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J. Valstybės nenustatys doleriui vertės
PINIGŲ KLAUSIMAS LONDONO 

KONFERtNCiJOJ PANEIGIAMAS
VOKIETIJOJ ĮSIGALI TIK VIE

NA NACIONALSOCIALISTŲ
PARTIJA

Pramonės gaivinimas dar 
nepradėtas

J. V. ATMETA DOLERIO 
STABILIZAVIMĄ

PAVERGIA PASKUTINIUS 
SAVO PRIEŠUS

L/ONDONAS, birž. 23. — J. BERLYNĮAS, birž. 22. 
'Valstybių delegacija vakar Kanclerio Hitlerio valdoma 
ekonominiam suvažiavime ka-1 nacionalsocialistų partija pa- 
tegoriškai atmetė kai kurių guliau pavergė paskutinius sa-

1. Prof. W. E. l)odd iš Chicago universiteto, kuri prez. Kooseveltas paskyrė ambasado
rium Vokietijai. 2. Sudužęs Sikorskio tipo lėktuvas šalia Chicago. Šioj katastrofoj 9 as
menys žuvo. 3. Mrs. Rutli Brvan Owen, J. Valstybių atstovė Danijai. Ji deda gėlių vai-

KATALIKU SPAUDOS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Suvažiavimo dalyviai rytoj 
vyks j arkivyskupijos kunigų 
seminariją, Mundelein. Iii. To 
nai j juos kalbės Jo Kmihen-

lė k^L. i'.;;; r-daktarių. Yra ne cija Kardinolus Mundelein, •
n.ažas skaičius ir svečių. | Chicago Arkivyskupas.

Ghicagoj vyksta J. V. Kata 
likų Spaudės sąjungos dvide
šimts trečiasis metinis suva
žiavimas. Dalyvauja visa ei-

LIETUVOJE

NUTEISĖ ŽMOGŽUDŽIUS

DAUG AGENTŲ NETEKS 
DARBO

Europos valstybių reikalavi
mą, kad doleris būtų stabili
zuotas.

Delegacija pranešė, kad pi
nigų stabilizavimo klausimas

vo priešus. Nacionalsocialistų
partijos kareiviai ir policija! nikų ant danu karžygio kapo. 
užėmė visas nacionalistų (tau 
tininkų) partijos ir bavarų ka NESIMATO PAŽANGOS
talikų liaudies partijos buvei- 

neįeina j konferencijos progra nes. Neatsižvelgta į priešini
mą. Konferencija privalo dau-1 niasi. Keletas žmonių užmuš- 
giailsiai domės kreipti j eko- ta ir sužeista.

CH1CAGOJE

nominį pasaulio valstybių gai
vinimą. Stabilizavus pinigus, 
tuojau pultų prekėms kainos.
0 konferencijos tikslas yra 
kainas didinti, ne mažinti. Pa
galiau, pinigų stabilizavimo 
reikalais pirmoje vietoje- Hipi 
naši valstybių iždai ir centri
niai bankai, ne konferencija.

Aplamai imant, sakė, J. V. 
delegacija, kad pinigų stabi
lizavimui dabar laikas nėra IjONDONAS, birž. 23. — Iš 
atitinkamas ir šis klausimas karališkų Buckingham rūmų

Tokiu būdu šiandien Vokie
tijoj gyvuoja ir veikia tik vie
na nacionalsocialistų (fašistų) 
partija. Ji yra valdančioji par 
t i ja, lygiai taip, kaip Rusijoj 
komunistų partija, arba Itali
joj fašistų partija.

AUKSINIAI ARKLIŲ 
PAPUOŠALAI PAVOGTA

turi būt atidėtas.
Kadangi už stabilizavimą

daugiausia šūkavo Prancūzija, 
tad nuo jos nusistatymo prik
lausys tolesnė konferencijos 
darbo eiga. Kalbama, kad 
Prancūzija sutiks stabilizavi
mo klausimą atidėti.

pavogta auksiniai arklių pa
puošalai. Tais papuošalais 
arkliai buvo aptaisomi kara
liui per iškilmes važiuojant.

BOLŠEVIKAI IEŠKO 
LAKŪNO

ISPANAI LAKŪNAI 
NESURASTI

MEXJCO CITY, birž. 22. — 
Iš Kubos j čia skridę ir dingę 
du ispanai lakūnai vis dar ne
surandami. Vakar netiksliai 
pranešta apie jų radimą. Ke
liose Meksikos valstybėse ieš
kojimas vyksta.

HINDENBURGAS SERGA

BERLYNAS, birž. 23. —
Kalbama, kad prezidentas 
Hindenburgas susirgo Rytų 
Prūsijoj, kur jis turi atosto
gas. Pas jį išvyko visi jo na
miškiai. Jis yra 85 m. amž.

KATALIKAI OLANDŲ 
KABINETE

HAAGA, birž. 22. — Nau
jam Olandijos mlnisterių kabi
nete katalikai teisingai atsto
vaujami.

\YASHINGT0N, birž. 23.— 
Anot Amerikos Darini federa
cijos, per pereitą balandžio ir 
gegužės mėnesį apie 629,001) 
bedarbių visam krašte gavo 
darbo. Šį skaičių
greta su 12 milijonų bedarbių, 
vra menkas daiktas.

Tai gi, pramonėje veikimas 
dar nepradėtas. Bus galima 
pasidžiaugti tik tada, kada j 
darbą grįš keli milijonai ir ka
da bus aiškiai matoma didė
janti pirkimo jėga.

UŽ 18 PRIEDO 
ATŠAUKIMĄ

SACRAMENTO, Cal., birž. 
22. — Kalifornijos gubernato
rius atsišaukė į piliečius, kad 
jie ateinant) antradienį, ren
kant atstovus valstybės konfe- 
renci.įon, balsuotų- už 18-ojo

MASKVA, birž. 23. — So- priedo atšaukimą, 
vietai pranešė, kad ir jie iešk-o 
amerikiečio lakūno Mattern, iš 
Chabarovsko skridusio į* Alas- 
ką ir nežinia kur dingusio.

Ghicagos senieji pašto na 
mai oficialiai 
“counthouse.”

I

GALYBES DULKIŲ 
MIESTE

ATIDARYTAS VANDENS 
KELIAS

Vakar Ghicagoj iškilmingai 
pastačius -atidarytas vandens kelias, ku 

riuo iš didžiųjų ežerų bus su
sisiekiama su Mexico įlanka 
(jūra). Šis kelias iš Ghicagos 
eina į Mississippi ujię ir šia 
upe pro New Orleans miestą į 
lankon.

Transportciniu atžvilgiu šis 
naujas kelias yra didžiai reikš 
mingas ir visam Mississippi 
kloniui labai naudingas. Apie 
šį su jūra susisiekimą per du 
šimtmečius svajota.

Iškilmėse dalyvavo karo sek 
retorius, Illinoiso gubernato
riaus atstovas, Ghicagos majo

Prieš dūmus ir suterštą li
rą miestuose kovotojai randa, 
kad kai kuriose Chicago dalyse 
į vieni} ketvirtainę mylią per 
mėnesį iš oro sukrinta apie 
4<M) tonų dulkių. Tų dulkių 
žymi dalis patenka į žmonių 
plaučius. Tai ką reiškia mies
tuose suterštas oras.

NESMAGUMAI SU 
KOMUNISTAIS

Panevėžy apygardos teis
mas nagrinėjo trijų žmogžu- 

, džių — susimokėlių: Rimkevi
čiūtės, Ad. Markevičienės ir 
Stepo Seškano bylą.

Bylos aplinkybės tokios. 19- 
32 met. gegužės 21 d. Berčiū- 

I nų miške Naujamiesčio valsč. 
į netoli kelio krūmuose nušau
tas Panevėžio miesto gyvento
jas Rimkevičius. Kvotą ve
dant paaiškėjo, kad D. Rimke
vičienė, rnėgstant laisvą gyve
namą moteris, susidraugavo 
su A. Markevičiene ir skolin- 
damosi pinigus linksniai gyve
no. D. Rimkevičienės vyras 
buvo sąžiningas, turėjo namus 
ir nemaža pinigų. Tada Mar
kevičienė pradėjo kalbinti Rim 
kevičienę, kad ši atsikratytų 
savo vyru. Pasiūlymas geras. 
Rimkevičienė sutiko ir pradė
jo tartis su St Seškanu dėl 
nužudymo plano. St. Seška- 
nui už darbą pažadėjo du šini

VVASHINGTON, birž. 22.— 
Teisingumo departamento sek 
retorius (generalinis prokuro
ras) Gummings pareiškė, kad 
liepos 1 d. bus paleista 1,200 
probi-bicijos agentų.

Žymaus agentų skaičiaus ne 
teks New York, Chicago ir ki
ti didesnieji miestai.

ATLYGINIMO MAŽINIMAS 
ATIDĖTAS

WASHIN(GT0N, birž. 22.— 
Krašto geležinkelių koordina
torius Eastman nusprendę, 
kad geležinkelininkams atlygi
nimo mažinimo klausimas vk 
nerieins metams atidedamas. 
Geležinkelių kompanijos suti
ko.

NEGALI IŠSISUKTI

IŠMOKĖJO SKOLAS

WHITING, Ind., birž. 22.— 
Šis miestas šio ekonominio slė 
girna laikotarpiu savo skolas 

pavadinti į sumažino iki 1,(XX) dol. ir 4o,- 
9JJ dol. ižde turi.

KATALIKŲ VYSKUPAI 
GINA ŪKIUS

CINCINNATI, O., birž. 22.f
— Cincin.nati provincijos ka
talikų vyskupai paskelbė pa
reiškimą, kuriuo jie energin
gai gina šio krašto ūkius prieš 
jų pramoninimą.

Pirmoji ūkininko pareiga, 
pareiškia vyskupai, ne produk 
uoti, bet gyventi. Tad ūkinin
kai privalo gyventi nepriklau
somai, jų tarpan neturi būt 
įvedamas kolektivizmas, arba 
naujovinės pramonės masinė 
gamyba. Ūkininkai gali tarpu- 
saviai kooperuoti, nuosavais

reikalais patys rūpintis, bet į 
jų reikalus neprivalo vyriausy 
bė kištis. Vyriausybės parei
ga ūkininkams gelbėti, bet ne 
produkciją jiems nustatyti, ar 
ba varžyti.

Vyskupai nurodo, kad mies
tuose gimimai mažėja, o ūki
ninkų srityse yra kaip tik at
virkščiai. Tos sritys kraštui 
teikia reikalingą priaugančių
jų gyventojų skaičių. Patys 
popiežiai Leonas XIII ir Pi
jus XI savo enciklikose pareiš
kia, kad mūsų žemės ūkio 
masės privalo būt laisvos, iš
laikyti savo individualumą ir 
pilnąją nepriklausomybę.

BERLYNAS, birž. 22. —
Nacionalsocialistų vyriausybė 
turi daug nesmagumo su suim ,
tais komunistais, laikomais ke tus knri8 ir 8Utiko- Vie’ 
liose aplink Berlyną koncentra l"» ji" iSvSlioi° Ein,ke’i- 
cijos stovyklose. Komunistai i raiSk»- J“"8 P888^ Marke 
ir stovyklose būdami prieš vy- i' ’**’erl8- kur* *r nušovi

,-a- -x • •• riausvhc atritini ia triukšmai!- 1 Vyn*’ nefl SeSkanas
ras ir kiti įžymieji asmenys. |' K U"JB’ ,n" ' ™8“ | Policija žmogžudžius greit su- 
Jų dauguma pasakė prakal- Ja- fiuovjklose jų yra tūks

tančiai.•jas.

IŠPAŽINO NUŽUDĘS 
ŽMOGŲ

LENKŲ POLICIJA ŽUDO 
VALSTIEČIUS

ANNAPOLIS, Md., birž. 22. 
— Mary lando universiteto stu 
dentas pasipriešino privalo
mam, visų studentų militari- 
niain mankštinimui. Kreipės 
teisman. Teismaą nusprendė, 
kad universiteto vadovybė ne
turi teisės sveikiems studen- 

savo tams išimties daryti, neatsi
žvelgiant į jų sąžinę.

Isekė ir išaiškino.
I Teisiamieji teisme prisipaži 
no atlikę tą žiaurų darbą. Teis 
mas nusprendė visus tris nu
bausti iki gyvos galvos sunkių

VARŠUVA, birž. 22. — Kai <la'rbų kalejimo\Tarp areštuotų sąryšy su
Mrs. Opas pasiryžimu nusikra) kuriose Galicijos dalyse vals- Į 
lyti savo vyru vienas bomaa,1 tiefiai puola lenk,, vyriausy- ;
Angelo Masso, 21 m. apiž., po- bes mokesčių rinkėjus. Tomis , _XI___ A„.u.1Ja /

dienomis policija už tai nužu 
dė kelioliką valstiečių.

licijai išpažino, kad jis 1931 
metais nužudė H. R. Barn- 
liart, 24 m. amž.

VEŽĖJAI APLEIDŽIA 
RAKIETERIŲ UNIJĄ

SIJAME NAUJA VALDŽIA

BANGKOK, birž. $2. — Si
ejame įvyko kitas perversmas 

Apie 1,600 unistų miestui ir karalius Prajadhipok pasi
dirbančių vežėjų turėjo susi
rinkimą ir nusprendė apleisti 
rakieterių valdomą Chicago 
Teamsterfc uniją.

Illinoiso legislatūros komite 
tas rado, kad Ghicagoj alų bra 
vorininkai per brangiai par
duoda, imdami 17 iki 19 dol. 
statinei. O būtų galima jiems 
su pelnu parduoti už 14 dol. 
50 c.

PUŠALOTAS

MOLEY IŠVYKO 
LONDONAN

NEW YORK, birž. 22. —
Valstybės sekretoriaus Uoli 
pagelbininkas prof. Molov iš
vyko į Londoną — ekonomi- 
nėn konferencijon.

davė naujai tvarkai. .
Seniau Sijame panaikinta

absoliute karaliaus valdžia, 
o dabar grąžinta moderniško
ji monarchijos tvarka.

iš kažkur atsibaldė pil. Z. ir 
suradęs dar du ‘‘nevykėliu” ) 
uoliai pradėjo platinti ‘‘Bibli
jos studentų ir Sargybos bok
što” leidžiamas, neva tikybi
nes, o ištikrųjų prieškatal.. ir 
net su komunistišku atspalviu 
knygas, kurios pavadintos gra 
žiais vardais, papuoštos gra
žiais paveikslais ir nebrangi 
kaina. Šie agentai sugundė

HAVANA, Kuba, birz. 22. 
— J. Valstybių ambnsudoriua 
\Velles pasisiūlė pre?: lentą 
Machado taikinti su j • prie
šais. Abi pusės priėmė pasiū
lymą.

Klaipėdoj yra įstatyta kame 
ra sviesto ištvermingumui iš
bandyti. Parodo, kad mūsų 
kai kurios pirmos rūšies svies

PADIDINO ATLYGINIMĄ

NEW YORK, birž. 22. — ' ma jau trys mėnesiai kaip su-
General Eelectric Co. 46,000 , bankrutavo, o K. 'V. C. puikiai
darbininkų
atlyginimą.

. ,. x „ * _ i tas nekiek nepasike»tęs išbu-pirkti net rimtus žmones. Bet .. —..., ........ na per 2 savaites. Kitas svies 1vieną dieną “apaštalai” liko i . A. ,... i tas per tą patj laiką pasidaro
SUimtl. ' TT • . TTT -<• • i

__________ II ir net III rūšies sviesta.
Vabalninko laisvamanių bū

delė “Šliupo muštokė” vadina ORO STOVIS
CHICAGO TR APYLINKES 

padidino 5 nuoš. f gyvuoja. Ją žmonės palaiko ir J— Šiandien giedra; maža tem-
remia. peratūros atmaina.
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DARBAS IR ATLYGINIMAS

Kada kongresas pravedė žinomą krašto 
pramonės gaivinimui bilių, prez. Rooseveltas 
to įstatymo vykdymui paskyrė specialistą 
liugh S. Johnsoną. Jis įpareigotas išjudinti 
krašto pramonę ir grąžinti gerovę.

Tai nepaprastas darbas. Tos rūšies žy
gis dar nė vienam krašte nebuvo išbandytas. 
Ar šios pastangos turės pasisekimo, to neži
no nė prez. Rooseveltas, nė pats “diktato
rius” Johnson. Teorijoje viskas sklandžiui 
skamba. Niekas neguli pasakyti, kaip bus 
praktikoje. *

Tomis dienomis sis krašto pramonės “ca
ras”, kaip jį spauda vadina, priėmė spaudos 
atstovus ir šiems atsakė į visą eilę paduotu 
klausimą. Paaiškėjo, kad įvairios krašto pra
monės šakos buriasi krūvon ir kiekviena jų 
gamina atitinkamas taisykles, kurios kiekvie
nam pramoninkui, kiekvienai kompanijai pri
valomos. Kurie toms taisyklėms nusikals, ar
ba kurie nenorės su tuo skaitytis, tie gaus 
Vilko bilietą ir neteks krašto pramonėje tei
sių. Kada visos pramoninės šakos susiorga- 
Mituos, tada pirmiausia bus galvojama ati
daryti krašte dirbtuves. Milijonai bedarbių 
tarės gauti darbą ir jie dirbs trumpesnes 
darbo valandas ir gaus atitinkamą pragyve
nimui atlyginimą.

Johnson pareiškė, kad pirmoje vietoje 
yra darbas ir už darbą atlyginimas. Kiti visi 
reikalui yra antraeiliai. Darbas ir atlygini
mo klausimas yra svarbiausi dėl to, kad ka
da prasidės darbai, tuojau turi būt gaivi
nama pirkimo jėga. Kai ši jėga ims stiprėti, 
darbas krašte pradės judėti. Taigi atlygini
mas stiprins pirkimo jėgą, o ši gi didins 
dirbtuvėse darbą. Tai bus lyg amžinoji ma
lina. Jei tik pasiseks ją išjudinti, ji paskui 
,be pašalinės jėgos veiks ir jos veikimas nuo
lat didės.

Kad pirkimd jėga būtų atitinkama, pra
moninkai sutars minimumu atlyginimą už da
rbą nuštatyti. Tai visa turės “caras” Jobn- 

)n patikrinti ir patvirtinti. Pramonės šakos 
įioe tvarkysi*. Tačiau bus nuolatinėj^ John-

priežiūroje.

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys) >

Parapija vardu Švč. Marijos buvo 
įkurta balandžio 17, 1833, o miestas in
korporuotas rugsėjo įnėn. tais pat me
tais. Pardpija buvo suorganizuota pran
cūzo Beaubieno lietelio' salėj ir miesto in- 

1 abrporavimo aktas padarytas toj pat vie
toj.

Susiorganizavusi parapija tuoj krei
pėsi į St. lx)uiso vyskupą su prašymu 
fctsiųati į Chicago kunigą. Vyskupui hu- 
,Vo pasiųstas tame reikale sitokis laiškas.

Jo Malonybei katalikų vyskupui Mis- 
valstybės dibeezijos St. Ix>uiso mie-

Mes, Chicagoa katalikai, Cook aps
kričio, Illinois valstybės, apreiškiame 
Jums Veikalą turėti kunigą šiame naujame 
ir nujojančiame mieste. Čia randasi ke-i
lotas prancūziškos kilmės šeimynų, gimu

IR ALBANIJOJ KATALIKAI 
SPAUDŽIAMI

Ateina žinių, kad ir mažajam Balkanų 
krašte Albanijoj imta katalikai persekioti. 
Ir tai be menkiausios priežasties. Tik dėl 
to, kad prie krašto vyriausybės vairo prisi
plakė bedievybėj! linkę žmonės. Kad palikti 
paskui save bet kokius “svarbesnius” savo 
valdymo įvykius, jie sugalvojo katalikus per
sekioti.

Albanija tūri kiek daugiau kaip vieną 
milijoną gyventojų. Iš to skaičiaus apie 100,- 
000 yra katalikų. Katulikui Albanijoj iki šių 
metų naudojosi visiška laisve. Šiandien gi 
ši laisvė jau sukoneveikta. Tai padarė kraš
to valdymą uzurpavę bedieviai. O karalius? 
— Tai krašto valdytojų bernas. Kur valdo
vas yra lepšis, tenai negali būt tvarkos.

Iš Milano (Italijos) praneša, kad apie 
katalikų persekiojimus Albanijoj labai mažai 
žinių turima. Tenai vykdoma griežta cenzū
ra. Tačiau vienai katalikų grupei pavyko ap
linkiniu keliu daugiau žinių paduoti iš Al
banijos. Štai kas Albanijoj darosi:

Šiemet balandžio mėnesį Albanijos par
lamentas, kurs yra ministerių kontrolėje, pri
pažino įstatymą, kuriuo uždaromos visos pri 
vačios mokyklos. Karalius įstatymą patvir
tino balandžio 22 d. ir už poros dienų vy
riausybė telegrafu pranešė visų provincijų 
viršininkams, kad visos privačios mokyklos 
būtų uždarytos. *.

Vyriausybė pasiaiškino, kad tas daroma 
albąnieeių sutautinimui ir jų patraukimui vie
ningumam Sako, vietoje privačių mokyklų 
bus palaikomos valstybės mokyklos.

Katalikų episkopatas suskato protestuo
ti. Vadovaujant Scutari arkivyskupui, pas
kelbtas bendras vyskupų protestas prieš mo
kyklų uždarymų. Tada pačios vyriausybės 
agentai sukėlė gandus, būk katalikai Scutari 
mieste rengiasi sukiiiman. Vyriausybė tuo-

Sveikata -- Brangus Turtas
REI). PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu- 

bų dlenratty dr. Račkus veda Sveikatos Skjrrty. Ju 
telkia prufcttiJunaUus patarimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkui, 3061 W. <Srd St., Cldcągo, 

Illinois.
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
IT tat visada reik pridėti pašto ženkclj ui 3 centus.

NEVERGAUKIM SVETIM
TAUČIAMS

NEPAPRASTA MERGAITĖ

KĄ DARYT KAI SAULĖ 
ŽMOGŲ PERKAITINA

Saulės' pritrenktąjį reik 
šiaip gelbėti: apalpusį sku
biai nunešti į pavėsį. Pagul
dyti aukštelninką ir nuimti vi
sus t
krūtinės ir juosmens. Atliuo- 
suoti visus raikščius, kad ne
varžytų kraujo cirkuliacijos. 
Ant galvos ir smilkinių uždėti 
ledų, taipgi ledu apdėti ran-

. įkas ir visą kūnų. Su dideliu
jau ten paskelbė karo stovį, o sau pagalbon gal)ah, pal(,„gva trinti jo

D R. A. M. RA6KVS 
8061 W. 43rd St. 

Chicago
Tel. Lafayette 3057

žiopliams ratu nelaimingąjį a- 
pstojus žiopsoti, nes apalpu
siam reik kuo daugiausia ty-

Baso:
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

Amerikos Jungtinės Valsty
bės susideda iš visų pasaulio 
tautų. Nuo pat A. J. Valsty
bių įkūrimo, kiekviena tauta 
norėjo dominuoti. Negalėda
ma tai padaryti savo jėgomis, 
visokiais būdais’ bandė kita
taučius panaudoti ir vadinti 
savaisiais, kad tik atsiekus 
savo tikslą.

Kaip lenkai Europoje, taip 
airiai Amerikoje bandė ir ba
ndo lietuvius į savo ranka* 
paimti, kad lietuviai vergau
tų jų užmanymams. Europoje 
pasisekė lenkams daug lietu
vių sulenkinti, Amerikoje ai
riai netur tokio sėkmingumo 
su lietuviais.

Kam leisti, kad svetimtau
čiai mums ant sprando jodi-

Vidurvasary saulės spindu- ro oro ir gaivinančio vėjalio. 
filiai karšti, ypač vidudieny jie i Saulės pritrenkimas, nėra 

yra stiprūs. Tada pavojinga paprastas apalpimas. Kiekvie- 
yru vaikščioti be skrybėlės, y-Jną saulės pritrenktą, po pir- 
puč tiems, kurių plaukai ant mosios pagalbos, reik skubiai 
galvos via reti. Įvežti į ligoninę. Jei saulės

Kai nuo saulės spindulių pritrenktasis nesulauks tinka- 
žmogūs' perkaista, jis alpsta mos medikalės pagalbos, ypač
ir griūva ant žemės. Ir jei k i- j kai saulės pritrenkimas yra __  ____  __
ti jo negelbės, tai nelaiminga-! smaugiančios rūšies (asphy-1 nėtų, Ar mes neturime tiek 
sis gali numirti. O jei ir ste-jXial type), tai žmogus gali nu-'paj progų, kiek turi kitatau- 
ngsis gelbėti, bet nežinos kaip, mirti. Be to, beveik po kiek-,£jaj, atsižymėti savo tautoje j 
jtai nelainiingąjam padarys Vieno saulės pritrenkimo, žmoi ]£as gėjįgį sav0 tautos, tas 
daugiau žalos, nei gero. gus gauna smegenų plėvelių iVergauja svetimtaučiams. Be

uždegimą (meningitis), kas y- 
ra žmogaus gyvybei ir sveika
tai lab’ai pavojinga. Kiti, išsi- ’nioneje, neį garbėje. Kitos tau į 

# . gelbėję nuo mirties, kartais, tos politikoje susiorganizavę Į
Irabužius nuo kaklo, nuo įgauna proto pamišimą, kitiems į įr savo partiją stiprina pa-j 

baisiai galvą sopa, beveik kas- [traukdami kuo daugiausia sve!
dien, kiti patampa baisūs, pi- timtaučių į savo pusę. Kada 
kčiūrnos. laigi tinkamas gy- statomi kandidatai i žymias 

vietas, visuomet renkami iš

[tautos pagrindo negalime 
Įkilti nei politikoje, nei pra-

1S

Tai Uya Zorn. Ji kalba se
ptyniomis kalbomis. Niekuo
met nėra gyvenus vienam ku
riam krašte daugiau kaip še
šis mėnesius. J. A. Yalstvbė-• • 
se ji yra lai su i uotą lakūnė, 
Pietų Amerikoj .— dramos ar
tistė, Afrikoj — laukinių Žvė

rių medžiotoja, Londone — 
populeri socialėse draugijose, 
Portugalijoj — pasakaičių ra
šytoja. Dabar ji atvyko į J. A. 
V.

už pinigus nusamdė musulmonų vadus, kad! šonkaulius ir nugarkaulį.
jie būtų pasirengę “šventajin karan” prieš |al|,|asi vamlu0. ,ai
katalikus. , latos pilti ant kūno šalto vaii-

Nereikte nė aiškinti, kokia baisi skriau-Cerai vra priki-us 
<la daroma 100,000 albani«-ių katalikų ir pa-l]logios Iaikvtį skM„rn pamjl, 
fiur Katalikų Bažnyčiai. Taip jiems atsimoka ;kytQ atllonijoje Jei p„ ranka

už kor as p.aniĮ,(<į “oxvgen tank”, pri-už jų ištikimybę, patriotingumą ir 
dėl Albanijos laisvės.

Vyskupai paskelbė, kad jie nėra skirti
dėti prie nosies “oksigeno”

prieš savo priešus kariauti ginklais. Jie Kri- ' 
staus ramybės tarp žmonių skleidėjai ir pa
laikytojai. Svarbiausias jų ginklas, kuriuo

.vamzdį ir iš lėto leisti tą
inančią dują. Sykiu reik išil

gai trinti kojas ir rankas, kad 
kraujas geriau gyslomis te-

dvmas po tokio nelaimingo at
sitikimo yra būtinas.

Vidurvasary, kad išvengti 
saulės pritrenkimo, reik veng
ti karštų saulės spindulių, v- 
pač vidudieny reik ieškoti ti
nkamo pavėsio.

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus»

Atsakymas S. K. — Knar
kimas miegant yra paprotys, 
o ne liga. Tokių vaistų, kad 
žmogus neknarktų, nėra. Da
žniausia knarkia tie, kurie mie 
ga aukštelninki. Tokiems pa

čius lietuvių tūtų statomas Ka
ndidatais į valstybines vietas.

Pramonėje, kaip mes, lietu
viai, stovime! Ačiū Dievui, 

I pamažėli jau pradedame susi-
tų tautų, kurios yra politiš
kai susiorganizavę.

į prasti ir savas su savu bizrų 
Pakol kas, mažai Hetuviij varyU; w to|į ne.

buvo statomi kandidatais į žy. dWkom žydiškus vi,.„yl„,s. 
imas vietas, nes dar per ma- <aip privalftu,„e i»ik vtiš. 2v. 
žai mes Amerikoje esame su- l(,ai |[aa kita. ka{()
siorganizavę. pramonėje laikosi vieny-

lki šiol politikoje vis ver-Įbės., Ne tik Amerikoje, bet 
gaujame kitataučiams. Ar ne- ir visame pasauly žydas stovi 
laikas mums politikoje subru-
sti ir pasakyti: daugiau jau 
n< vergausiu! svetimtaučiams, 
reikalansim, kad ir žymus skai

lietuviai mė- 
pas žydelius, 

bet toks pirkliavimas yra tik- 
įas vergavimas svetimtaučiu* 
uis * Kodėl gi mes, lietuviai.

už žydą. Karlai «
gsta pirkliauti

gali priešą palaužti, tai malda. Vyskupai pa-'k?tų ir ka() 5ir(lis nesustotų itartina ant iono- Xu’
ragino albaniečius katalikus, kad jie melstų-įpiakugk Tuįp reįk jaryti iki|tukę’ arba tunkantieji žmonės
si už laisvės atgavimą į atvyks gydytojas arba ambu- 

lansas. Po suteiktos pirmosios
taip pat gauna įprotį knark
ti. Vienas žymus gydytojas pa 
taria miegant laikyti dantyse 

i įsikandus muslino gabalą; e- 
Įsą miegant su muslinu tarpe 
! dantų galima atprasti nuo 
knarkimo. Pamėgink, tamsta, 
rasi, tas ir pagelbės. 

Atsakymas A. B. — Tams-

Labai smarkus tautininkų partijos šulas i pagalbos, ligdnį tuoj reik ve- 
ir ilgą laiką buvęs valdžios organo “L. A.” žti į ligoninę, 
redaktorius p. V. Gustainis atsisakė “L A.’’ Bet, štai, mieli skaitytojai, 
prenumeratos, nes tuomi norėjęs pareikšti atminkite ko nereikia daryti, 
protestą prieš “L. A.” “melu remiamas in- Nereikia saulės pritrenktąjį
sinuacijas ir vulgarų polehiikos-toną.” Ste- mušti, purtyti ir smarkiai) 
bėtina, kad p. Gustainis, būdamas to laik-įbraukyti. Nereikia nelaimia-Į 
raščio priešakyje jo tono nepataisė. Jam re-igąjam duoti vandens gerti, į ta savo laiške prašai patari- 
daguojant taip pat nemažai insinuacijų “L, [burną snapso ar kitokių sti-[nio, ką daryti, kad, kuomet 
A.” yra paleidęs. ,muliantų pilti. Nereikia leisti kėlei sunkią balėją, nusmelkė

sių ir išauklėtų katalikiškoje tikyboje ir 
kitokių pilnai norinčių pagelbėti mums už
laikyti kunigą, kurį reikia' čion atsiųsti 
pirm negu kitos sektos paims <*viršų, ką 
jie turbūt nesivėlins bandyti atlikti. Mes 
esame girdėję keletą asmenų šnekant ir 
tvirtinant, kad, girdi, jei čia būtų kuni
gas, tai jie prie mūsų tikybos greičiau 
prisidėtų, negu prie bet kurios kitos. Mes 
apskaitome, kad čia yra apie šimtą kata
likų. Mes nenustosime Jūsų prašę tol, kol 
Jūs nesiteiksite paimti mūsų svarbų pra
šymą savo dėmėsią.”

Tą laišką pasirašė apie 30 asmenų. 
Chicagiečiams nereikėjo vyskupui pa

kartoti savo prašymą. St. Louiso vysku
pas Rosatti tuoj paskyrė cliicagiečiain< 
kunigą. Tai buvo kun. Cyr, gimęs, augęs 
ir mokslus ėjęs Prancūzijoj, Amerikoj iš
buvęs tik du metu. Kun. Cyr tuoj leidosi 
Chicagon. Savo kelionės dalį atliko lai
vu, dalį raitas, o dalį ėjo pėsčias.'Chi- 
cagą pasiekė gegužės 1 <1. Pirtnas mišias 
laikė prancūzo Mark Beaubieno garsio

joj salėj gegužės 5 dieną.
Su misijonierišku uolumu darbavosi

kun. Cyr chicagiečių tarpe. Tuoj prašę

tuos -manės” žvdu*strėnas ir jas dar tebeskauda, '•]au 1 
nors tai atsitiko prfeš virš 8 j^kn? Įėjome, kad jų stuft as 
metus. Taip pat rašai, kad bu- ™ums taiP faliniai patinka? 
vai pas daugelį gydytojų, da- Xur mas tautiškas susipra- 
vei sau dantis ištraukti ir|timas? Kur gi nuvesim savo 
nieks negelbėjo. Iš keletos lai tuutą, jeigu pianionėje ž\da

lus vergausiu!.’
kilikas susiprasti ir jau dau 

giau žydams nevergauti. Kaip 
žyds už žydą, taip tegul lie
tuvis stovi už lietuvį, o grei
tai darysime pažangą pramo
nėje; lietuvis biznierių ueba- 

(Tąsa 5 pusi.) *

ške parašytų žodžių sunku 
ra spręsti apie tamstos ligą 
tat ir tikslių pata
rimų negaliu duoti. Geriausia 
padarytum, jei pasirinktum 
sąžiningą gydytoją ir jo inedi- 
kalėje priežiūroje būdama iš
tikimai gydytumeis.

sis ganytojas rado Cbicagoj ir apylinkėse 
apie 30 kunigų. Už mėnesio laiko* po at
vykimo vyskupas atidarė kolegiją, kur

ta rūpintis bažnytėlės statymu. Pradžiai | nuo pradžios mokytojavo du kunigai, o
tarėsi užteksią mažo namelio. Tai ir bu
vo taip padaryta. Rąstų parsigabenta lai
vu iš St. Josepli. Architektas ir kontrak- 
torius buvo Augustina D. Tavlor. Per va
sarą jisai pastatė bažnytėlę prie State 
ir Lake gatvių. Vž savo darbą kontrak- 
torius gavo $4IK) ir ta suma jam buvo 
išmokėta sidabriniais pusdoleriais.

Pastatytą bažnytėlę išvalė ir pir
moms mišioms prirengė indijonka. Pirmo
se mišiose naujoj bažnyčioj žmonių buvo 
apie 100. Paprastas stalas buvo altorium.

Kadangi kilo klausimų dėl loto ‘title’, 
tai bažnytėlė buvo perkelta prie Michi- 
gan ir Madison. Netrukus ją vėl reikėjo 
kelti ir buvo perkeltu prie AVabash ir 
Madison.

Chicagos vyskupijai buvo įkurta lap
kričio 28, 1843. Pirmas vyskupas buvo 
Quarter. Atvykęs savo vyskupijon naują

ją lankė šeši jaunikaičiai. Mergaitėms 
mokinti ir auklėti vyskupas parkvietė iš 
Pittsburgho penkias seseris mokytojas.

Vyskupas Quarter uoliu veikimu Ba
žnyčios reikaluose neatsiliko nuo bendro 
smarkaus Chicagos miesto kilimo.

Chicagos vyskupija buvo pakelta j 
arkivyskupiją rugsėjo 10, 1880. .

Katalikybės bujojiinas ir stiprėjimas 
Cbicagoj apsivainikavo čia įvykusiu di
dingu Tarptautiniu Eucharistiniu 26-tu 
Kongresu 1926 metais.

Pirmutinė konvencija Cbicagoj
1860 metais Cbicagoj įvyko istoriška 

konvencija. Tais metais Respublikonų pa
rtija laikė čionai savo konvenciją ir no
minavo Abraomą Lincolną kandidatu į ( 
Jungtinių Valstybių prezidentus.

Tada Cbicagoj buvo 109,000 gyven
tojų. Chicago jau turėjo 10 geležinkelių

v-

linijų. Bet miestas dar tik ritosi iš dumb
lynės. Tąsyk tik pusė gatvių tebuvo iš
piltų, o kitos buvo veik vienodos lygma- 
los su ežero paviršium. Pusė namų ka
bojo ore, laukdami pamatų. Todėl mies
tas buvo pusėtinai apeiteršęs ir netvar
koj. Palei Michigan avė., vienok, moder
niški namai jau išdidžiai stovėjo. Į Chi
cago tada suplūdo iš visų valstybių 40,- 
000 svečių. Nominacijos dienoj iš artimų 
apylinkių atvažiavo dar apie 20,000 žmo
nių.

Konvencija buvo laikoma didžiulėj 
medinėj šėtroj, kuri vadinosi Wigwam. 
Ant jos viršaus buvo kanuolė, kuri tu
rėjo paskelbti Lincolno nominavimą. Kaip 
tik Lincoln gavo reikalaujamą balsų skai
čių, tai kanuolė bum! iššovė ir salėj ir 
prie salės kilo neapsakomas klyksmas ir 
džiūgavimas. Tuoj ant Tremont hotelio 
stogo iš kanuolių iššauta 100 šūvių. Lai
vai, fabrikai, lokomotyvai paleido į dar
bą savo švilpukus. Sugaudė viso miesto 
varpai. (Daugiau bus)



----  ' v

Penktadienis, birželio 23, 1933 g g x n a x m

Detroito Lietuviui
EASTSIDE STELA BUKSAITĖ čiūnaitė. Diena piknikui dar krikštyti. Dažnai randasi ka-

LINKSMA GEGUŽINĖ

tulikų, kurie savo kūdikius 
veste atveda pakrikštijimui ir 
tai tik geram žmogui įjtalbė-

Birželio 18 d., “Birutės” da
rže buvo linksma gegužinė, ku 
rią surengė uolus rėmėjas J. 
Vsoris, Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno naudai.

Gegužinėje dalyvavo kun. J. 
Čižauskas, kun. Valaitis ir pa 
ėios sesutės. Nedalyvavo tik 
•perdėtinė, gerb. Sesutė Ange

lą, kuri buvo išvažiavusi Į 
Chicagą', į gerb. praloto K ra
šo 25 m. kunigystės sukaktu
ves.

Sesutės labai džiaugėsi išva
žiavusios į tyrą orą. Ten jos 

^fe^niai laiką prabudo su mo- 
^^Hros mergaitėmis.

Gegužinėje dirbo rėmėjai: 
Bukšaitis, Vaškevičius, Meš
kauskas, Valatkevičius, 
tienė ir Mikalauskienė, 
gi S. Bukšaitė, A. Urboniūt 
ir parap. komiteto narys P. 
Tumelis, kuris yra prietelin- 
gas sesutėms pranciškietėnis.

Kku-

2.

o

. nepaskirta.
Liepos 9 d. bus parapijos 

piknikus. Visi turintieji tikie- 
tus prašomi kuo daugiausiai jus.
jų išparduot* Parapijai pini- Į —--------
gpi yra labai reikalingi. ! Bifž. 24 vi. 7:30 ryto susi 

~------  i tuoks V. Rolinaitis su F. Ko-
Muz. J. ( ižauskas dar \h npevį£įfttė. Po šliūbo tą pačią 

serga. .Matyt, kad ilgai P,r^sldieną jaunaveidžiai išvyks j 
kentėti, nes lanku blogoj Pn-1 (jjiicagą, kur seniau Rolinai- 
"’dyj. M. čižauskiene labai |jg gyveno. Koneevičiūtė yra 
susirūpinus savo mylimojo vy- duktg Koncevičiaus, kuris‘se
ro liga, mažai nuo jo gali at- njftU puvo vargonininku Sagi- 
sitraukti, o tuo tarpu, bilda- naw įr VP|jau Grand Rapids’e.
ma M. S. tentio pirmininke, Persikėlęs j Detroitą pernai 
turi visokių reikalų artinau- •
ties Moterų Sąjungos seimui _______
atlikti. Parap. choras nekant-! Daugelis žmonių nori atlun- 
iiai laukia, kad f ižauskas kuo kvPl pasau|jnę Parodą Chica- 
greičiausiai sveiktų ir vėl ga- goj gią savaitę iš Sy petro 
lėtų vadovauti chorui. >

F

I I

s?

S. R.

Leoną Širvaitį, žinomą biz
nierių patiko nelaimė. Prieš 

^r'dvi savaites buvo nuvažiavęsKast Side D. K.
jos vicepirmininkė ir nuolati-j lietuvių ūkį ir sunkiai

LV s' .11

r <*

parapijos išvyko Ona Grigu 
tė siunčiama United Life In-I
surance Co.

Malonu pažymėti, kad Ona 
yra sekretorius ir iž-

• \

s„. OiiguM
įžeidė kojų. Bet, po l.iskį jau Uf« Tn«wa-

troito Žinių skyriaus korespo-! pveiksta; * . nce Co., Detroito skyno. Tą
ndentė. -_____ aukštą vietą ji išsidirbo savo

Stela turi gražų soprano ba- Perdėtinė Sesuo M. Angelą gabumu ir ilgu tarnavimu, taip 
solistė- buvo išvykusi Į Chicagą į pra- pat ir savo mandagumu.

taip
nė dienraščio “Draugo”

Gegužinei aukojo* Valatke- pasižymėjus kaipo
Pnv Vt,hr i,' L-nn T dainininkė ir gera vaidvla.ilol° M. L. Krušo jubiliejų. Šį-1 Grigų šeimyna yra viena virius, Šeštokas, it kun. J. _ . i . .

Čižauskas (gegužinei vietą). Xno lnažos mergaitės priklau- met musų sesutes mokytojos pirmųjų lietuvių gyventojų
T v , pd.no- so prie Šv. Jurgio parapijos Per vasarą pasiliks su mumis, Detroite. Jie buvo tarp losLiko gražaus pelno, net $92.i 1. * i . .
Sesutės ir rėmėju skvrius at- chor(>’ gerai Wra*ta muziką, "egrjs } motinišką namą, Pitts- mažos saujeles, kurie su kun.

' • * ' ‘ priklauso kelioms katalikiško burgli’an. * Tylutė [Valaičiu sutvėrė pirmą lietu-
,viską parapiją.

įr rėmėjų 
silankusienis taria
( įns dr-joms. Visuomet dalyvau

Dievo Kūno šventė > lietuviškuose parengimuo- 
Per šią šventę (atlaidus) se’ -'ei ne f’eenoie’ tai Publi*

širdingą a-

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
koje.Šv. Jurgio bažnyčia apturėjo

Nors Stela
Detroite, bet visa širdimi at- 

•ėmė šv. Komuniją. Reiškia sida™si lietuviškam katalikiš 
mūsų Motina Bažnyčia priė
mė po savo globa 65 naujus 
narius —- nekaltus vaikelius.

Per sumą dalyvavo kun. J.
Čižauskas, senukas Valaitis ir 
klierikas Dainauskas.

Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta. Suruošta procesija.

daug Dievo malonių.
8 vai. ryto 65 vaikučiai pri-|

Kur trumpa, ten ir trūks
ta. Stasio Buknio moteriai mi- 

o jam

ĮęB

f '
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Petras Kelininkas, 53 metų 
amž., 8491 Vanderbilt 'Avė., 
mirė visai netikėta mirtim.

Kr vgulint ligoninėj, iPalni,’<>tas antradieni šv 
Ona Purinienė apsiėmė apžiū. l5ia"s kaPuos<“- Patarnavo gra-' 

kam veikimui, todėl ji grynai ,-ft ūkį. Anę dirnjj ir toji mo- horlaB s- Bokas-
kalba ir rašo lietuviškai. To-feris sunkiai apsirgo ir ture- Prieš keletą savaičių Kale-į 
kia lietuvaitė, tai žvaigždė A- jo grįžti j savo namus, į De- 
merikos lietuvių tarpe. troit’ą. Dabar ūkis vėl pasili-

Alba Longa

rus. Šv. Petro ir Pauliaus parapijos, Grand Rapids, Midi., mokykla ir tos 
parapijos klebonas gerb. kun. J. Lipkus (skaityk koresp. iš Grand Rapids, 
Mieli.).

♦ T -«1

nuoširdžiai pavaišino. Buvo 
kun. J. Čižauskas ir muz. či-

Prie keturių altorių skaityta žauskai.
keturios Evangelijos. ! Iškilmes ypatingai liūdnas

Kadangi varg. J. Čižauskas padarė jų duktė Onutė, kuri
serga, tai per atlaidus vargo
nais grojo S, Bukšaitė. Ji su 
choru išpildė visas reikalin
gas giesmes ir šv. Mišias. Tai 
viena mūsų parapijoje žinoma 
lietuvaitė, kuri sugeba valdy
ti tokius didelius vargonus, 
kuriais kai kurie buvę vargo
nininkai sunkiai grojo. 

Perkėlė tėvelio lavoną

ninkas svečiavosi pas gimines. 
Einant namo, jį užklupo plė

į ko be šeimininko, ypač tokiu (šikai, baisiai apdaužė ir sma- 
Ilaiku, kad priežiūra labiausiai rkiai galvą sumušė. Nuo tos
reikalinga. Onos Purinienės pa
dėtis rimta. Tlgą laiką nebus .žmogus.
galima jai grįsti j ūkį.

ko kur linksmai susieiti, viens jos žmonės gali laiks nuo lai t Ristvnėse tarp lietuvio Joė 
. j kitą pavėžinti ir atsilankan- čius, gera velijančius links-įTurner ir svetimtaučio Jack 

Smagu, kaip parapi- niai priimti. I (Tęsinvs 4 pusi.)

dienos jis jau buvo ne tas

Pirmiau, nors virš trys me
tai kaip nedirbo, bet visados

kingas.

Išvažiavimas
MARIJONU UKEN

ANTRADIENYJE, LIEPOS 4 D., 1933
. ................................................................................................... i

Bus daugybė įvairių praniogij, išlaimejimų, pasilinksminimų. Ant išlaimėji- 
mų bus visokiu paukščių, karvaitė ir rankų išdirbiniai. Vaikams pajodinėti bus 
mažų arkliukų. Išnikusiems skanūs užkandžiai, ištroškusiems šalto gėrimo.

Visi vra kviečiami atsilankyti, pakvėpuoti tyru oru ir linksmai praleisti dieną.

Puikus vakarėlis (“Sbovv-įbuvo linksmas ir ramus žmo- 
er”) yra surengtas O. Shar- gus; išrodė nerūpestingas. Bet 
kūtei ir J. Sirvydui birž. 24 nuo tos dienos rodos jo pro- 
d. Povilo Molio namuose, 1730 tas kiškį susilpnėjo. Birž. 17 

siseka. Bet, orui atšilus ligo-i—- 24th St. Sukviesta virš pe- ^b, atsisveikinęs su žmona, iš- 
nkiasdešimts svečių. Rengėjos:!ėjo. Už kelių valandų žmona 
P. Molienė, M. Dubickutė ir gavo žinią, kad jis rastas per- 
O. Grigutė stengėsi šiuo vaka- Šautas. Visi mena, kad pats 
relių jaunavedžiams parodvti savo gyvybę nutraukė.
ne tik geri) norų ir širdies, į ----------
bet taip pat suteikti įvairiu į Parapijos piknikas labai ge- 
dovanų pradžios gyvenimui. Irai nusisekė. Nors sunkus lai-

jau nuo Kalėdų serga. Nors 
ji pavedama geriausioms gy
dytojams. bet pasveikti nepa

ne pagerėjo.

Penktadienio vakare kleb. 
kun. J. čižauskas turėjo pa
skutinę pamoką su choru pri
rengiant prie vyskupo atsila- 

Birželio 14 d. M. Šnarienė,11^™0 d?1 Birmavonės Sakra- 
i sūnum ir dukrelėmis, per-Įrr,0n^0, ^*° pamokos buvo lai- 

'^^savo mylimo tėvelio la- komas trumpas susirinkimas, 
iš eilės į savo lotą, kurį ,Bnvo narstyta surengti pik-

,kai, geri parapijos rėmėjai iš-
Birž. 18 d. pakrikštytas gfl-jsiteko po keletą' dolerių pik

ulis Bruce ir Onos Wells. Nors nikui, kur ne tik pasilinksmi- 
šįmet nusipirko. Jų tėve- Birutės darže. J komisi- vyras nekatalikas, bet vis tik bet ir parapiją parėmė.

lis — V. Šnaras palaidotas pe
reitų metų gegužės 30 d., Mt. 
Olivet kapuose.

Rytą, Šv. Jurgio bažnyčio
je kun. J. Čižauskas atlaikė 
šv. Mišias su ekzokvijomis u/. 
V. Šnaro sielą, o antrą vai. 
popiet nuvyko pašventinti nnu 
ją duobę, kurioje paguldė ne
pamirštamą parapi joną — V. 
Šnarą.

Dalyvavo giminės iš Chiea- 
gos ir vietiniai bei šiaip pa
žįstamieji.

Šnarų šeima nepamiršta sa
vo gerojo tėvelio.

Gegužės 30 d. užprašė me
tines šv. Mišias; suprašė gi
mines bei pažįstamus pasimel- 

k sti už velionio sielą. Visus

ją įėjo Brundza. Valatka, Vai- rūpinosi ankstį savo sūnų pa- Klebonas visiems širdingai dė-
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NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS, BRIGHTON PARK, PIKNIKAS
L

Sekmadienį, Birželio 25 d., 1933 m. Pradžia 10 vai. ryto
' BIRUTĖS DARŽE, 79th ir ARCHER AVENUE

Bus įvairių pasilinksminimų ir žaidimų. Išgirsite Bartinderių chorą, ge
ros muzikos suteiks Masters of Melody muzikantai.

Kviečia visus . KLEBONAS ir KOMITETAI

GRANO RAPIDS, MICH. rūpestį, kad augančiam jauni- ridėjo prie jos įkūrimo ir pa- reginį, kapai gražiai sutvur . Šis jubiliejus bus taip pat atsisako nuo algos, kad ap lietuvių katalikų jėgas stip
inui pastatyti mokslo tvirto- laikymo, bendrai darbuoda- k\ti ir daug daugiau atnauji- nepaprastu įvykiu parapijos rūpinus Seseris. Jis nuolat ra- lion organizacijon — parapi- 
vę, kurioje jie būtų auklėju-;mirsi su savo uoliais klebo- nimų įvykdyta. Įistorijoje, nes ateinantį rugp. gina žmones teikti Seserims jon.

Lai gyvuoja darbštus para
udus!

ŠV. PRANCIŠKAUS SE8E-i,rj ne vįen pasaulinio mokslo imis! Ne tik katalikiškų pri-; Jo klebonavimo laikotarpy, mėnesį mokykloje manoma į- pagalbų, ar tai aukomis, ar j Lai į
RŲ VEDAMOSIOS MO trityje, bet, kas svarbiausia, 'neipų ir idealų įkvėpimas, bet J92U metais tapo įsteigta de- Įsteigti net dešimtąjį skyrių, maistu, pats duodamas pavyx- pi jos v 

tikėjime, kur jie būtų atšaka- į ir pažanga katalikiškojo vei- -vintasis skyrius Šv. Petro ir Tai bus vienatinė pradžios nto dį. Lai Dievas jam už tai gau-! 
učiai prirengti naudingam gy kimo, katalikiškojo gyvenimo,'Povilo mokykloje. Kaip uoliai kykla Grand Rapids’e, kuri šiai atlygina!

KYKLOS SIDABRINIS 
JUBILIEJUS

----------- jvenimui. Bet jo didžiausias ti- riėlų išganymo ir Dievo didės- jis darbavosi ir rūpinosi, kad. turės tiek skyrių. • (ja,.^ Grand Bapids’o lie-
Kaip paprastai, žmonija Ui- kgtag mokyklos statyme buvo nės garbės. įsteigus devintąjį skyrių, nes Į Ne vienam teko pritirti, kad tuviams kurie bendrai dar-

džiuojasi ir iškilmingesnių bū- gelbėti jaunuomenę nuo! Koks-gi būtų šių dienų jau-Ja’tė» kad kuo U^au vaike‘ kun- Lipkus yra kilnių mi- buojasi su savo klebonu ir de-1 
du apvaikščioja metinį panti- ^Kasinio skurdo, kurį jiems1 Ųilwas> jei nebūtų katalikiškų liai pasiliks parapijos mokyk- učių žmogus, malonaus būdo, da aukas parapijos reikalams ' 

geresni jie taps ka- ištikimai ir sąžiningai pildąs Garbė ir klebonui kun. J. Li-1 
.1, naudingesni visuome- savo kunigystės pareigas. Nuo pkui> kurįs jau Keptyni metai' 

įkykla išaugins do- anksti ryto iki vėlos nakties Sioje parapijoje darbuojasi. 
__ tvirtu būdu, padės

vaikščioja paminėjimą kultu- gavo klebono sumanymą, sn mokykla. Laimingi tie!juose stiprius doros pamatus, patarnauti visiems, kurie prie gatį didžiuotis savo pavyzdi
limo darbo. kokiu pasišventimu jie aukojo tėveliai, kurie, supratę svar- L’-a!in,a tikėtis, kad tokie išbus j0 kreipiasi su bet kokiais rei- nga tvarka, nes turi kleboną,

Šįmet sukanka lygiai 25 me-j savo sunkiai uždirbtus pini- bjl ;r reikalingumų krikščio- ir visj* savo gyvenimą. Šis kalais. Jo duosnuinas ir gera- kuris savo protu, mokslu ii*:' 
tai nuo įsteigimo Šv. Petro gi-P kiek triūso ir vargo j»e 'nįkojo auklėjimo, siunčia sa- devintasis skyrius tapo įstei- širdingumas parapijonams bgi gyvenimo patyrimu vienija
ir Povilo parapijoje pradinės' pergyveno kol jų troškimas vo vaįkelius į parapijinę mo- glas rugP- mėnesyje, sakytais vaikeliams yra begalinis. Bet

metais.

Šių 25 metų jubiliejaus pro-' sumanymų įvykdžius, «la

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

parapijoje
jis pasirengęs su džiaugsmu £v> Petro ir Povį|o 1>arapįja 1 vartok weldowa tabletę'i

Aptlekose. Knygutė su pave 
tais 24 puslapių "History of R 
umatism” dykai. Kreipkis J:

WEJLDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J. »

mokyklos, 25 metai nuo įku-'tapo pilnai įvykdytas, jauna- kyklą 
rimo šioj parapijoj apsaugos kartai niekuomet nebus 
žibintuvą mūsų jaunuoliams .žinoma./
klaidintuose šio pasaulio su-! Neužilgo mokyklos statvba s'elkinA,ne Šv. 1 etro . ..
Kintuiii0uo»e ato p<t. uuuo su , iMru.i tini' kio bibažfev.. Kas tik buvo pato-kuriuose * .tapo užbaigta. Antrame jos io'liu parapijos ua bar t bu Rle j .....
auuuu.i. 1 I n................................. 4 J«,rh«Zin< t.nni innk u- geSlllO ir geresnio VISa tai JtS,................. , , aukšte tilpo laikinai ir baž- ,>on9> «arb»«ūa parapijoms n » 6 J .•

Kaip kiekvieno gero darbo nv»ja Alokytojauti tapo pa dar gy vuojančius fundatorius. 4elk~- sunkl4 PalaPi.:°.i
pradžia visuomet yra šanki ir R Sv pj Lai jūsų brangioji mokslo Į .)»
kebli, taip ir mos mokyklos lni>liko .j i|ok jslaiSa ir ateityje mūsų jau.;“'110 I
steigėjams nelengvai atsiėjo j., ve(]g nno jkj ]028 nuomonei būna tikru kelrodžiu ( la apsilankęs teikia \aike-
jos įkūrimas, šis katalikiško'^. V2 j trįf vaiįeHu i neklaidingą gyvenimų. ’ian,s naudingų patarimų ir
•auklėjimo darbas mūsų para-' ’ 1 * * - •------”5
pijoje buvo sėkmingai užves-t

rbštasis klebono darnas new'

daug
pašvenčia

brangam 
mokykloje.

‘gaila, kad kai kurie žmonės NE NUSIMINKITE
„pro širrli karta i« nerdaiur iš- J’J» salite gnuti pas savo vaistininką gerą sireų Kanais pjįruaug iš tam tlkrą TOniką, kuris per ilgą 
naudoja.

Seserys mokytojos nuo pat • 
atvažiavimo į šią parapiją iki: 
šiai dienai patyrė daug nuo- Į
lankuilIO ir užuojautos nuo sa- Į Mėnesinis treatmentas už Doleri —
vn klebono Dabartiniu ako- Pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi- \o Kienoiio. i/aoanimu eno- |Jaučlate tvirtesniu, arba Jeigu ne bu. 
nominio krizio laiku jis pats ju’ma^ugrąžtnu^8’ jusų pinigal

laiką buvo vieno (žymaus Gydytojo 
' prekrtpctja. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nuaa-tone

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Famons Vivant Sėt and In- 
-ludeg face powtler. Reuęe, 75c.
TlSsue Crcam 11.00. Depllatory JI.00. 
Karlai Aatrlngent $1.75. Bath Salt t.OO, 
Tollet AVater JI.25. Vertume $8.76. Brtl- 
llantlne 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
Valui- $12.00. Special prlce, $1.97 for all 
ten pleces to introduce tbis line.

Vardas. ..................................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkinta*.

Be* V«n 58O-5th Avenue, New York

(Jerb. kun Juozapas Lipkus,;Pa‘‘-,killiniU įgi.ji'nui reikalin-auklėjime parapijonai visuo-Į 
ns t ’ Klebonas dorybių žmogaus gyveni-

i Minint mokyklos 25 Į n'r~ Devintasis skyrius iki e».ai 
Per kelis metus parnpijonai, įnMIieju, negalima praleisti:uienai-sekmingai gyvuoja, 

svajojo ir kėlė klausim, .dėl nepažymėjus bent trumpai da-j J*’0 "irtais devintijjį sky 
niško auklėjimo narni, ir sva-' lietuvaičių [Seserų mokytojų. |>Hrtjnįo klebono, kliu. J. l.ip- Il1 baigė 11 mokinių, 1931 
rbų, Įiasirv/.o pasiimti ant sa-1 Pagalios, rugp. 22. 1928, Iraus, darlmolės siof parapijoj.mokinių, 1932 me- 

peėių t, sunkų darbų ir 15. vyskupus .1. Pinten pavedei gun< peksniui rezigna- 'Hls mokinių, Šįmet baigs 
mokyklų Sv. Pranciškaus Se-vus, aj aK vyskupas E.|» mokinių.
senins, kurios iki šiai dienai s|!aįi|J (1> jj,5 m,Į
leb,•mokytojauja. pu.kvl- } Ljpk|J

šių 25 meių iaikotar(>yje ^auti. Lietuviai nudžiugo ga- 
baigusiems mokyklų studen-,vę darbštų, mokytų, pilną e 
trims Dievas paskyrė įvairius nergijos ir išminties kunigų, 
gyvenimo takelius. Kai kurie,! Nieko neltaukdamas, nauja- 
siekdami idealo, visuomet tu- "is HJebonas sparčiai ėmėsi

tas 1908 metais sumanaus kle
bono geri), kun. V. Matulai
čio. Jis, žinodamas krikščio-

ve

DETROITO
ŽINIOS

met bus jonis dėkingi

FREE 
to Stomach 

Sufferers

VAŽIUOJANČIU | LIETUVA 
-DĖMESIUI Fi

Stop 
^tehing 

Skin

(Tąsa iš 3 puslapio)

l’arks, lietuvis laimėjo į vie- rėdami prieš akis kilnų mo- darbo, kolektuodamas, ruošda 
nuoliką minutų. Prieš risty- kokios obalsį, jau pasiekė sa^ mas piknikus ir įvairias pra
neš buvo keletas vyrų, kurie !vo gyvenimo pašaukimą ir ta- mogėles, kad sumažinus para- 
manė ristis, bet pamatę, kaip po naudingais Dievui ir tau- pijos skolą. Parapijonai ir ko- 
Turner išminkė Parks'ų, nu- tai. Katalikiškoji mokykla vi- mitetas iš širdies dėjo pasta 
tarė, kad geriau šaltą alutį sus tinkamai prirengė drąsini ngų bendrai darbuodamiesi pa 
gerti ir lietuviškas daineles įstoti* į gyvenimo kovą; visų rajiijos gerovei. Draugijos rė- 

dainuoti. Pikniko dainininkų'širdyse buvo lygiai sėjama ti- i'ič, kiek galėdamos, kas bu- 
vedėjuni buvo Jonas Baguc- kini geroji sėkla, bet gaila, vo reikalinga paremti ir su
kis.'Kad jau traukė, kad net kad nevisuomet išduoda vieno-,šeipti. Jo pasidarbavimu, per 
visas miškas skambėjo. keriopą vaisių. telis metus parapijos skolos

/ ------------ ' Šios katalikiškos mokyklos tapo žymiai sumažintos, se-
Birž. 20 d. atlaikyta iškil- nuveikti darbai per 25 metus, seių namas patogiai pertaisy- 

mingos mišios už Katariną ištikrųjų, yra stebėtini ir ne-Į tas, parapijos nuosavybė iš 
Balkevičienę. Giminės ir arti- paprasti. 25 metai! Ką jie rei- lauko pusės apsodintą puikiais 
niieji skaitlingai buvo susiri-j škia mūsų'visuomenei! lyų jie medeliais, gėlėmis ir krūmais, 
ūkę į bažnyčių. | reiškia tiems, kurie uoliai pri- kas daro malonų ir įspūdingą

25c Pkg. of Bell-ans for 
Indigestion

(Offer Limited to 1 Week)
If ysa are looklng for "Mmetlilnt 
brttcr" for that »»«. riek headacha. 
hcartbarn, otc.. tako advantaca of 
thts offer. Bell-ana tablet* aro a 
non-iaiativo romblnatlon of wlHow 
charcoal, sodiam bicarbonate U.S.P., 
carminattrei and pharmaeopclal flar- 
oriar oila blrndtd to give K0-a«cond 
reltof In ordinaru indl<est)on and 
5-minute reliaf In aerere indiceatlon. 
The makera take the' riek that yooni 
liko Ibio 15-jrear yonnf tablet 
ennoch to prefor it. Šia Bell-ana. 
Hot Water. Sare Reliefl

iitariioaiiiroaioroitoorrofoaraoirtiiOiiOooai
Bell 4 Ce„ Mf<t. Chemiatr.
Orangeburg, N. Y.
Bear Sir«—Pleaae aond. vlthotft obilna- 
tion. ono 25c pktr. of Boii-ana for Indl- 
geation for trlal.

Narna (print).

Stroe t ______

i.'

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasiis 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
želio 24 d. “United States”, birželio 29 d. “Berenga- 
ria”, Liepos 3 d. “Gripsholrn”, Liepos 7 d. “Ue De 
France.”

I
F

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis. 
Išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
ffauk gydant} antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. »6c„ «0c.,11.00.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštas.

AGENTŪRA

žemo
FOR SKIN iPBifflTlONS

(iryn tB, Žemo miataL lo
o<1oa | penklan R<*kun<Ia«

— ir pftgelblngafl prie Otfemos, 
pui'kų. dedervlnAii. !.• iAbėrtniu Zo- 
irio beveik Mebukllngai pr RAn.’na,. 
viRoklifl odoa IrltRrijAM, kadangi 
Jn ąydymo ypatybės retai randa- 
r.iod kltoae gyduolėse. Vlaoi vatmt- 
nyčlo.t užlaiko— 3Rc. 60c. f i. Y pa
liukai tvirta* Žemo. Tai syk gc- 
ic*ni rezultatai 11.25,

2334 SoOAKLLT
citr-

Telefonas CANAL 7790 z e mo
FOR 5KfN-l-iniTflTIONS

DIDYSIS “DRAUGO 9 9

PIK ĮKAS
įvyks Liepos-July 9, 1933
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

Pradžia 11 valandą ; *z
Nusipirkę pikniko tikietą, turėsite progą gauti gražų 9 tūbų radijo.

Šiam piknikui eina į talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro- 
fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gTažias piknikui dovanas.

Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.

a / _ «
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NEVERGAUK SVETIM

TAUČIAMS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
nkrutuos, 'bet kils aukštyn ir 
eis pirmyn.

Mes, lietuviai, turim, ačiū 
Dievui, nemažai atsižymėjusių

C H I C A G O J E
ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

ATSTOVŲ AUKOS 
(Tęsinys) s

Po $3.00: B. Abromaitė, S. 
ir net pirmose vietose stoviu-, Burtkaitė, U. Stankevičiūnie-
cių, lietuvių, bet ar juos sve
timtaučiai atatinkamai page
rbia! Paimkim Jaek Sharkey- 
Žukuuskų, pasaulinį kumštini
nku čempijonę, ar Amerika 
jam išreiškia atatinkamų pa
garbų, kaipo pasauliniam če
mpionui f Kaip buvo už Max 
Sehmelingų, taip ir pasiliko, 
nors mūsų Sbarkis atėmė iš 
vokiečio čenipijonatų. Visa A- 
merika, kiek galėdama, kuo 
mažiausia apie mūsų didvyrį 
lietuvį mini. Kartais net su į- 
vairiais pašiepimais.

.Ooodmano, golfo čempijono,

nė, kun. A. Andriušis (Rock- 
ford, 111.), Adv. J. Grisius.

Po $2.00: S. Jusevičienė, D. 
Žukauskienė, J. Garuekas, O. 
Zdanevičiutė, P. Bartašienė, 
S. Linkevičienė, M. Panavas,
K. Zarumskis, N. N., A.Jaron 
da, N. N.

Po $1.00: A. Barsčiuvienė, 
C. Pilipavičius, A. Baltutienė,, 
O. Varkalienė, Dargienė, Gra- 
sinskienė, Stočkienė, Prosevi- 
čiutė, U. Gudienė, V. Lukas,
L. Šimutis, A. Pukelienė, V. 
Trust, A1. Sudeikienė, A. Sas
nauskaitė, M. Lukauskienė,

Skyrius 1 — $483.27; skyr. 
2 — $823.80, ir parapijos nau
dai $30.00; skyr. 4 — $333.73 
ir parapijos naudai $93.41; 
slęvr. 5 — $200.8Dir pa r a p. 
naudai $23.00; skyr. G — $338. 
30 ir parapijos naudai $653.- 
$63.35; skyr. 7 — $168.40; 
skyr. 8 — $494.30 ir parapijos 
naudai $31.95; skyr. 9 — $8- 
46.15 ir parap. naudai $289- 
30; skyr. 10 — $211.25; skyr. 
21 — $97.00.

Rapids, Mich.; 15 iš Phila., mijoj ir turi daug pažymėji-, 
Pa.; 19 iš Waukegan, 111.; 20 mų. 1
iš Springfield, 111.; 22 iš Garv,
lnd.; 23 iš Minersville, Pa.;

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nuriai

idonia užtylėti tautybė, bet, iN. Lenkartas, O. Jcielienė, J.
natyt, nesiseka, nes žmogus 

be tautos, kaip be galvos, nie
kam netikės.

Ar gali kas sakyt, kad lie
tuviai Amerikoje negarbingi? 
Bet vergaujant svetimtaučia
ms, nesilaikant tautybės pa
grindo, bus sunku lietuviams 
užimti atatinkama garbės vie-l 
ta pasauly, kuri lietuvių tau
tai priklauso už jos garbin-

24 iš Baltimore, Md.; 25 iš 
Pliiladelphia, Pa. (Šv. Baltru 
iniejaus ;>ar.) ir 26 iš \Vorees- 
ter, Mass.

(Daugiau bus)

> Ofiso: Tel. Calumet 4039 
Res.: Tel. Hcailoek 6286

JUGOSLAVŲ DIENA 
PARODOJ

Jugoslavų diena Pasaulinėj Į 
Parodoj Chicagoj įvyks liepos 
2 d. Rengiamas gražus ir į-

skyriai raportų neprisiuntė: v vairus programas Soldier Fi-
** a. v • j i "t 11 ii * rr J* L • v*3 iš North Side, Cichago, 111., 

11 iš So. Boston, aMss.; 12 iš 
Detroit, Mich.; 13 iš Grand

eld. Tos dienos garbės svečias 
bus kap. Louis Cukela, kuris 
yra pasižymėjęs šio krašto ar-

G R A B O R I A Is

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGO CENTRALI- 

NIAM PAŠTE

907 Grivienaitė Mis. Auna 
912 Kisielienei Julijanai 
914 Kliknai Simonui 
933 liuksai Antanui

LIETUVIAI DAKTARAI:

TsL EAPaYBTTH 1X7

DR. A. RACKUS
GYDYTOJA*. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prls Archer Are. netoli Kadete)
Valandos: nuo 1 Iki * vsL vakaro 

Ir «.d*ilomu panai 
•u tarti ee

PHONE GROVEHILL *017 
Valandos: 8-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir eekmad. susitarus

Į DR, A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

31^7 So. Ralsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 6 9 Ui Ht.

Valandos: 19—11 ryto 
Seredomls Ir Nedėliomis panai sutartį

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1418 KO. 49lli CT., CICERO, ILL.
Utur., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., tlllCAGO 
Panod., Sered. Ir Subut. 2—9 vai.

Tel. LAFAYETTE 7650

DR, F. G, WINSKUNAS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

HEMLOCK 8181

DR, V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
8489 Wsst Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Uta*,. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rea. <461 8. MARLE WOOD iva

Office Phona 
Prospect 1988

Tek Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

8859 80 Leavitt st Office. 4459 g California Avė.
c anai

Ree. and Office

Ųepulieiiė, E. Ogintienė, E. J u 
caitė, V. Lukošienė, E. Norvai 
Šiene, Tanzagoiski, J. Baliu- 
nienė, P. Šatienė, J. Budrevi- 
čienė, O. Sekleckienė, E. Kar-1I
levičienė, A. Nausėda, T. Ma
čys, A. Oškeliunas, A. Bace
vičius, A. Petraitis, A. Riitn- 

. į šaitė, D. Slėnis, A. Kumšlytis. 
įi. Andreliunas, M. Kazlaus- 
kis, V. Ragaišis, J. Broun, J.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla. 
Relk&l* meldžiu atalAauktl. o mano 

darbu busite uKanėdlntl 
Tai. nan«i 2818 arba 8618

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, HL 
tel. cicero k»>t

Telefono Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Toriu antomnbilloe visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago. TU.

DR. J. W. KADZEWICK DR-J-J- MARŠKAS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

•819 80 WH8TERN AVĖ. 
Chicago. III.

Nedėlioja pagal sutartį

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 82 5.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
666 W. 18th St. Tel. tanai 6174

Chicago. Iii.

Boulsvard 7689
Rea. Hemlock 7611

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS" 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo lt ryto Iki 8 vakar*

Tol. Ofiso Boulevard 6918-14 
Rea Victory 8348

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 8:80-8:86 
DR. MARGUMO

gus ir ištvermingus darbus ir j Kanapeckas, A. \ aičekauskas, 
D. &okas, B. Jokinienė, O. Jo
naitienė, P. Jenčiauskaitė, A. 
Antanavičienė, P. Petreikaitė, 
A. Strazdienė, B. Zubienė, N. 
N., A. Vaišvilienė, A. Ručin
skienė, E. Kareckienė, O. Bau i 
bolas, F, Plekavičienė, V. Do-1 
veika, E. Genienė, O. Ogintie- 
nė, E. Nedvarienė, E. Karu 
nauskas, Tamasonis, Sadaus
kienė, Vaikutienė, Bartušienė,

, N. N., Kulikauskienė, S. Juno- 
Į kienė, E. Anužienė, A. Sirevi 
čienė, D. Gasparkienė, N. šiio 
gerienė, V .Aukškalnienė, E. 
Lekavičienė, ,J. Grisius-, O. Ka 
las, A. Vardauskas, N. N., tva 
nauskienė,.N. N.., Bitinienė,

įvairius atsižymėjimus.
Pasakykim: gana vergauti 

svetimtaučiams. Žmogus gema 
ne vergauti, bet savo tautai 
darbuotis. Kas nebrangina sa
vo tautos, į vergavimo nelai
svę pakliūva. Nelaimėje sve
timtautis tau nepadės, bet dar 
iš tavęs pasijuoks. Prie kiek
vienos progos jis tave panau
dos, bet kada tu būsi vertas 
garbės už nuveiktus didelius 
darbus, svetimtaučiai tau jos 
nepripažins. ,

Ko galime tikėtis iš svetim
taučių! Kaip mums patiems 
yra sunku gerbt čekų, airį, vo
kietį, rusų ar kitų kokį sve-

Musų patarnavimas 
visuomet jąžlnlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Klaidų užlaikymui 
•Myrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aūbnrn Avenue

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne Ir patogesni 

vista
*826 BO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 8 po pietų to 
nuo I iki 8 vakare 

Iventadienlale nuo II Iki II 
Phone BOULEVARD 8488

PUT81CIAN AND 8UROEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

orrics HOURfl:
I to 4 and T to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. M. T, STRIK0L1S «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
T^H'W,rTQ,FA SJ

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Ofiso Ir Ke*L Uroveblll 0617
• 917 B. Wasbleiiaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
UZDTTOJAH IK CHIRURUAB 

242* West Marųuette Roed 
VeJ.; 8-4 Ir 7-9 vak. A.et*. »-xa ryto 

Nedelioj sueilkrua

Phone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredouus ir nedėlioiuls pagal sutartį 
KEZlDLMClJA.

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Tel. Ganai 0257 Kcs. Prospect 6659

DR. P. Z. ŽALATORIS

DR. VAITUSH, OPT.
TEL. REPUBLIC 8840

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAVJ4 7.E.ME8NŲ KAIN4.
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 

dykai’. Nuliudlmo valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPCIILIC 8840, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų, kuris 
esti pi'iužu&tiiii gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių apleiui'iiio. narvuolu-JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

5340 KO. KEDZIE AVĖ. 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

timtautį. Tegul, tat, kiekvie
na tauta gerbia savuosius.
Bet, kaip mes lietuviai neno
rim, kad lenkas airis, vokie
tis, rusas ar koks kitas sve
timtautis taptų lietuviu, taip 
lai lietuvis neatsižada savo 
tautos.

Atiduokim ciesoriui, kas 
t’.esoriaus, o Dievui, kas Die
vo. Taigi, gyvenkime santai
koje su visais kitataučiais, bet bėgy padarė: 
visuomet ir visur visa širdimi 
jūkime atsidavę savo tautos 
,arbains ir gerovei.

Dobrovalskienė, A. Nausėdie
nė, Gurinskaitė, V. Galnaitlj. 

Viso delegatai seime aukų
sudėjo $154.00. Draugijos au
kų prisiuntė $705.00. Skyrių 
$859.92. Ir Seserims Kazirnie- 
rietėms, Pažaislyje, sudėta — 
$27.22. .

SKYRlų raportai.

Iš sekančių skyrių išklausy
ta raportai ir kiek kuris metų j

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

PAVtAVICIA IINDERTAKING CO:

3238 S. HALSTED ST.

INCORPORATED
Henry W. Beelter 

(Llceneed Embalmer) t
/

CHICAGO, ILL.

SVEIKA MARIJA!

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAJS 

Patarnavima* geras Ir nebrangus
718 W. 18th 8t.

Tel. Monro* 3377

eau trumpų regystę ir tolimų re- 
gystę. ,

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro-1 
inas su elektre, parodančia mažiau
sias klaidas.

Hpecialė atyda atkreipiama moky
klos vAikučlams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
ro. Nedėliomis pagal autarŲ.

Daugeliu atsitikimų aaya atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Mušti kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

arti 47th Street
Vai.: nuo 1 Iki 8 vakar* 

tisreduj pagal sutarti
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija Ubuu so. Ar tęsiau Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vakareTU Canal 6188

DR. G. 1. BLOŽIS
D KNI 1 B t 41

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t) 

Valandos: Nuo 9 iki 19 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar*
Usrsdej pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGĄ*

4142 ARCHER AVENUE 
Tol. Virginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovchill 1395

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredoiuis po pietų ir Nedėldicniais 

tik susitarus
2422 W. ILUtuUETTE ROAD

ĮVAIRU B DAKTARAI:
Res. Phone 

Englewood 8641
Office Pbons 

Wentworth 4009

Iš kun. A. StoLz o raštų lie 
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti grašiu 
skaitymų? — Jei myli ir no 
ri apie Jų daug — daug gira 
šių dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk kų tik išėju 
šių iš spaudos knygų, vardu 
‘ SVEIKA MARIJAI”

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

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

Tel.
j. Liulevlčlus

Graborius
lf

Balsamuotojas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aptslln- 
Mje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4062 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAtDOTUVIŲ

▼BDAJAi
1646 WEST 4flth STREET

TsL Boulevard 6698—8448

Tel. CICBRO >94

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas failas* ui <il. 69 
KOPLYČIA DYKAI

1344 8- BOth Art, Cicero, DL

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko neroknojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no ( mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. - 
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasinnldmų grabu ir kitų reikmenų ir ui tų 
patarnavilhų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, u ne

BUDRIKIS yra tienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanoe patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
DU šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm usgu kreip»

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PECIALIBTAS

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET 
ROOM 210

VaL: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare

šermenų, 
litšs kur Utur,

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—I 

Nedaliomis: nuo 10 iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sg po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vai. vakar* 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
Ir pritaikymo akinių.

OKE

DR. JOHN SMETAN A,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Plati Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- 
5tas. Pastebėkit mano Iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

|| Phone CanaJ 0523

Office;
Vlctory 2284

Re
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
I’HYSICIAN AND SURGEON 
3046 \Ventworth Avenuo

Vai.: 2 to 1 Ir 1 to I P. M. 
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. ėv. Kryžiaus Ligoninėj

. Chicago, III.
Phone: Hemlock 478S

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.r. 
Nedėliomis į'r šventadieniais 10—-13

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 dienų 
Nuo 3 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėk nuo 10 Iki 13 dieni

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
© WISSIG,

Specialistas iš 
Rusijos

_______ _ _ ______ PER 26 MCTra NEMI RINT
KAIP VMIHEMfcitslOS Ir NEfftGYDOMOS JOS YRA 

8peclallXkal gydo ligas pilvo, plsučtų, inkstų Ir pūslės, užnuodljlm* krau
jo, odos. Ilges, tslsdss, rsumsllsmą. galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kOMėjtmą, gerklės akaudėjlmą Ir paslaptingas Ilges. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ka JI" pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Ka»«lle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
▼alaodal Ir nuo S— 8 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4100 WKUT 941h BT, kampas Keeler Ava. TpL Oiasrford 6678

GYDO VISAS IJGAR VYRŲ TR MOTF.RŲ 
ILSIOS Ir NEfr
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ŠV. KRYŽIAUS PAR. DIDELIS PIKNIKAS SU ISLAIMĖJIMAIS 1
1) dovana - Folding Camera; 2) - Basket of Assorted Fruits; 3) - Kum- g 

pis ir Paltis Lašinių; 4) - Stalo Lempa; 5) — Surprise!

Sekmadieni, Birželio - lene 25 diena, 1933 m. i
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VYTAUTO DARŽE, 115th IR CRAWFORD AVENUE

Kviečiame visus mūsų parapijomis, prietelius ir rėmėjus atsilankyti.
KLEBONAS ir KOMITETAI 1

CHICAGOIE vyko iš 
Antanus

seni mafijos 
.J arkas.

klerikas

PASAULINĖ paroda
700 dainininkų chorus, 200 

muzikų orkestras, apie 2(K) šo
kėjų, solistai, kalbėtojai ir gy
vi paveikslai sudarys progra-

X Draugijos ir parapijie- 
pries vykstant j Parodų susi- ėjai puošiasi prie parapijos pi- 
koncentruoti prie 18-tos ir rmo pikniko* kuris jvvks biri 
I laistei! gatvių ir iš ten trau- želio 25 d., Vytauto parke.
kti i Court of tbe Hali of .X Labd. Sąjungos 1 kuopa.

MOTERŲ SĄ GOS CHICA- 
GOS APSKRITIES SA

VYBES IŠVAŽIA
VIMAS

Vytauto darže nutarta pik
nikų ruošti rugp. 5 d., suba 
toje ir p. Srubienė ir Stašai 
t ietie ragino visas kuopas, kati 
platintų knygutes, nes visus 
pelnas skiriamas atpildyniui 
kvotos už kambario įrengimą

RADIO

Science. Tas daroma, kad pla
nuoju dalyvauti išvengtų su 
nkumų ieškant vietos, kur Lit

Sekmadienį, liepos 2 d., ,vi- 
-ų M. S. Chicagos kuopų bus 
draugiškas, smagus išvažiavi- šv. Kryžiaus ligoninėj.

Kirienė išdavė raportų

PIPIRŲ DAINININKAI 
DAINAVO IŠ STOTiES 

WGES

mų Lietuvių Dienos Chicagos tuvįų J)iena įvyks prie lg_to, 
1 asaulinės pat odoje, liepos 16, gatVpS jr kitų Parodos vartų 
C ourt of I be Hallot Science. jeįuruos lietuvaitės, apsitai-

rengia šaunų išvažiavimą lie- „tas Apskrities pirmininkės V. 
pos 23 d., Marųuette parke, Petrošienės ūkyje, tuoj už Lc 
prie 71 gatvės, l vai. popiet. ,„„nt miestuko.

Programas bus labai turtin 
gas dainavimu, šokiais ir or
kestrine muzika ir nusitęs a- 
pie tris valandas. Svarbesnės 
programų dalys bus perduo
damos per National Broad- 
casting System radijo stotis, 
kad tie lietuviai, kurie negu
lės atsilankyti į Parodų, tu
rėtų progų programų išgirsti.

Chorų diriguos prof. Anta
nas Pocius, orkestrų — Kazys 
Steponavičius. Dainuos J. Ba
bravičius, Amerikon žadanti 
atvykti Lietuvos operos dai
nininkė Marijona Rakauskai
tė ir kiti. Kalbės Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys Wasli- 
ington Bronius Balutis, Pūro 
dos komiteto pirmininkas 
Pranas Mastauskas ir Prince- 
ton universiteto filologijos pro 
fesorius, didelis lietuvių drau 
gas, prof. Benderis, jeiguMjis 
prielankiai atsakys į Parodos 
komiteto pakvietimų kalbėti
Lietuvių Dienoj.

* • •
Be muzikalio programo, Ko

mitetas, ypatingai Dr. J. Po
ška, ruošia platų ir nepapras 
tai įdomų sporto programų, 
kuriame dalyvausiu naujai go
lfo čempijonatų laimėjęs dohn- 
ny Goodman, Omaha, Nebra- 
ska, lietuvis, Jack Sbarkey — 
pasaulinis bokso čempijonas,
Billy Burke, buvęs profesio
nalia golfo čempijonas, Karo
lis Požėla, kuris žada atvykti 
į Lietuvių Dienų iš Anglijos, 
ir eilė kitų pasauliniai pagar
sėjusių lietuvių sporto žvaig
ždžių. Sporto programas įvyks 
prieš inuzikalį programų tve-Į niurni ir suaugusiems .pasilink- 
nkinyje, netoli nuo 12-tos gat- sminti, kad viskas luitų sutva- 
vės vartų. Į programų įeis a- rkyta taip, kaip reik svečiams 
pie 20 įvairių sporto rūšių ir patenkinti. Galima tikėtis, kad 
žaidimuose dalyvaus apie 200 visi nesigailės atsilankę į Ne- 
sportininkų — visi lietuviai. į kalto Prasidėjimo parapijos 

• • • piknikų. Namiškis
Greitu laiku Pasaulinės Pa

rodos Lietuvių Komitetas pra
dės platinti tarp lietuvių spe
cialius ženklus, kuriuos paga
mino Lietuvių Dienos paminė
jimui. Ženklai parsiduos po 
50 ir po 25 centus.

Ženklai yra dviejų spalvų 
— bronzo ir sidabro, — žalių, 
geltonų ir raudonų kaspinė-

siusios tautiškais rūbais, ku
rios suteiks informacijas vi
siems atsilankantiems j Lie
tuvių Dienų.

Komitetas pageidauja, kad 
draugijos atkreiptų ypatingų 
domų apie koncentravimasi 18- 
tos ir Kalstei! gatvių apylin
kėje.

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
RRIGHTON PARK

DIDELIS SUBRUZDIMAS

Prašoma visų skaitlingai da
lyvauti. Komisijų sudaro vei
kėjai kaip gerb. kun. Pr. Vai
tukaitis, pirm. M. Sudeikienė, 
O. Navickaitė, J. Razbadaus- 
kaitė, O. Kleinaitė ir M. Švei- 
kauskis. Visi prašomi atva
žiuoti. Linksmai laikų pralei
sk.

•Visų sųjungicč.ių prašome 
skaitlingai suvažiuoti su savo 

rali va-

kas
link referando, kurį Apsk. ko
misija išsiuntinėjo j kuopas 
kad dar visos Mankos iš kuo
piu nesugrįžo.

j Išrinktos į komisijų į ‘Drau 
ga’ kas link talpinimo korės- 
Tu-miiun/n i,, • <ni.- Valžūniene. 
Srubienė ir Nevulvtė.

Akad. Rėm 
priimtas.

vakare
krauta-
dalyva-

šeimos nariais, taipgi 
žinoti ir sųjungicčių kviesti 
svečiai. Užkandį reikia turė-, potencijų: sek.

. ti savo. Vieta geriausia pri- 
važiuoti'šiaip: paimti' Archer! Raportas is 

'Avė. arba 4 A Road ir va-'^imo vienbalsiai

Praeito antradienio 
Peoples Furniture Co. 
vių radijo programoj 
vo grupė dainininkų, kurie va
dinasi “Pipirais” ir kuriems 
vadovauja jaunas muzikos 
mylėtojas ir gabus daininin
kas, Antanas Giedraitis. Šį 
sykį jie dainavo dvigubu kva
rtetu ir kvartetu, o Kastanri e •

pats A. Gie- 
solo. Reikia

ja Kelartienė ir 
draitis dainavo

žinoti iki bemont, paskui State, & Sakalienė išdavė raportų1 ].aj yisj yra tojj
X Birželio 18 d. įvyko skai- street važiuoti į pietus. Vieta ’s J*ederacijos Apsk. Raportas žengę muzikoje ir

tlingas susirinkimas Šv. Elz- bus pažymėta lietuviškomis vi 
bietos moterų ir mergaičių dr- liavėlėmis. 
jos. Apsvarsčius einamus rei
kalus, pasirodė, kad dr-ja tu
ri ir sergančių narių. Serga' 
V. Buenienė ir 0. Jesulaitienė. :

Visas maloniai kviečia
Išvažiavimo Komisija

priimtas.
Apie Pasaulinę Parodų pa

aiškino L. Srubięnė.
Nausėdienė užkvietė Apsk.

gana
dainavo daug gražių dainelių. 

Bravo, “Pipirai”!
Be to, kalbėjo dr. S. Biežis.

Buvo gražios muzikos ir kito-

f i
Draugija nutarė dalyvauti 

parapijos piknike, kuris įvyks 
birželio 25 d., Vytauto darže, 
ir dienraščio “Draugo” pik-

IŠ M. S. OH. APSKR. 
SUSIRINKIMO

Saulė kepina, šiltas oras, 
žmonės prakaituoja ir vieni 
kitų klausia: ar nešilta? Bet 
kam tokius beprasmius klau
simus uždavinėti, kad visi ži
nome, jog šilta. Elzbietos draugija gerai gy-

Vasaros laikas, tat ir šilu- vuoja turėdama gerų ir darb- 
ma reikalinga, ypatingai pik- šėių’ pirm. Elzbietą Skinderie- 
nikams.

Tat, brigbtonparkiečiai ir 
subruzdo: sušilę rengiasi į di
džiulį metinį parap. piknikų, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, Birutės darže.

Kad tinkamai pasirodžius.

5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” PIKNIKO TIKIETŲ 
BUS PARDUOTA PRIEŠ

PIKNIKĄ

Dovana “ D r a u g o ” pi
knike Birutės darže, sekimui., 
liepos 9, 1933, nusipirkęs ti
kintų ir laimėsi Jackson Bell 
radijo, 9 tūbų, vertės $50.0(1.

Dabar visose Cbicagos 
ir apielinkių parapijose eina 
tikietų platintojų mobilizaci
ja ir tikietų platinimas. Bus 
indotnu pamatyti, kam teks ta 
dovana.

Tikintai išanksto, platinami 
ir pigiau parduodami. Dabar 
kaina 25 e., o prie vartų bus 
35 c.

Tikietų pardavinėtojų yra 
"eiaij visose kolonijose. Norintieji 

pasidarbuoti katalikiškai spau 
Idai, prašomi atsišaukti.
i Rengimo Komisija

į pagerbimo vakarėlį Motina'. V,ų įdomių ir naudingi] daly-j REIKALINGA MOTERIS 
Marijai įienuolyne. Išrink.os jtl, pasiklausyti, kas patenkino prie ūkės. Gyvenimas ir vai-
dalyvauti: Vaičūnienė, Čepu
lienė, Srubienė. Apskr. užmo
kėjo jų bilietus.

3 kp. užsimokėjo Apsk. duo
klių $1.00.

Priešseiminis susirinkimas i - 
bus birželio 24 d., Cicero, UI., Į7" 
Šv. Antano parap. svet.

Kasoje pinigų liko $85.05. :
Susirinkimas užsibaigė tru- 

kšmingai, l>e maldos.
Rašt., M. šrupšienė

dausytojus. F is gis. Primokės $5 Į mėnesį. 
Atsišaukite į “Draugo” ofisą

Box 236.GARSINKINTES
“ORAUGEh

Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų Sų-gos Chicagos Aps- 

nike, kuris įvyks liepos 9 d., krities mėnesinis susirinkimas 
Birutės darže. Abiem pileni įvyko geg. 28 d., Bridgeporte, 
kam paskyrė $5.09 aukų. Šv. Šv. Jurgio parap. svetainėj,

2 vai. popiet.
Susirinkimų atidarė Apskr. 

pirm. V. Petrošienė malda. 
Kuopų atstovės užsiregistravo:, 
1 kp., 2 kp., 3 kp., 4 kp., 20* 
kp., 21 kp., 55 kp., 67 kp.

Iš valdybos narių susirinki
me dalyvavo: pirm. — V. Pe
trošienė, vicepirm. — L. Sru
bienė, rašt. — M. šrupšienė, 
ižd. — S. Sakalienė.

Reikalinga blaivus žmogus 
prie ūkės. Atsišaukite tarp 5 

į ir 7 vakare.
75C2 Kiagston Avė. 

Apartnicnt 202

nę, kuri per 20 metų eina pi
rmininkės pareigas.

X Plačiai žinomas biznie
rius A. Petkus, kuris užlaiko 
jeivelry krautuvę, adresu 4601 
So. Hermitage avė., turi nau
jausios mados žiedų, laikrod-

komiteto nariai ir draugijų da- ra5olnl)j|) phlnksnų iv pa. 
rbininkai nušilo .r dirba jvai- tais0 snged„sius llalyk„s. Kai. 
ritu. darbus: vieni prašinėja nog nupigintoR. Petkua niekn0. 
pas biznierius trokų žmonėms
į piknikų vežti, moterys kole-1 
ktuoja įvairius valgius, kad 
piknike būtų ne tik kuo tro
škulį numalšinti, bet ir gerai 
pasivalgyti.

Kun. A. Briška, parapijos 
klebonas, rūpinasi kad pikni
ke būtų tinkama muzika jau-

neatsisako nuo labdarin
gųjų darbų, visados gausiai 
aukoja. Verta jį paremti.

i Atsilankykite į jo krautuvę 
ir pasipirkite reikalingi] da
lykų. Visiems maloniai patar
naus. X. Y. Z.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN 

OF LAKE
X Labdaringos Sųjungos 1 

kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 23 d., 8 vai. va-

flį Platesnės informacijos bus kare’ Sv- K^žiaus parap. sve-
patiektos netolimoje ateityje. , t#in8>- Viai nariai nuoširdžiai 

kviečiami ateiti, nes turime 
daug svarbų reikalų svarsty
ti. Nepamirškite naujų narių 
atsivesti. Prašoma grųizinti ti- 
kietus nuo įvykusio Centro pi
kniko.

Paskutiniame Pasaulinės Pa 
rodos lietuvių skyriaus susi
rinkime, kuris įvyko penkta
dienį, birŽ. 16 d. nariai nuta
rė kviesti visus Chicagos lie
tuvius, planuojančius dalyvau
ti Lietuvių Dienoje, liepos 16,

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROOETTE PARK
Nutarimai liko pereito susi-j

rinkimo perskaityti ir priimti i Šv. Barboros dr-ja kviečia 
su pataisymais. .visus marketparkiečius atsilū-

Kuopų veikimas ' nkyti į piknikų, kuris įvyks '
1 kp. buvo surengus bunco birž. 25 d., 1 vai. popiet, Mar-! 

party; viskas gerai sekasi. 1 ųuette parke, prie 71 st. ir
2 kp. labai gerai darbuojasi. Califomia avė.
3 kp. susirinkimai įvyksta j' Komisija labai darbuojasi,

ir nieko naujo. j kad visus tų dienų palinksmi-
20 kp. turėjo bunco party nūs. Sako, turės užtektinai 

ir pagerbimų naujųnarių; ge- krajaviško kugelio. Bus viso- 
rai pavyko. Kuopa pageidau- kių gėrimų, ypač to naujau
ja, kad Apsk. pirm. neleistų 
asmeniškumų susirinkime.

21 kp. gavo 1 naujų narę ir 
rengias,prie pikniko.

55 kp. kuopoje viskas kuo
+ Kviesliai į metinį parapi 1 geriausiai sekas; gavo 3 nau

jos piknikų užkvietė 60 biz- jas nares.

šio ir skaniausio 3.2 alaus. 
Ateikite visi. Paraginkite ir

savo kaimynus. Valdyta

PHILCO 7 tūbų su bateri
jomis .. >21 .OO

PHILCO, 1933 visa Elek- 
tros .... >39.50

MAJESTIC, 1933 visa Elek- 
tros .... >39.50

RCA Vietor, 1933 visa Elek- 
tros .... $39.50

Dykai įrengimas į jūsų 
Automobilių

Išmokėjimai po 1 dol. 
j savaitę

JOHN R. RORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7680 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Ctermak Road
Panedėlio, Seredoa t*r Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo Ir Suba tos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republlc 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pf- 
glausias kainas. Pašaukit Lafayette 
SUSO

- J. O K S A S 
2649 West 43rd St.

nierių, kurie skiria piknikui 
gražias dovanas, o 30 biznie-

67 kp. susirinkimai įvyksta 
sėkmingai; gaus 4 naujas na-

rių atneš patys į daržų dova-' res. , •,
nas. j P.' Vaicekauskienei patarta,

X Juozas ir Pranciška Žu-^ka(1 kreiptus į 1 kuopų kas- 
rkauskai biznieriai 1957 W. 23 J’nK j08 išbraukimo iš tos kuo-
st. birželio 20, minėjo 23 me- P08,

Motinostų sukaktį ženybinio gyveni
mo, parapijos piknikui pasky
rė gražių dovanų.

X Petras ir Barbora Paku
liai 2242 W. 23 PI. mokyklos 
užbaigimo vakarui, davė salę

X Atostogas praleisti par-

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

Tel. Boulevard 4705—8167

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
gičlua Namus, Farmas Ir Btsnlus vi
sose valstijos*. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačia 
patyrimu blanyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GI
6755 S. Western Avenue

Chlcago, 
Tel. OROVEB

UI. 
IHILL 10»

Dienos raportų iš
davė Jenčienė ir Mickelin- 
nienė. Pasirodė, kad Apsk. 
reikės pridėti $12.77 išlaidoms 
padengti. ' (| I ’

67 kp. Ąpsk. taria nuošir
dų ačiū už gerus pasryčius ir

Šį vakarų, t. y. birželio 23 
d. neįvyks praktika, kaip pra
ėjusį penktadienį buvo nutar
ta. Praktika įvyks kitų penk
tadienį, birželio (.Tune) 29 d., 
Lietuvių Auditorijoj, mažojoj 
salėj, 7:30 vai. vak. Valdyba

Lietuvių programai:
WCPL, 970 k. programos 

nedėliomis 8 vai. ryto ir 
1 vai. popiet.

WIIFC, 1420 k. ketvergais. 
Pradžia 7.30 vakare.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n ' 1U< ’ z? pu Ihll wi(’/<^(0-
.NORTSMEBAI

PERKAM
Lietuviškus

BONUS
veltui, tokiu būdu parapijai,'prisi im ie Motinoa Die 
sutaupė $20.00. Labai ačiū. 'nog , j f

8. Sakalienė išdavė raportą 
SKAITYKITE IR, PLATOJ. iš rengiamo šeimyniško ifiva- 

KITE “DRAUGĄ” *žiavimo, kuris bus liepos 2 d.

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TFISINGCMU PAMATUOTAS RIZNI8

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

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

4038 Archer Avė.
Tai. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
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