali išgydyti jų ga- v
Proepect
1018
kiniais skudurais pridengta,
,#5CtoaiL870|U
OiTice: 4459 S. Caiifornia Avė.
PHONE GROVEHILL 4087
M u *usų
——————————
Valandos: 1-4; 7-t P. lf
ale iš užpakalio, tai nuo pat
Nedėliojo pagal sutartį
Trečiadieniai*
rreciaaieniai* ir
Ir sesmaa.
sekmad. susiiarua
susitarus
__
_
t
pakaušio iki dvišakumos čysPRAŠAU NESIJUOKTI
tai nuoga. Ponams, esą, tai
LACHAVICH Telefonu Varde 1138
Tel. Ofiso Ir Res. Orovehlll 0617
PHYSICIAN AND 8URGEON
<917 8. Waanieuaw Ava.
Uatuvli Gydytojas Ir Chirurgas
labai patinka, nes sako toks
1
2403
W.
63rd
St.,
Chieago
<868 80. WESTERN AV B.
IR
SOMOS
Nastė Kliurkienė prisikalbi
OFFICE HOURS:
Paryžiaus štai tas, kad visa ku
Chieago. III.
no savo vyrą nuvažiuoti j mi-1 * LIETUVIS GRABORIUS
8 to 4 and 7 to 9 P. M.
pra būtų nuoga, o ant tos ku skll lMlSiyerėtl įminu iiHVimA. Patarnauju laidotuvėse kuoptgt&ueiu.
Bunday by Appointm*nt
Boulevard 7 689
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Graborius ir Balsamuotojas
s^ą,
jjtisigeieii
jaunu
pa\
asa(RelluU
„
^
elMhl
at*iš*ukti. o mano
Ras.
Hemlock
7691
pros visokios karpos, visokie
8428 W*st Marųuett* Road
darbu
busite
užganėdinti
riu ir prisiminti savo jaunys
Vai.: a-4 Ir 7-9 vak. a.*tv. a-ia ryto
Toriu
antomnbilios
visokiems
Tel. Canal 8616 arba 9616
grybai ir lašiniai parodai iš-!
Nedeaoj «ujutara*
tę. Susėdus jiems po vienu 2314 W. 23rd PI., Chioago
reikalams. Kaina prieinama.
stalyti.
«•
DENTISTAS
medžiu, begaliniai užsisvajo' 3319 AUBURN AVENUE
Jei tas teisybė, tai Kauno
.Gydytojas
ir
Chirurgas
Phone Ganai 6122
4712 So. Ashland Avenue
jus Kliurkienė sako savo v •rv- 1439 S. 49th Court, Cicero, Ilk
Chieago. TU
ponams krizės nėra. Ne taip rui:
Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakar*
4645 So. Ashland Avė.
TEL. CICERO 691?
DR. S. BIEŽIS
kaip sunkiai procevojanticnis Į
Tel. Ofiso Boulevard 6918-16
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos:
Re*. Victory 2343
Phone Boulevard 4139
gaspadorianis, kuriems lietu- j — Ak, mielasis ką mums
2201 W. Ceimak Road
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Ine.
viskas guvermanas, už nesu- Išakytų šis senas ąžuolas, jei.
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak.
nR.
A.
1.
RFRTASU
Nedėliomis
pagal
sutartį
LIETUVIŲ GRABORIUS
nedenouila pagal sutarti
mokėjimą taksų, paskutinį kai dabar prakalbėtų.
Ofiso telef. Boulevard 7820 Baredouus ir
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau Į
REZIDENCIJA:
756 W. 35th STREET
Moderniška koplyčia dykai.
Namų telef. Prospect 1930
6631 S. Caiifornia Avė.
lį nulupa, išlicituojf,.
Pažvelgęs į medį Kliurk y s
GRABORIUS
66S W. 18th St.
Tel. Canal 6174 Ofiao vaI.? nuo 1-3: nūn 6:30-8:39
DR. KARCERIO
Chieago, III.
Telefonas Republic 7868
sako:
Musų patarnavimas
PRANEŠIMAS
visuomet
sąžiningas
Ir
Phone Boulevard 7042
Sviete yra visokių ligonių. — Jis pasakytų: durna ta nebrangus, nes neturi
Perai kėliau į erdvesn* Ir patog*an«
me
išlaidų
užlaikymui
Ale nelaimingiausi ligoniai v- ir gana: aš esu ne ąžuolas, skyrių.
Tel. Canal 0257 Re*, i'rospect 6659
vieta
s
*326 BO. HALSTED ST.
GRABORIUS
ra lietuviški Čikagos ir Bru- bet topolis.
O T? M T1 T X T1 A M
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U
Nauja, graži ko
Koplyčia Dykai
nuo • Iki I vakar*
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
Šventadieniais nuo II iki II
4830
WEST
15th
STREET
arti 47th Street
Pbon* BOTTI-EVARD 8489
plyčia dykai.
. Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: nuo 9 Iki S vakare

Prašau Į Mano Kampelį

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V, S. NARES

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

U.J.W.UDZHHCI lO-OKUi

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. M. T. STRIKOL'IS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS 1

DR. G. Z. VEZEL1S

DR. P. Z. ZALATORIS

C H .1 C A G O T E

West Pullman; Šv. Juoza
po dr-jos — $5.00, Atradimo
Šv. Kryžiaus dr-jos — $5,00,
Seimo dalyviai.
Apašt. Maldos dr-jos — $5.00,
(Tęsinys)
Bėmėjų/7 skyr. — $4.00, Tre18-th Street: Rėmėjų 5 sky- įninku dr-jos
$3.00, Merriaus — $lū.00, Jaunainečių j 8ftičių
Sodalieijos — $3.00,
skyr. — $25.00, Apašt. Maldos Ministrantų dr-jos — $2.00.
dr-jos — $5.00, Amžino Rožan
Marquette Park: Rėmėjų 8
čiaus dr-jos — $3.00, šv. O- skyr. — $40.0'), Tretininkų drnos dr-jos — $3.00, Mokyklos jos — $5.00, Mergaičių SodaMergaičių Sodalieijos — $3.- licijos — $5.(M), Šv. Kaz. Kara
00, Ministrantų dr-jos — $5.- laičio dr-jos — $5.00, Mokyk
00, Mokyklos Vaikučių — $4.- los Motinų Rėmėjų dr-jos —
00.
$5.00, Šv. Teresės dr-jos — Į
Brigliton Park: Rėmėjų 6 $5.00, Šv. Barboros dr-jos —|
. skyr. — $25.00, Mokyklos Vai $3.00, Vyčių 112 kp. — $3.00. '
kučių «— $10.00, Šv, Kazimie Cicero, III..- Rėmėjų 9 skyr. '
ro Karalaičio dr-jos — $5.00, — $10.00, Jaunainečių skyr. —
Šv. Stanislovo dr-jos — $5.00, $5.00, Šv. Vardo dr-jos — $5.Nekalt’) Prasidėijmo Moterų 00, Apašt. Maldos dr-jos —
ir Merginų dr-jos — $5.00, Ke- $5.00, Dievo Motinos Sopulin
d 'iaeijos 19 skyr. — $5/», A- gos dr-jos $5.00, Moterų Sąpašt. Maldos dr-jos — $5.00, gos 2 kp. — $5.00, Fed. 12 sky Į
Snld. Širdies V. Jėzaus dr-jos liaus — $5.00.
-i
$5.00, Tretininkų dr-jos —
),00, Bernaičių Kolegijos 35
skyr. — $3.00, Mokyklos Mer
ORABORIITS IR RALSAMCOTOJA8
gaičių Sodalieijos -v- $2.00.
Patarnavimas geras Ir nebrangus

SIMON M. SKUDAS
718 W. 18th Bt.
Tel. Monroe 3377

Tel. iJtfayette S67S

J. Llulevlčlus
Graborlns

Iš kun. A. StoLz'o raštų lie
Ir
įtaisam nol ojaa
tuviškai parašė Kun. Antanas
Patarnauja ChlPetrauskas, M. I. C.
cagoj* Ir apiellaklje.
Ar myli Marijų? Ar nori aDideli ir grali
pie Jų pasiskaityti graiių
Koplyčia dykai
skaitymų? — Jei myli ir no
40M Arebev Ava,
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk kų tik išėju
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
sių iš spaudos knygų, vardu
VEDtJAB
1646 WEST 46th STREET
“SVEIKA MARIJA!“
T*l. Boul*vax4 6996—84IS
Knyga turi 200 puslapių
rašto, 8 didelius ant gražios Tat CICERO S94
SYREVVICZE
popieros švč. Marijos ir JėT
GRABORIUS
zaus paveikslus.
Laidotuvėm* pilna* patarnavime*
galima* oi 111.90
Knygos kaina, imant po vie
KOPLYČIA DYKAI
nų, 35 centai.
1344 S. 60th Avib, Cioero, Hl

I.J.ZOLP

HMI 1 -Y eta.' -a. .

DR. VAITUSH, OPT.

SeredoJ pagal sutarti

T»L Canal

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

SVEIKA MARIJA!

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

3307 Auburn Avenue
TEL. REPUBLIC 8340

DR. G. I. BL0Ž1S

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Cla pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatlSkas, Ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJA ŽEMESNĘ KAINA.
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
dykai'. Nulludimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPII1LIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JDOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVttIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
Palengvina akių Itcmpim*. kuris
esti priežastini galvos .skaudėjimo,
svaigimo, akių apteįui'mo. nervuotunio, Hkaudamų ūkių karštj. Atitai
sau trumpų regystę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitiki'iuuose,
egzaminavimas daro
mas su elektrą parodančia mažiau
sias klaidas.
Kpecialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
i Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka-.
ro. Nadėlioml* pagal sutarti.

GRABORIŲ

Tel. Tards 1829

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no J mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos i jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų joms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tad, 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. PaiauUts KUDKIKJ pirm Mfn krelp.
ritės kur Utau.

Eudeikis
? f • .

■

JŪSŲ GRABORIUS
DIdyM* Ofla*

4605-07 South Hermitage Avcnue
Visi Telefonai.- VARDS 1741 Ir 1742

;.a*^

4142 ARCHER AVENUE
Tet Virginia 0036

H«r*doJ pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga

Tel. Groveblll 1595

DR. A. L. YUŠKA -

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

DR. A. R. McCRADIE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniai*
tik susitarus
2422 W. MAKULE'rTE RO.VD

Vai.

ROOM 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL

G893

Rez.: Tel. Drexel 9191

.

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

*•
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted,St.
Kampas 31 s t Street

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

SPECUAL1STAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampa* Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo *—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METŲ PATYRIMO

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

Office;
Victory 2284

Re*.:
Beverly 0081

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmų d. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chieago, 111. .
Phon*: Hemloek <7*4

DR. JOHN SMETANA,
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas Midway 2880

Pritaikyme akinių dėl visokių
JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo akių Dr.
PHYSICIAN AND fSURGEON
ir pritaikymo akinių.
3046 \Ventworth Avenue

OPTOMETRISTAS
*.*»•

(Kampa* Leavltt 8t)
Valandos: Nuo V iki 18 ryto
Nuo 1 iki S vakar*

Perkėlė savo ofi’sų po numeriu

756 YVEST 35th STREET

IŠTAIGA

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

7850 S. HALSTED STREET

LIETUVIS ARIU BPECLALISTA8

LIETUVIŲ

2201 W. Cermak Road

ĮVAIRŪS DAKTA R A I:
Daugeliu ataltlkimų aky* atitaiso
mo* be akintų. Dabar kalno* perpus
Office Pbon*
Res. Phon*
pigesnė*, negu būva Uuaų kalno*
Ofiso: Tel. Victory
Wentwortb 1008
Englevrood 6*41
pigesnė*, kaip kitų.

DR. G. SERNER

Seniausia ir Didžiausia

DR. T. DUNDULIS

DENTI8TA*

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

Henry W. Decker
(Ltcensed Embalmer)

4112

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 660u oo. Artesian Ava
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C

'

VALANDOS;
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakar*
Nedėl. nuo 10 iki 12 dl^nų

WISSIG,
Specialistas iŠ
Rusijos

GYDO VISAM LIGAS VYRU IR MOTERŲ PF.R 2M METUS NESIITRINT
KAIP UtHISESfJUSIOS Ir NEIAGYDOMOS JO8 YRA
SpcclaliSkal gydo ilga* pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljlm* krau
jo. odos. Ilgus, žaizdas, reumatistnų. galvos skaunm is, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tuketančlua ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VAI A M DOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo t—8 valandai vakar*. Nadėlioml* nuo 11 ryt* iki 1 vai.
6200 WK8T J6tfe
kampa* Keeler Avė.
YeL Orawford 6678

o

B ft K U fe K S

CHICAGOJE

Kotvirradienię, birž. 22, 1933

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,, CICERO

Išvažiavimas
MARIJONUv UKEN

Birželio 17 d., apie 4 vai. gas’ neturi būt užmirštas. Jei
popiet įvyko jungtuvės J. Mi- “Draugas” nius lanko kas
lauskaitės su K. J. Žurausku mielų dieną su žiniomis ir su
(čikagiečiu). Retai pasitaiko‘visokiais patarimais, tai ir
tokios iškilmingos vestuvės, mes turim būtinai paremt savo
Bažnyčia ir altoriai buvo la- daębu ir centais, kad jis būtų
X Birž. 25 d. popiet, parap. bai gražiai išpuošti, žmonių dar įvairesnis, įdomesnis,
darže įvyksta labai linksmas prisirinko pilnutėlė bažnyčia.
Tai nėra tuščios kalbos. Iš
piknikėlis, kurį rengia susi Visi įdomavo pamatyti taip
tikrųjų, jau ir dirbama: tidėjusius draugijos parapijos iškilmingas sutuoktuves.
kietai platinami didžiausiu uo
naudai. Daugiausiai dirba šios Ponai Milauskai. yra žymūs
lumu; daug jau parduota ir
Draugo
dr-jos: Šv. Juozapo, Šv. Kry-Icicenečiai ir geri “------ ”. . ,
,
.
, .
,.
«v. i v •
vis
dar daugiau reikalaujama,
ziaus, Hv. \ eronikos ir jauni- pnetehai. Suruošė labai gran
Žmonės
sako:
geriau turėti ti11)0. Sakoma bus gera muzika zias vestuves savo dukrelei. , .
. ,
.....
.
.kieta iš anksto, negu nuvaįr daug visokio jvairumelio. Laimingo sugyvenimo.
v
, .
Bus daugybė įvairių pramogų, išlaimėjimų, pasilinksminimų. Ant išlaimėji
v . ..
.
.
*
žiavus prie daržo stovėti ir
Kviečiame svetelius iš visur
----------•
, . ..
......
mų bus visokių paukščių, karvaitė ir rankų išdirbiniai. Vaikams pajodinėti bus
» skaitlingai
, ....
. atsilankvti.
, .. , ..
v v -.o
i Sv. Antano
* i
laukti
eilės. Cieeriečiai vis gemažų arkliukų. Išalkusiems skanūs užkandžiai, ištroškusiem s šalto gėrimo.
!i -r,Birželio
llS d.
...
....
-.r * i naų sugalvoja.
X Prie pa r p pijus metinio PamPD“ piknikas, Vytauto
. /
Visi yra kviečiami atsilankyti, pakvėpuoti tyru oru ir linksmai praleisti dieną.
Dr. F. Pulsuckis, kuris šie pikniko jau rengiamasi visu parke praėjo didžiausiu pasi-J Biznieriai jau pradėjo rodyį:
met baigė Cliicago Medical smarkumu. Piknikas įvyks lie sekimu. Kas buvo piknike, vi- tis su aukomis. Štai, Wm.
School. Praktikuos West Side peš 23 d., Vy tauto darže. Pa- si matė, kokia skaitlinga žmo- Stąnkus (Stankevičia), geras Daugelis žmonių nepatenkiAlbin A. Peters, 100 N. T^a- dainos su orkestrą. Labai graniu
minia
piknike
dalyvavo.
“
Draugo
”
prietelis,
paėmė
10
ligoninėj. Po metų praktikos rap. komitetas, susidedąs iš
žios dainos.
jr.ti, kad puota bus viešbutyje. Šalie St.
ligoninėj, atsidarys savo
Joseph Grish, 4631 S. Ash Kitos Budriko radijo pro
sų. Taigi, dar vieno lietuv
land Avė.
gramos būna ketvergais iš
profesionalo susilaukėme
stoties WHFC, 1420 k., nuc
visur plačiai skleidžiami. Mu- isiroae- » arapija padare gra- pienų po namus, mums, neva- Uetuviai dalyvaus. Viešbuti SVEČIAI IS CONNECTICUT 7:30 vakare.
Girdėjęs
zika bus F. Paliliūno, tai ge į5ans P<“lnov“m9’ pnvolu *mtl P1™* nu° paėmėm dėl to kau yFa disavo parapuono, o ne nuo ave-^ ir
tW#> taip
riausia orkestrą šokiams, taip
Šių savaitę vieši Chicagoje SĄMATOS SUBALANSA
Kų
manot
cieeriečiai
dabar timtaučių. Jei kas dar liepei--'’Į’aijomas oras (refrigerated
jaunimas sako.
žvmus L. R. K. S. A. veikė- VIMAS PIRMOJE VIETOJE
darys
praleidę
savo
piknikų,
kat
pieno
nuo
Stankaus,
praĮ
1 Iš anksto širdingai prašo
. , ,
„ . ... ..
.air). Programa bos trumpa.'jas p. Vincas Vaznis su SeiAVASHINGTON, birž. 21—
Ugi
visi
sujudę
dirbti
dėl
dėkit
da
ar.
esigai
ėsit
parp
uo
j
au
p0
vakarienės
prasima
ir
p.
Antanas
Seveikis
iš
me mūsų prietelių ir draugų
Vyriausybė pareiškia, kad Eu
“
Draugo
”
pikniko,
kuris
įrėmę
savo
tautietį
ir
gerą
pa
|dėk
ir
tęaia
ik
;
Tė
,
umai
.
New
Britaini
Conn
Ta
„„
,tą diena niekur nepasižadėti,
ropos valstybių reikalavimai
X Birž. 18 d.,’ Dievo
Kūno
,
.
.
,
..
.
_
vyks
liepos
9
d.,
Birutės
darrapijonę.
Nepamirškit
jo
a,Irę|
Komitetaa
,
aiskaia
•
kviečia
aplankė
“
Draugo
”
redakcija,
.
.
bet atvykti j musų išvaziaviLondone, kad stabilizuoti do
že. Cieeriečiai sako, kad ‘Drau so: 1615 So. 49th Avė.
Rep. i tuos, ikurie
—2--------x. -nuo gv. Kazimiero Akademijų,
_ .?
Šventėje, ŠS. Petro ir Paul.aua1
iknika visus
gyvena—
toliau
li- lerį, yra tušti reikalavimai.
bažnyčioje buvo iškilminga su
me. Jžanga tik 25c.
Kaip kietyiena kita vaistyk"5,
24 d. Visi West Sidės Jonai'Chlcag0S’ ° vieti,lius I*1* lai‘ goninę ir Pasaulinę Paradų
me kuo greičiausiai sustiprė
ma su įstatymu Švenčiausio
kraščius.
taip ir J. Valstybės, pirmiau
ti ir vėl dalyvauti su mumis, j tų dienų 7:30 v. v. Susirenka
jo. Sumų laikė gerb. kleb. A.
sia turi rūpintis savo sąmatos
Choristai, nepamirškite aplan- į Rūtos daržų savo vardinių Mano dviejuose rašteliuose
Linkus. Po sumos buvo proce
subalansavimu ir tik paskiau
kyti sužeistųjų. Ji randasi sa- paminėti ir pasitarti, kad vi- įvyko klaida. Adv. Zuris yra
sija lauke; dalyvavo daug žino
pagalvoti apie pinigų stabili
vo namuose: 2649 W. 69tb St. si galėtų šauniai paširodyti j pirmininkas draugijos ir kordų, ministrantų ir gražiai se
zavimų.
________
' parapijos metiniam pikniku su miteto narys, bet per klaidą
selių prirengti mokyklos vai
RADIJO
jo vardas nebuvo paminėtas.
Choro susirinkimas įvvks dovanomis.
kučiai. Be to, bažnyčia, alto
Reikalinga blaivus žmogus
1
Reservuokite vietų per šį koketvirtadienį, birželio 22 d.. |
---riai ir lauke altorėliai buvo
Praeitų sekmadienį vėl te- i prie ūkės. Atsišaukite tarp 5
KAS VEIKIAMA DIDŽIA po pamaldų, parapijos svetai
Ramygaliečių Aido klubas mitetų:
ko klausytis puikios radijo! ir 7 vakare.
išpuošta gėlėmis ir žalių me
JAM PARAP. CHORE
rengia
išvažiavimų
sekmadie

7502 Kingston Avė.
nėje.
Visi
choristai
ir
choris

delių vainikais. Už tai ačiū
Charles P. Kai, 507 County programos, kurių davė Jos. F.
Apartment ; 202
tės kviečiami būtinai atšilau nį, birželio 25 d. Forest Pre- ;Bldg., State’s Attorney’s Of- Budriko radijo ir rakandų
seselėms kazimierietėms.
t
Oim. Pan. Šv. didysis pala- kyt- nM hns avara,„ma
>+■
serves, prie Archer Avė., Wil- -f ps
krautuvė, 3417 So. Halsted st.,
Reikia pažymėti, kad mūsų'pįjos choras birželio 18 d., Die Į
low Springs, prie J. Spaič.io
John B. Borden, 105 W. Mo- 8 vai. ryto ir 1 vai. popiet iš
bažnyčioje per visų oktavų, į vo Kūno šventėj labai gražiai
daržo, ten pat, kur pernai bu
stoties WCFL.
'nroe St.
pradedant birž. 15 d., vakarais pasirodė procesijoj. Choras saADVOKATAS
vo
kepama
avys.
Ramygalie'is
Jau ilgas laikas kaip mūsų
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
;
John
T.
Zuris,
105
W.
MaTarpe reprodukcijos nume
7:30 vai., būna iškilmingi mi- vq giedojimu tikrai kėlė žmo- solistė K. Mickaitė-Skelly ap
Telefonas State 7860
dison St.
AMERIKOS LIETUVIŲ
ry, pažymėtini du nauji, dar
šparai. Baigsis ketvirtadienio niu pamaldumų.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
leido Marąuette Parkų, bet
ADVOKATŲ
TREČIAS
Į
Antliony
Slakis,
77
W.
Wanegirdėti,
numerai,
kurie
pir

vakare, birž. 22 d., iškilmin
2201 W. Cėrmak Road
Visa tai priklauso nuo mū- mes tikrai džiaugiamės, kad
shington
St.
PRANEŠIMAS
.
Panedėllo,
Seredos fr Pėtnyčlos
mų
syHj
šiame
programe
buvo
ga procesija.
įsų sumanaus chorvedžio, p. jį tįar 8U mumis dalyvaujavakarais 6 Iki 9
Rudolph VaSalle, 100 N. La- išpildyti; tai Mahanojaus maiTelefonas Canal 6122
X Birželio 18 d., parap. sve 1 Janušausko, kuris energingai atsilanko į visas repeticijas
Viso pasaulio tautos daly Salle St.
nerių naujausi kuriniai, dvi Į Namai: 6459 S. Rockwell St.
tainėje įvyko ŠŠ. Petro ir Po- įr sumaniai chorą mokina ii įr parengimus. Konstancija,
Utamlnko, Ketverto Ir 8ubatos
vauja Pasaulinėje Parodoje,
Vakarai* 7 Iki 9
vilo parap. mokyklos mokslo veda.
stipriai laikykis.
Telefonas Republlc 9600
Chicagoje,
kusi
prasidėjo
bir

metų baigimas. Oras pasitai
Ieva Lukošiūtė, koresp.
želio 1 d. ir baigsis lapkričio
kė nepakenčiamai šiltas, o vie Mūsų įžymi choristė B. Ki
20 d.
nok publikos prisirinko pilna’^kūniūtė, kuri ilgų laikų"sirKraustau Rakandus. Planus už pffflauslas kainas. Palaukit Lafayetts
Parodos metu Ir lietuviai tu
Su gera kvarba gali stebOkl* pada
svetainė. Vadinasi, tėveliai, giig0, dabar pradėjo vaikščioti,
<919
ryti. Gali nuftvlMtl tavo namua. vi-,
J. OKSAS
rės svarbių dienų — “Lietu
aka panaujinti, perdirbti, pratfatl
minės ir draugai, nepaisant I |et dar gydytojo priežiūroj,
nudevėjlmą. Ret turi būti tam tik
ra
kvarha.
Kvarba,
kuri
ilgiau
tę2649
West 43rd St.
vių Dienų”, kuri įvyks liepos
I
šilto soro, susirinko pasigerėti visi laukia jos pasveikimo,
alaa. apanuKoa, gražiai atrodya IIKam dėvėjimui. M«a ftitoklų kvarbą
16. Nėra abejonės, kad tų die
savo vaikučiais ir jų gražia
parduodame.
. •
nų
į
Cbicagų
suvažiuos
desėtLlquid
Veivet
dėl
aienų Ir lubų.
programa. Neapsirikta.
Ateinantį šeštadienį, biržt Manter VAinlali dėl grindų, rakan
dų Ir meilinių pagražinimų.
kai tūkstančių lietuvių iš vi- ■
Programa buvo gražiausia, fio 24 d., 4 vai. popiet įvyks
METINIS PARAPIJOS
Fleyko dėl balto ''enamcl” at
sų J. A. V., Lietuvos ir iš ki
vaizdavimo. 60—<0 Tyra kvarba dėl
yisiems patiko. Jų sudarė dai- iškilmingos vestuvės mūsų no
PIKNIKAS
darbo Ii lauko.
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mortų kraštų.
nos, dribai, šokiai, vaidinimas muistančios darbuotojos ElefflClus. Namua Varmas Ir Blsnlus vi
3240
S.
Halsted
St.
sose valstijose. Taipgi darom įvai
Ta proga Amerikos Lietu
ir kitokios įvairenybės. Už tai nos Ivaškevičiūtės su p. Paurius legalius dokumentua kaip tai,
X T metinį parapijos pik-1
pirkimui arba pardavimui. Paslnang
vių Advokatų draugija (Lithačiū mokytojoms Šv. Kazimie- ksta.
doklte musų apie <0 metų pla*'.,
jnikų, kuris bus savam Rūtos!
patyrimu blsnyje Ir teisingu pOar.
P-lė Ivaškevičiūtė yra dar- 'aarže> birželio 25 d., rengėjai, uanian American Lawyers A
ro seselėm.
navtmu. tas Jums bus naudinga.
ss
’
n),
liepos
19
d.
Shoreland
Baigus programų, gerb. kun. bšti ir pavyzdinga mergaitė, kviesliai ir talkininkai gauna
PERKAM
INSURANCE.
A. Linkus pasakė gražių kai-p igas choras linki jai geriau-vietinių parapijonų biz- viešbutyje rengia bankietų, k u
6755 S. Western Avenue
Lietuviškui
bų
NOTARY
l - apie katalikiškos mokyk- sįų sekinių naujame gyvenime. 'nįerįų <iaug stambių dovanų, riame dalyvaus visa eilė biz
Chlcaro, UI.
nierių, prekybininkų ir visuo
Tel. GROVEHILL 1019
los svarbų ir ragino baigų-'Bet, Elenutė, neapleisk ir mū-'Metropolitan
BONUS
PUBLIC
Metropolitan State Banko pre
menės veikėjų. Taigi šia pro
sius mokyklų laikytis Katali-'sų skaitlingo choro.
zidentas J. Brenza ir vicepre
CHRYSLER IR PLYMOUTH
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
ga ir tamsta kviečiamas da
kų Bažnyčios ir nepamiršti tė---------zidentas .T. Krotkus dovanojo
LAIVAKORČIŲ
AOtMTCRA
vų kalbos. Po to, baigusiems Malonu priminti, kad į cho- po dėžę importuotų iš Kubos lyvauti bankiete. Užtikriname i
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
pilnų pasitenkinimų.
mokyklų išdalino diplomus ir rų grįžo įžymi solistė, Ona cigarų.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Komitetas
daugiausiai
deda
moksle ntsižymėjimo dovanė- Juozaitienė ir darbštus veikė2608 WEST 47th STR.
Tel. LATAYETTE 1083
Daktarai: J. .A Kavarskas,
pastangų,
kad
į
bankietų
su

les.
Pirma pirkimo naujo arba var
jas B. Krivickas. Visas choras
"\yinskunas; vaistininkai W
braukti
kuo
daugiausiai
žmo

toto
Automobilio širdingai kvie
Šiais metais parap. mokyk džiaugiasi ir linki jiems link- KantH) 2258 W. 24tb St., St
čiame pamatyti Vėliausios Mados
nių.
Lietuvos
konsulas
p.
Ka

lų baigė sekantieji: A. Ran- sinni dalyvauti musų tarpe.
Mankovskis, 2359 S. Tx»avitt
Chrysler ir Plymouth Automobi
lvaitis užgyrė mūsų puotų. Joj
lius,
kurie turi moderniŠkiausius
caitė, L Jurijonytė, B. ŠedySt., piknikui siunčia po gra
ištobulinimus
ir iki kolei kainos
dalyvaus
Lietuvių
Komercijos
tė, E. Bimbaitė, I. Damans- Prieš savaitę sunkiai tapo žių dovanų.
/
labai
nužemintos
kaip tai CHRYorganizacija, taip pat Lietu
kaitė, S. Baravykaitė, B. Dru- [automobilio sužeista mūsų <ho
Parduodame American Express kompanijos Money
LERIS $795 F. O. B., o PLYSenas West Sidės biznierius vių Ekonominė draugija.
[OUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
Order’ius ir Travelers čekius.
ngilaitė, T Kiupeliūtė, O. Šliu ristė S. Ribikauskaitė. Linkigi
nepraleiskite geros progos paAdomas DulskL. užlaikantis Amerikos Lietuvių Advoka
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus. *
tnatykit naujus CHRYSLER ir
politiškų užeigų, 2100 W. 23 tų draugija atsišaukia į visus
PLYMOUTH automobilius paa
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
St., aukojo parapijos piknikui lietuvius ir kviečia juos daly
alučio statinę.
vauti puotoj. Daugelis svečių
BALZEKAS MOTOR SALES
3320
8.
HALSTED
STREET
4038 Archer Avė.
(Daugiau
bus)
jau rezervuoja vietas. Komi
LIEPOS 9, 1933
Yards
5215
X Šįmet šv. Jono pripuola tetas pataria nelaukti pasku
Tel. Lsfiyette 2082
BIRUTES DARŽE
ateinantį šeštadienį, birželio tinės dienos.
STANLEY P. BAL2EKA8, Sav.

NAUJAS PROFESIONALAS žaitė, O. Jenkeliflnaitė, E. Rndavičiūtė, K. Piktužytė, A.
Meteišytė, P. Ruzas, J, Ali
šauskas, A. Matuliauskas ir
K. Gudžiūnas.

ANTRADIENYJE, LIEPOS 4 D., 1933

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

RADIO

JUHN B. BORDEN

KAS 6IRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS
WEST$IDE

A Rot of

OKSAS EXPRESS

K, S. JAKUBAITIS

Paini i

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

J. NAMON FINANCE CO.

JOSįl PARANKUMU IR SAUGUMU

S

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS

4

UNIVERSAL MORTGAGE & IN VESTMENT CO.

i

Z

