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Šiandien Šarkis gina čempijono titulą
JIS ŠIANDIEN VAKARĄ SUSIREMIA 

SU IMU CARNERA
NEW YORK, biri 29. —

Šiandien vakarą Madison Squ 
are Gardens stadijuine, Long 
Island, įvyksta pasaulinės 
svarbos kumštynės.

Pasaulinis bokso čempijo- ,. , ._ ,. z, _ . , „ dicu vakarų Šarkis susiremia,nas Šarkis (J. Žukauskas) Į

Šarkis sveria apie 204 sva
rus, o Carnera — apie 265. 
Carnera priede dar yra už 
Šarkį apie 7 colius aukštesnis.

t ' '

Su tokiu tai milžinu šian-

kumščiuosis su italu milžinu 
kumštininku Primo Carnera, 
kurį prieš porų metų Šarkis 
buvo parbloškęs.

Einas apie pasaulinio čeonpi 
jono titulų. Visi tikisi, kad 
mėsingas Carnera bus pavb- 
blokštas, jei pats nesudribs.

Šiandien Carnera tačiau jau Šarkis sugebės apginti čempi- 
rimtesnis Šarkiui priešas. Dau 1 J°no titulų, 
giau išsimankštinęs, daugiau j i Rungtynėms skirta 15 roun- 
gudes. , dų.

KITOS DVI VALSTYBĖS 
PRIEŠ PROHIBICIJĄ

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 28. — Kalifornijos gy
ventojai vakar dauguma balsų 
pasmerkė prohibicijų.

. CHARLESTOWN, W. Va., 
birž. 28. — Šios valstybės gy
ventojai vakar dauguma balsų 
atšaukė 18-ųjį priedų.

Tokiu būdu jau 16 valstybių 
nusprendė 18-ųjį priedą at
šaukti.

J. VALSTYBĖS SUTINKA LAIKINAI 
STABILIZUOTI PINIGUS 1

• • •* ■ “t 7-■ ' .

JAPONAI ĮSIVERŽĖ BOLŠEVI
KŲ VALDOMON 
TERITORIJON

GRASINA C2NTRO 
PARTIJAI

AMERIKA SUTINKA 
STABILIZUOTI DOLERJ

KOVA PRIEŠ KOMUNISTUS 
AGITATORIUS AIRIJOJ

JACK.SHARKEY
Pasaulinis didžiojo svorio 

sininkas 6_>i»pi jonas Šarkis 
kauskas).

PARDAVIMO MOKESČIAI

DUBLINAS, Airija, birž. žmones, vienus prieš kitus pju 
28. — Komunistų partija Airi dyti.
joje, kaip komunistai save va
dina, per dvi dienas vienuose 
šio miesto namuose turėjo 
slaptų konferencijų. Sužinota, 
kad dalyvavo apie 50 delegatų. 
Nė kokio Maskvos atstovo ne
buvo. O ir dalyvavusieji de- 
delegatai vargiai visi knipunis 
tais jaučiasi.

Oficialus komunistų skai
čius Airijoj yra apie 100. Iš 
jų apie 75 gyvena šiame mies
te. Tas paaiškėjo pačių komu
nistų susirinkime.

Susirinkime komunistai kal-

Airijos katalikų vyru drau
gija Dubline turėjo suvažiavi
mų. Pasiuntė Šventajam Tė
vui Pijui XI ištikimybės adre 
sų ir nusprendė imtis ko griež 
Čiausiųjų priemonių f) ries ko
munistus ir jų propagandų. ’ 
Nusprendė boikotuoti laikraš
čių ir knygų parduotuves, ku
riose komunistų raštai parduo 
darni.

Šv. Teresės Belfaste ir Švč. 
Širdies Co-bbe organizacijų i 
kuopos padarė pareiškimus, 
kad krašto atstovai paskelbtų 
komunizmų ir raudonųjų pro-

Pasigirsta protestai prieš 
naujus pardavimo mokesčius. 
Mokesčiai gal ir reikalingi, bet 
jie žmoniškai turi būt ir ren
kami.

KATALIK
REIKALĄ 

MŲ

VYSKUPAS
NAUJŲ NA-

GRAMS

CINCINN^TI, O., birž. 28. 
— Kaip kituose dideliuose 

1 miestuose, taip ir čia negrai 
apgyvena blogiausios rūšies

TMeif, kart, buvo durtu 311“*"“’ l‘u™rW»K'n*
pavadinti. Kai kurios tų pa
talpų netinka nė gyvulių lai
kymui.

nuošimčiai pardavimo mokės- į 
čių. Daug žmonių turėjo mokė 
ti iki 20 n u oš., ačiū rinkimo 
nepatvarkymui.

PRIEŠ RAKIETERIUS

bėtojai, kaip paprastai, puolė' pagandų neteisėtais ir visam
Airijos vyriausybę, vadino jų 
‘ ‘ kapitalistiška ’ ’. .Vienas iš 
Belfasto komunistas reikalavo 
savo draugų, kad jie dirbtų 
už Airijos pakeitimų sovietų 
kraštu. Sakė, kad to tikslo at-

krašte uždraustų 
raštus platinti.

komunistų

Chicago majoro Kelty įsakv 
mu suorganizuota penki specia 
liai policijos skvadai kovoti 
prieš vežėjų unijos rakiete- 
rius. Skvadams įduota rakie- 
terių sąrašas ir įsakyta juos

Katalikų jaunųjų vyrų dr-1 areštuoti, kur tik jie bus ran- 
jos suvažiavimo dalyvini srivoi^81™. Kada bus paleisti, ir
darbų pradėjo pirmiau proka- 
tedroj išklausę šv. Mišių ir

siekimui reikalinga kurstyti priėmę šv. Komunijų.

CHICAGOJE UŽ ALAUS “LAISNIŲ” 
MAŽINIMĄ

BE PILIEČIŲ ATSIKLAU- 
SIMO

Jeina paprotin kaip Cooko 
apskrity, taip Chicagoj ir Illi
nois valstybėje viską dirbti be 
piliečių atsiklausimo. Tas prie
šinga konstitucijai.

Štai pavyzdžiui gali būti 
kad ir legislatūros nusprendi
mas, kad Chicagos švietimo 
boa r d a s be piliečių atsiklausi
mo gali išleisti apie 40 milijo
nų dol. bonų viešųjų mokyk
lų reikalams.

Chicagos aldermonų tary 
bos “laisnių” komitetas spren kt. taisykles, 
džia, kad “laisnius” už alaus
pardavimų reikia perpus su
mažinti. Tad būtų pigesnis a- 
lus. Šiandien daugeliui alus 
neįperkamas.

SUSPROGDINTA BOMBA
Standard Co. gazolino sto

ty, 18 gat. ir Inner drive, sus-

VIEŠOSIOS NAUDOS 
IŠTAIGŲ TVARKYMAS

Illinoiso legislatflra, galima 
sakyt, jau pravedi griežtesnio 
viešosios naudos įstaigų 
tvarkymo bilių.

BERLYNAS, birž. 29. —
Nacionalsocialistų vyriausybė 
išgriovė ir, galima sakyt, pra- 

AVASHINGTON, birž. 28.— riP visas kitas politines par- 
Pastarojo karo archivuose ras tijas Vokietijoje.
ta slapta korespondencija. Pa Liko tiR viena kataliklJ cent 
tiriama, kad Vokietija su Aus ro pavtįja Kalbama, kad IJit- 
tro-Vengrija 1918 metų pra- .ierįg kėsinasi ir šių partiją pa 
džioje siūlė Amerikai ir sau- naikinti
tarvei taikų. Tačiau karo vedi _____  ___
rras prailgintas, nes nebuvo Į FAŠISTŲ PARTIJON
pilnai išvystyta J. Valstybių jj|jNGT1 MONARCHISTAI 
karo mašina. 1

KARAS 10 MENESIŲ 
PRAILGINTAS

RIMTI NESUTIKIMAI

TOKIJO, birž. 29. — Tarp 
japonų ir bolševikų iškilo 
laibai rimti nesusipratimai. Ja 
ponai jūrininkai iš karo laivo

BERLYNAS, birž. 28. —
Nacionalsocialistų (fašistų) 
partijos laikraščiai skelbia, 
kad šion partijon įjungti rao- 
narchistai (nacionalistai), da- 

( lis socialistų (marksistų)- " ir 
kitos partijos.

į įsiveržė bolševikų valdomon
-VUIU1, f Kamčatkon — Rusijos teritori Į
pincinnati arkivyskupas J. Vyksta diplomatinė kova.1 PartiJa dar pasilieka neprik

T. McNicholas deda pastangų __________________________  lausoma.
tas visas lūšnas sugriauti ir
negrams pastatyti žmoniškus 
namus, kuriuose jie gyvenda
mi daugiau jaustųsi žmonėmis 
ir save gerbiamais piliečiais, 
ne kaip šiandien neapsikenčia- 
mais ir visų niekinamais.

Arkivyskupas McNicholas 
tuo tikslu pasiuntė laiškų Geor 
ge W. B. Conradui, geresniųjų 
rasių santykių krašto sąjun
gos prezidentui. Jo Eoksc. nu
rodo, kad žmoniškų namų ne-

LIETUVOJE
LŪŠE, Mažeikių apskr. — 

Čia pastatyta pirmoji Lietu
voje Standartinė garinė pieni
nė. Pieninės pastatymas iš vi
so kaštavo 57,000 litų. Pieni

Tik viena katalikų

vėl juos areštuoti. Ir taip be 
paliovos. i

—--------------- Į grams pastatymui galima gau
Chicagos parduotuvių savi-1 ti pagalba iš Reconstruetion 

ninkai, kurie priklauso Natio- Finance bendrovės, 
nal Retai 1 Dry Goods sąjun
gai, turi susirinkimus. Gamina 
darbo valandų, atlyginimo ir

21 Madison gat. namų 
vienam kambary rastas bute
liu užmuštas F. Blackborough, 
70 m. amž. našlys. Visi kiše- 
niai tušti.

Vakar Soldier Field stadijų 
me autogyro lėktuvo išradė
jui Juan de la Cierva suteik- 

progo bomba. Du asmenys su I tas Guggenbeimo aukso meda-
Žeista. Nuostoliu bus apie 5,-, lis.
000 dol.

Cooko apskrity iš kiekvienų 
Vakar dienų vėjas atsisuko j penkių asmenų vienas valsty- 

iš Michigan ežero pusės ir ne bės lėšomis šelpiamas, 
leido per daug žmonėms pra
kaituoti. LONDONAS, birž. 29. —

Atvykus čia J. IV. valstybės 
pasekretoriui Moley ekonomi
nė konferencija virto slaptais 
pasitarimais.

Illinois gubernatorius vakar 
pasirašė pardavimo mokesčių 
bilių.

LONDONAS, birž. 28. —
Pranešta, kad už uždarytų du 
rų vyksta monetarinė pasaulio 
valstybių konferencija.

Taip pat praneša, kad savo 
pinigus laikinai stabilizuoti 
jau sutiko: J. Valstybės, Ang
lija, Prancūzija, Italija, Olan- 

Šveicarija ir Belgija.dija

DINGĘ MEKSIKOJ ISPA
NAI LAKŪNAI ESĄ GYVI

HAVANA, Kuba, birž. 28. 
Jš čia skridę į Meksiką, du is
panai lakūnai yra gyvi, knot 
gautų žinių. Jie su lėktuvu į- 
kritę į Juka,tano parlajų ir viC 
nas kubiečių laivas juos išgel 
bėjo.

Iš Mexico City praneša, kad
centro paskelbtas žuvusiųjų lakūnų 

radimas pasirodė pramanytas.

HUGENBERG ATSISTATY
DINO

NAUJAS VOKIEČIŲ PRO
TESTANTŲ VADAS

BERŲYNJAS, birž. 28.-, 
Nacionalsocialistų spaudžia
ma monarchistų ((nacionalis
tų) partija pati savaime pakri

~ «««,: ko. Šios partijos vadas dr. Anes viršuje yra butai ir susi- •..........................

tlamai neturi būt ruimingi ir 
brangintini, taip kad negrų 
šeimoms gyvenimui būtų leng
vai prieinami, kadangi negrai 
turi mažas pajamas.

Šis reikalas, sako arkivysku 
pas privalo lūpėti kb k vienam 
miesto piliečiui. Pilkiai tu- 
įvs tikrai kuo pasididžiuoti, 
kada meste bus panaikintos 
kiekvienam akis veriančios ne
švarios, nukrypusios ir suiru
sios lūšnos ir anų vietoje atsi 
ras gražūs naujoviniai namai.

l inkimams salė. Pieninė pasta 
tyta gražioje vietoje, netoli 
stoties. Standartinės pieninės 
skiriasi nuo kitų tuo, kad jų 
patalpos yra išnaudojamos iki 

N •• maksim,ūmo, mažesniame plo- 
aU'Jl te galima tiek pat dirbti. Pa

našios pieninės dabar stato
mos Šeduvoje ir Kurkliuose, 
netrukus bus pradėta statyti 
ir Sintautuose. Apskritai, atei 
tyje bus einama prie vienodo 
visų pieninių tipo. Lūšės pieni 
nė pieno statytojų -turi apie 
60o ir per savaitę pagamina 
apie 50 statinių sviesta.

KITA FINANSINĖ FIRMA 
TARDOMA

WASHINOTON, birž. 29 — 
Senato komitetas tardo finan
sinės firmos Kuhn, Loeb and 
Co. finansų stovį. Pasirodo, 
kad vyriausias firmos bendri
ninkas O. H. Kahn nėra mokė
jęs per kelis metus mokesčių 
už pajamas.

MARIJAMSPOLfi. — Prieš 
kurį kurį laikų kilęs marijam
poliečių -tarpe sumanymas stei 
gti sodžiaus muziejų jau įgy
vendinamas. Manoma, kad mu 
ziejų galima bus atidaryti dar 
šių vasarų. Steigėjai išleido ne 
senai atsišaukimų, kuriame 
prašo ūkininkus paremti šį 
gražų sumanymų eksponatais. 
Ūkininkai muziejaus steigimui 
pritaria.

SKAITYKITE IR PLATO*. 
KITĘ “DRAUGĄ”

Hugenberg išėjo iš Hitlerio mi 
nisterių kabineto. Jis buvo e- 
konomijos ir žemės ūkio minis 
teriu.

BERLYNAS, birž. 28. —
Prūsijos protestantų bažny
čios vadu pasiskelbė Prūsijos 
premjeras kap. Hoering. Jis 
pareiškia, kad seniau šios baž
nyčios vadu skaitėsi karalius, 
tai dabar ši valdžia tenka pre 
mjerui. Tik jam sutinkant pro 
testantai gali skirti sau vy
riausiąjį vyskupų.

1,300 AGENTŲ 
PALEIDŽIAMA

NUŠAUTA TRYS KALINIAI

MANILA, birž. 28. — Corre
WASHINOTGN, birž. 28.— |gidor 8al°je kareivia nušovė 

Prohibicijos vykdymo biurasltr’s kalinius. Sulų
liepos 1 d. paleidžia 1,300 a- 
gentų ir tarnautojų.

Illinoise prohibicijos agentų 
skaičius nuo 179 sumažinamas 
iki 97. ,

AUDEKLŲ GAMYBOS 
PRAMONĖ

gubernatorius Murphy 
tardymus pravesti.

AVASHINOTON, birž. 23.— 
Pranešta, kad organizuoto dar 
bo vadai nori, kad audeklų gal 
mybos pramonėje būtų dirba
ma 35 valandos per savaitę ir 
mažiausias savaitinis atlygini 
mas — 14 dolerių.

įsakė

SKAUDŽIAI APMUŠTAS 
KUNIGAS

RHEINGOENNHEIN, Vo
kietija, birž. 28. — Nežinomų 
provokatorių gaujos čia skau
džiai apmuštas vienas katalikų 
kunigas. Paimtas į ligoninę. 
Vienam netolimam) miestely 
katalikų klebonijos langai iš
daužyti.

Už tai yra kaltinami fašis
tai. Tačiau šie išsigina.

ORO STOVISPLYMOITTH, Ind., biri. 29.
— Keturi banko plėšikai čika- 
kagiečiai teismo nubausti kalė J CHICAGO IR APYLINKES 
jimu — trys po 25 metus, o — šiandien iš dalies debesuo- 
vienas — 8 metus. -įta; kiek vėsiau.

■». *
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“DRAUGAS”

lietuA ktsdfen. Išskyrus
NT’MERATOS KAINA: ketams — <6.00, Fd-
— <1.(0; Tiltas mėnesiams — <2.00; Vienam 
H 1^C u”Urolo.J# — ketams <7.00; Pusei me-
ra4a.rbla.mi Ir korespondentams raMų aeara- 
MpraAoma tai padaryti Ir neprtMunfiUaa tam 

ta tankių.
torius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. 

tai) kainos ,prĮjiunčfemos pareikalavus. 
Ibimai sekančiai dienai priimami iki 

S vai. po piet.

■ekmadlentMi

gi tas žinias, ypač apie greitą gerųjų laikų 
grįžimą, reikia atsargiai skaityti. Kės greitu 
laiku toki dalykai neatsiekiami.

Kaip ten nebūtų, turėkime vilties. Kraš
to prezidentas dirba darbininkų gerovei. Jis 
stovi už didesnį darbininkams atlyginimą 
Tas reikalinga pirkimo jėgos padidinimui. Be 
Šios jėgos negali būt darbo.

PASTABULĖS

SVEIKATOS SKYRIUS
6į skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

APIE ADENOIDUS

“DRAUGAS”
UTMUANIAN DAILY FRJEND

Publtshed Daily. Except Sunday.
?RIPTIONS: One Tear — <0.00; 8lx Montha 

0> Ona Month —- 76c. 
Siz Montha — <4.00;

1A “DKAUOA8“ ėringa MM fėanlts. 
,r*2334*8M<BSfl?r Are., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
lib ■ t II .1- I i Hta< In i iii

»<R> Thraa Montha — <1.00; One Month — 76c. 
— Ona Tea» — <7.00; ‘

«anu

TURĖKIM! VILTIMS

Didžioji šio krašto spauda jau ima daž
au skelbti, kad laikai gerėja, kad kraStui 
vėl eina laimingos dienos. Sako, plieno pra

ėję vis daugiau darbo ima rastis, auto- 
ilių fabrikuose vis smafkiau brusdama.

io pramonėje taip pat matomas didesnis 
jimas. Gaminiams kainos palaipsniui di- 

o ir bankai daugiau apyvartos turi. Pa-
Amerikos Darbo federacijos valdyba pri- 
įsta, kad jau apie vienas milijonas darbi- 
ų daugiau per pereitus du mėnesius ga-

» darbą.
Dideliais optimistais, kaip didieji laik

yčiai nuduoda, nebūkime. Vis gi turėkime 
lties. Kad laikai pagerės, apie tai* negali 
it kalbos. Tačiau negreit tas įvyks ir kfaš- 

darbininkai tiek nesidžiaugs laimingosic- 
dienomis, kaip tai būta prieš 30 metų,

daugiau.
T«is laikais, iŠtikrųjų, darbininkai jau-«i laimingi. Tas neditbo, kas nenorėjo dir- 
ar kas negalėjo. Įvairiausi darbai buvo' 

liekami rankomis ir raumenimis. Mažai da
lininkai Uždirbdavo, bet ir pragyvenimas
(VO pigertėlis.

Kaip gi šiandien! Mašinos milijonus da
lininkų išstūmė iš fabrikų ir dirbtuvėlių, 
tenr įvesta masinė gamyba, kas seniau ne
ito žinoma. Mašinos, tai ne rankų darbas.

Štai ir priežastis, kad nereikia tikėtis 
feningų dienų, ypač darbininkui.

Kraštui grąžinti gerbūvį yra begalo stib
is daiktas. Teisybė, krašto prezidentas deda 

pastangas dėl gerovės gtąžįnimo. Jo 
{danus kongresas pripažino. Bet ar pa
tuos planus įvykdyti, to nežino nė pats 

dentas. Jei tas darbas seksis, tai nebus 
laiko darbas. Užims metus kitus, 

pramonę if judinti.
Prieš keletą metų didžioji spauda ir gi 

Anai, ir tai visados iš paties Washingtono, 
įduodavo žinių, kad štai gerieji laikai grį- 
a, kad jie esą čia pat nž kertės. Tos žinios 
įsi rodė pramanytos, daugiausia politiniais 
Metimais skleidžiamos.

Reikia spėti, kad šiandien taip nėra. Vh

it

£

Šiandien mūsų tautieties pasaulio boksi
ninkų čėmpijonas Jack Sliarkey (Juozas Žu
kauskas) imasi su italų stipruoliu Primo Car- 
nera, kuris prieš porą mėnesių savo oponen
tą, Šarkio mokinį, rungtynėse negyvai pri
mušė. Nors Carnera tą netiksliai padarė, bet 
vis dėlto tai pasako kokią jėgą tas boksinin
kas turi. Nežiūrint to, Šarkis jo nebijo ir drą
siai eina ginti eempijonato vainiką. Didžiųjų 
dienraščių sporto rašytojai pripažįsta, kad 
Šarkis yra geriausias boksininkas pasaulyje, 
tik primeta jam, kad jis nėra užtektinai ag
resyvus. Gal būt Šarkis nėra agresyvus dėl 
to, kad jis yra atsargus. To atsargumo pub
lika kaip tik nemėgsta. Tokiose Rungtynėse 
ji nori matyti daug kraujo, žiaurumo vieno 
ar kito boksininko sąskaiton. Mūsų manymu. 
Šarkio taktika yra sveikintina.

• • •
Šarkis, kuris drąsiai save vadina lietu

viu, mūsų tautai daug gero padarė. Jis lie
tuvių vardą plačiai, ypač. sportininkų pasau
lyje, išgarsino. To išgarsinimo už jokius pi
nigus nebūtų galima nupirkti. Bė to, mūsų 
jaunimui jis pridavė akstino laikytis savo 
tautybės ir didesne energija darbuotis savų
jų naudai. Dėl to kiekvienas lietuvis, jaunas 
ar senas, Šarkiui linki geriausio pasišekimo 
apginti čempijonatą, kad ir toliau taip pa
sekmingai galėtų lietuvių vardą kelti ir mū
sų jaunimui rodyti pavyzdį laikantis savo 
tautybės idealų. i

• • •
Įsidėmėtini a. a. arkivysk. J. Matulevi

čiaus žodžiai: “Nesitikėkime patraukti žmo
nes prie Bažnyčios nusileidžiant prieš klai
dingas jų nuomones ir net joms pritariant 
ar net pataikaujant sugedusienis žmonių į- 
geidžiams. Mes tegalime prie Dievo atversti 
žmones tik pilnai rodydami jiems žodžiu ir 
pavyzdžiu krikščioniškosios tobūlybės idea
lus visoje skaistumoje, tik skelbdami pilną 
Evangelijos tiesą visoje pilnybėje, taip kaip 
ji yra garsių Bažnyčios Mokytojų išreikšta.”

• • •
A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet 

bus Chicagoje rugpiūčio 22, 23 ir 24 dienomis. 
Tai yra svarbus įvykis mūsų visuomenės gy
venime. Ne tik Federacijos skyriai, bet ir ki
tos katalikų organizacijos bei dfaugijos to 
įvykio laukia ir prie jo rengiasi, nes Fede
racijos kongresuose aiškiai pastebima kaip 
plaka mūsų visuomenės veikimo pulsas, ko
kie jame yra trūkumai. Dėl to svarbu, kad 
šių metų kongresas būtų gausingas dalyviais 
ir turiningas savo programa. Rengkimės prie 
šio įvykio visi ir visur.

Rašo Z)r. S. Biežis, gydyto
jas ir chirurgas, Chicago, III.

Adenoidai yra labai papras
tas atsitikimas, ypač pas vai
kus. Jie randasi užpakaly no
sies priaugę prie priešakinės 
sienos viršutinės dalies nosies 
koserės. Taigi mes juos užtin
kame kaip tik toje vietoje, ka
me užpakalinė nosies atVara 
atsidaro į koserą, kuri žemyn

girną, kas vėliau ar anksčiau 
veda net prie rimtos plaučių 
ligos, l^tai, dėl ko kvėpavimas 
per burną yra pavojingas ir 
štai dėlko tokio kvėpavimo rei 
kia vengti. Tas yra pavojin
ga kaip suaugusiems, taip ir 
vaikams. Pastariesiems, rei
kia pridėti, esti iš to dar dau- 

jgiau pavojaus. Mat, vaikams 
augant ir negalint kvėpuoti 
per nosį, pasireiškia įvairių 
malformacijų, išsikreipimų 
burnos ir nosies kauluose, kaseidama susijungia galų gale ,. . . .

, y. . . , . .. sugadina išvaizdą ir taipgisu plaučiais. Adenoidai suside , .
j v , i • ■ kramtymo aparatus, kas ir suda iš labai minkštų, taip vadi i . .

didžiausiomis pastangomis re 
tai tegalima atitaisyti.

Pas suaugusį žmogų adenoį- 
dus pažinti nesant gydytoju 
yra gana sunku. Negalėdamas 
kvėpuoti per nosį gali pareiti 
nuo daugel kitokių priežasčių, 
kaip tai; -peraugusi arba ge
rokai iškrypusi nosies pertva
ra, gleiviniai polypiai (poly- 
piai yra labai minkšti gleivi
niai audiniai maišelio pavyda 
le augą iš gleivinės nosies plė
vės), peraugę turbinkauliukai 
arba jų audiniai ir tt. Tiktai 
tinkamai išeg2aminavus gali-

namų lyrnfoidiškų audinių, ku
rie prie tūlų aplinkybių turi y i 
patybę tai susitraukti, tai iš- 
siskėsti.

Kadangi adenoidai randasi 
kvėpavimo take, žinoma, pa- 
čiop viršutinėje daly, tai jiems 
užtektinai peraugus visai už
pildo, tarsi kamščiu, tą dalį 
kvėpavim-o kalno, kad oras ne
begali liuosai vaikščioti. Ki
tais žodžiais sakant, užpakali
nė nosies atvara adenoidais 
taip užsikemša, kad nesti jo
kios galimybės kvėjuoti per 
nosį. Tokie asmenys yra pri

’ Šis įžymus paveikslas “Vyras su vyno stiklu, pieštas 
ispaniečio dailininko Diego Velasquez (1599—1660) dabar 
išstatytas parodai Art Institute Chicagoje. Paveikslas yra 
Musemn of Art, Toledo, Ohio, nuosavybė. Paskolintas Chi- 
cagai Šimtmečio Pažangos parodos laikui.

NESVARBIOS NUO
MONĖS

Rašo E. J. K.

goję studentų laikraštis, nese
nai savo studentų tarpe palei
do anketą įvairiais šių dienų 

'klausimais. Ir įdomu bus pa
žiūrėt, kokias “krikščioniš- 
Įkus” idėjas ši draugija įdėjo

versti kvėpuoti per burną, nes nia nustatyti priežastį negalė-
kitaip oro negalėtų įtraukti į 
plaučius. Kvėpuojant išimti
nai per burną, aiškus dalykas, 
reikia veik visados būti išsi
žiojus. Užtat tokius žmones ir 

cm

Ė. Gudas

CHKAGO -1933
(Tęsinys)

Užuojauta ir pagalba
Visas pasauliu buvo sujaudintas Chi- 

nelaime.
Jau antradienio ryte į Chicago atpyŠ- 

fcjo 50 vagonų maisto ir drabužių. Ge- 
Inkelių ir telegrafų kompanijos Chi 
tgo* reikalams tada tarnavo dykai.

Milwaukee, užmiršęs savo įsisetiėjtifij 
rydą Cbicagai, pirmadienį atsiuntė tris 
irinius vežimus. St. Louis, taipgi krei- 
žiflrėjusi į Chicagos kilimą, jau pir- 

Bdienio vakare išlėkta traukinį su pa
inia ir 80 tortų gėrybių stoty laukė kito 
bdkinio ( i nei ima t i pirmadienį sukėlė
M>X)00 Chicagos padegėliams.

Daugelio valstybių gubernatoriai iŠ- 
Wo proklamacijas, raginančias Žmones 
Meagos padegėlius šelpti. New Yorke, 
žetone u kituose miestuose buvo šau

kiami masmitingai ir renkamos aukos. 
Atsiliepė Ixm<ionas, Paryžius ir šimtai ki
tų Europos miestų.

Philadelphijoj viena valanda sudėta 
$100,000.

Nebuvo Amerikoj miesto, kurs nebū
tų buvęs sudrebintas Chicagos nelaime ir 
kurs nebūtų šio to padaręs padegėlių nau
dai.

Kaip tik žinios pasklido apie baisų 
gaisrą, tai didmiesčiuose bizniai sustojo 
ir pasilinksminimo vietos užsidarė.

Todėl antradienio ryte, kai padegė
liai ėmė žvalgytis, tai 50 vagonų maisto 
ir drabužių jau jiems buvo stoty. Nenu- 
kentėjusieji nuo gaisro chicagiečiai pri
glaudė padegėlius. Likusios bažnyčios ir 
mokyklos buvo paverstos į ligonines. Iš 
vieno hotelio iš St. Louis buvo atsiųsta 
lovų tiems sužeistiesiems. Gen. Sheridan 
SU savo kareiviais dirbęs gaisro metu, 
dabar žiūrėjo, kad benamius ir sergan
čius aprūpinti. Paežery Šimtai žmonių ne
galėjo paeiti. Juos reikėjo suvežti ir gen.

Katalikiškuose laikraščiuo-Įį savo narių galvas ir širdis, 
se klausimų ir atsakymų skv- Į 62 nuošimtis atsakė, kad 
riuose daug kartų esu pašte-j nėra tokio Dievo, kokį apsa- 
bėjęs klausimą, ar gali kata- ko Šventasis Raštas.jimo kvėpuoti per nosį. Pa

čiam nustatyti diagnozą ir gy 
dytis yra netik negalima, bet 
tuo pačiu sykiu labai nesaugu.

Adenoidus galima gana len 
gvu būdu išgydyti .Kadangi 
adenoidai yra tam tikri audi
niai (mėsos), kurių kartais es-

likas jaunuolis įstot į Y. M. 
C. A.! (Jaunų Vyrų Krikš-

72 nuošimtis pareiškė, kad 
dangaus, pragaro .arba skai-

31 organizacija yra grynai pro 
testoniška ir kad ji visados 
savo narių širdyse skiepija

ne tik nepatogus, b i ir sveika niai tiesos;, Kurių Kartais es- 'protestantizmą. Katalikai dėl 
tai žymiai kenkia. Nosis yra į** aPse’a’ ir & priežas- ,to neprivalo rašytis į tą drau- 
taip -ftfbudavota, kad kvėpuo-1 ^es gana keblaus priėjimo ’gįją, nes pateks jos vedėjų, 
jant Į»er ją, dulkes, bakterijos P**e tai vaistais jų panai- protestantizmo apaštalų įta- 

kinti nėra galimybės. Tačiau koft jr panies savo tikėjimą.

vadina išsižiojaliais. 
Kvėpavimas per burną yra

ir visokie kiti nešvarumai su
laikomi ir tokiu būdu nelei
džiami patekti į plaučius, kur 
tai visa daug ž.J, s padaryto. 
Taigi, eidamas per nosį orus, 
esti sušildomas, jei jis peršal
tas ; sudrėkinamas, jei jis per 
sausas. Žodžiu sakant, nosis 
prirengia orą taip, kad pasta
rasis patekęs į plaučius jų ne
pažeistų. Gi burna šių visų 
taip svarbių pareigų negali 
atlikti, nes ji ne tam tikslui 
skirta. Per burną kvėpuo
jant visos dulkės, bakterijos 
ir šiaip įvairūs nešvarumai 
tiesiog pasiekia . plaučius, ka
me sukelia erzinimą arba įde-j

operacijos keliu juos galima

čionių Draugija). Į tų klausi-[styklOs buvimas yra tik juo 
mą visados atsakyta, kad to- kas

Jie mano, kad kapitalizmas 
turi būt panaikintas.

Silpnapročiai, nesveiki ir 
kriminalistai turėtų būt steri-

Y. M. C. A. naudoja labai
labai lengvu būdtl pašalinti. (sėkmingus būdus jaunimui pa 
1 ati operacija yra priskaito- traukti. Ji jam teikia įvairių 
ma prie mažųjų, nepavojinga, 'patogumų: skaityklas, rekre- 
ima tik visai trumpą laiką tai acijos sales, maudymosi prie- 
atlikti ir sėkmės, bendrai kabinės, sportą ir t.t. 
bant, pilnai patenkinant. Į „The Microbe,, centr.|in5s

Adenoidai yra nepaveldė-M. C. A. kolegijos Chica- 
jama liga, tv. jei vienas ar a- į -
budu tėvai -turi adenoidus, tai noidus gali reikšti rimtų ir 
nereiškia, kad jų vaikai apsi-j nepagydomų, nesveikumų, jei 
gims su jais. Ir šiaip jau ve- pasilieka ilgą laiką. Savaimi
dusių gyvenime adenoidai ne
daro jokios įtakos jų kasdieni-, 
niame gyvenime, neigi j seka 
mą kartą. Iš kitos pusės, pa
čiam asmeniui turinčiam ade-

jie retai kada pranyksta. To
kiu būdu, juo greičiau adenoi
dai prašalinami operacija, 
tuo mažiau pavojaus dėl komp 
likacijų.

lizuoti.
90 nuošimtis parėmė gimdy

mo kontrolę.
j 95 nuošimtis užgyrė divor- 
. sus.

Jei sis rezultatas imamas 
kaipo pareiškimas nuomonių 
visų šios organizacijos narių, 
galima sakyti, jog laikas jau 
tai organizacijai išbraukti žo
dį “Christian”.

Kuboje nesenai uždarytas 
vienas Y. M. C. A. centras 
dėl to, kad jis taip pat buvo 
ir komunistinio veikimo cent
ras. Vadinas, organizacijos į- 
steigėjų idealai visiškai pra
nykę.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”

Sheridan tam pavartojo valdiškus veži
mus.

Karpenteriai ir namų statytojai sava? 
noriais pasidavė nameliams statyti ir pa
degėlius priglausti. Šimtai moterų sava
noriai pasišventė ligonius slaugyti ir pa
degėliams valgius gaminti.

Žiema artinosi, o benamių buvo likę 
apie 100,000. Bet kai iš viso pasaulio pa
galba plaukė ir kai šelpimo darbas buvo 
greit organizuojamas, tai benamiai buvo 
aprūpinami.

Pradžioj didžiausia bėda buvo tai ta, 
kad vandentiekis sudegė. Upės vandens 
dėl nešvarumo negalima buvo vartoti. Su
linių nedaug tebuvo. Todėl vandens rei
kėjo gauti iš ežero. Tai gatvėse vėl pasi
rodė senoviški vandens pedlioriai, kurie 
šaukė. “Water IVater!” Daugelis buvo! 
perbiedni, kad pirktis vandens. Tokie tu
rėjo keliauti į ežerą su viedrais arba bu
teliais.

Iš žmonių vnidintuvės gaisro baise
nybės negalėjo greit išeiti. Ėjo tūkstan
čiai visokių gandų. Sujaudinti žmonės

pagatavi tikėti bet kam. Ypač gandai ėjo 
apie gaisro atsikartojimą. Žmonės nega
lėjo naktį ramiai miegoti. IŠHibaukštinę 
per naktį po dvidešimt sykių pašokdavo, 
mintydami girdį gaisro alarruą. Pribėgę 
prie langų ir žvalgydavos ar nepamatys, 
liepsnų nušviestą padangę.

Kad žmones nuraminti ir taip-gi kad 
apsaugoti juos nuo plėšikų, naktimis bu
vo išstatoma kareivių sargybos. Tie ka
reiviai naktį kiekvieną vaikščiojantį su7 
laikydavo ir išklausinėdavo. Saliūnai bu
vo uždarytt . 1

Rotužei sudegus, kongregacinė bažny
čia tapo majoro ofisu, vieta miesto ta
rybai rinktis ir policijos bustynė.

Geležinkeliai aždyką vežė padegėlius 
į kitus miestus pag gimines.

Viso Chicago paramos gavo grynais 
$4,820,148.16, toje sumoje yra $900,000 
ii užsienio.

Apie Chicagos gaisrą buvo priražy 
ta daug knygų.

Daugybė paskaitų visuose miestuose

buvo rengiama ir rodoma paveikslai Chi- 
eagoj prieš ir po gaisro.

Anglijoj rašytojas Thomas Ifughes 
pakėlė klausimą paremti chicagiečius kny
gomis. Sumanymą parėmė karalienė Vic- 
toriu, taipgi rašytojai Tennyson, Brown- 
ing, Darwin, Kinksley ir kiti. To pasek
mė buvo ta, kad iš Anglijos gauta virš 
8,000 knygų ir gegužės m. 1872 metais 
atsidarė Chicagoj viešas knygynas.

Pranašystės ir kaip jos išsipildė
Kai užėjo depresija 1837 metais, tai 

dauguma žmonių nusiminė be vilties at
sigriebti ir be vilties į geresnę ateitį. Bu
vo ir tokių, kurie kitaip kalbėjo. Vieną 
vakarą viename susirinkime, puikiausio
je Chicagos salėj laikytame (Saloon 

Bldg.), vienas kalbėtojas pareiškė, kad 
girdi tais metais (1837) gimusieji vaikai 
•blanks to laiko, kada Chicagoj bus 5ty-
000 gyventojų.

_ (Daugiau bus) ____



K«rvirtadijMiU, biri. 20, 1033

PinSBURGH'Ū LinUVIŲ ŽINIOS
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius

2128 Larkins \Vay, Pittsburgh, Pa.
Telephone HEmlock 1490 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

DIEVAS
(Rantas su Jonu vaikštinėda

mi kalbasi)
KAULAS: — Jonai, ar ma

tai, kaip visas pasaulis grei
tai bėga: automobiliai lekia, 
kaip be galvų, traukiniai eina

DR AtfOASf 3

Prieš savo atsivertimų:

mas kerštu ir žudynėmis prieš
Viešpaties mokytinius, atėjo ,.jtus miegtiigj ka(, 

pas vyriausijj kunigą ir prašė ka(, gu kuo
jį laiškų į Damasko sinagogas,'daugiauaia. tikinčiųjų j Kris.
kad kuriuos tik ras to mokslo

liau, Sauliau, kam mane per
sekioji!’’ Jis tarė: “Kas tu, 
Viešpatie?’’ Tas atsakė: “Aš 
Jėzus, kurį tu persekioji. Su

Drebėdamas ir nustebęs jis 
paklausė: “Viešpatie, ko no-

jas. Dėl to persekiojimo nesi
“Saulius, dar tebealsuoda- .... . , , , . >, gailėjo, nei sunkaus darbo, nei z

savo turto. Keliaudavo net j

NAUJOKYNAS.

ŠV. POVILAS APAŠTALAS dis..5ven‘as Y™.sa™ atai-vertimo buvo labai uolus pir- 
(mųjų krikščionių persekioto-

žaibo trreitumu paukščiai skra • t • i-i ,tų ir juos išnaikintų. Bet kadažaibo greitumu, pauksi .aiški a vyrus ir niotens, gaietų aP- ataiverte> tada tapo uoliu Krf_
joja, net ir žvaigždes padan- kęjęg atvesti į Jeruzale. 1 , •». • t- iv r •
gese krinta, puola ir viskas: ................... * *
* . , . . . Bekeliaudamas jis pnsiarti-: apgynėju. Drųsiais be baimėstai darosi savamu. - . , A • .... , ,...no prie Damasko. Ūmai ap- persekiojimų, kalėjimų ir pa- 

JONAS: — Ne, Raidai, ne- 1 Švietė jį šviesa iš dangaus. Pa-
savaimi, bet kas tik juda, tas įpuolęs ant žemės, jis išgirdo

«
k būti judinamas, nes nie- balsų, kurs jam sakė: “Sau-

i.
Fpats per sava negali ju-

Pavyz.: nueik į didelę dirb
tuvę, kur mašinos paleistos j
veikiu. Matysi daugybę ratų |n^u ^au spardytis prieš aks- 
ir ratelių, kurie sukasi, lekia, ^nų.
tarška, barška ir nežinia, ku
ris kurį suka, tartum visi bū
toj gyvi- Bet viena tiesa tėra, 
kad tuos visus mašinų rate
lius suka vienas stiprus ra
tas, o tų ratų suka pradinė jė
ga arba elektros motoras ne-

čios mirties, ėjo ir skelbė Kri
stų ir Jį nukryžiuotų. Kaip 
pirm savo atsivertimo uoliai 
kovojo prieš Kristų, Jo moks
lų ir Jo Bažnyčių, taip dabar 
uoliai, ir daug uoliau, kovojo 
už Kristų, skelbė Jo moksių 
rėmė Jo Šv. Bažnyčių. Pašve- 
ntė dėl Jo visų savo gyveni
mų. Dirbo nenuilstančiai ank
sti ir vėlai, dienų ir naktį vi-

AKADEMIJA

žiūrint kur jis padėtas: pa- stovėjo nustebę; jie, tiesa, gi- 
tamsy, troboj, ar lauke. Pa- rdėjo balsų, bet nieko nematė, 
spaudus tam tikrų pritaisytų Faėmė jį už rankų, jie įvedė 
jungtukų, arba pasukus jį, tuo į Damasku. Jis buvo tenai tris 
jau pradeda judėti ir suktis dienas neregys, nevalgė ir ne- 
rateliai. Taip pat ir elektros Įgėlė.

ri, kad daryčiau?’’ Viešpats šokiuose pavojuose. Savo ne- 
jain atsakė: “Kelkis ir eik į apsakomame pasišventime kai 
miestų; tenai bus tau pasaky-'po Apaštalas, Dievui padė
ta, kas tau reikia daryti.” Idant, atvertė daugybę stabme-

m- . ... Udžių prie Kristaus,i re vyrai, kūne jį lydėjo, ; 1 •
Apie savo nuoširdumų, uo

lumų ir meilę dėl Kristaus, ji
sai tikrai prakilniai išreiškia

no. Už tat Šventasis Tėvas,kad viskų tinkamiausiai prire-Į laikote dorų, tautybę ir ap-,
Pijus XI šiuos metus ir pa-Ingus. Svietų lietuvių tarpe — jūs vi-
vadino Šventaisiais Metais, Į Mokslo metas iškilmingai
kad mes šiais metais taptume1 j baigtas. Mokyklos vaikučiai
geresniais, tobulesniais, šv?*-! ta proga išpildė labai gražią
tesniais. M. Parvalkietis Į programų penktadienį, .birže-

________ ir visos seserys, nuoširdžiai paveikslais jis ir vėl gerinsis lio 23 d.
X “Pažanga”, mėnraštis, kviečia visus lietuvius atsila- prie jūsų norėdamas daryti bi-j Programa pradėta daina 

labai įdomus ir žingeidus lai-Įnkyti į seserų ūkį liepos 4 d. znį. ,“Kelias vieškelėlis”. Po to ė-
kraštis. Turiningas įvairiais :Gęi b. klebonai prašomi patys! Pasitikiu, pittsburgh iečiai jo sekantieji numeriai:
pasiskaitymais ir pamokini-! atsilankyti ir savo patapijo- katalikai gerai įvertins savų-i Dėžių drilius— 1 ir 2 skyr/. 
mais. Reiktų katalikams šį nis visus paraginti, kad ir jie jų ir kitų pastangas ir kuo (bernaičiai.
mėnraštį uoliai palaikyti, nes i atsilankytų j Lietuvių Dienų, skaitlingiausiai atsilankys jį Naktinukai — 1 ir 2 skyr. 
daug rašo katalikams reikali-! Širdingai prašoma visų drau- seserų ūkį liepos 4. Artimas mergaitės, 

rašydamas į rymiečius: “Kas/igų, naudingų, dvasiško turi- gijų, klubų atsilankyti. Čia
sueisime vįsus pažįstamus, pa-

lempos apšviečia vienu pas
paudimu, ar pasukimu. O juk 
mes nematome, nežinome ir ne 
girdime, iš kur elektros jėga 
ateina, kuri suka motorų arba 
padaro šviesų lempoje. Bet y- 
ra viena tiesa, kad kur nors 
J ra dinamo — arba prietaisas, 
kuris daro elektrų.

KAULAS: — Jonai, aš aiš
kiai suprantu ten, kur yra 

žmogaus darbas, bet gamtoj’e 
visiškai kitoniškai; ten viskas 
per save darosi.

JONAS: Ne, Raulai. Ka
lbi, taip dėl to, kari nesupra
nti gamtos paslapčių. Bet, yra 
tiesa, kad jei kas juda, tai 
yra Pirmoji Priežastis, kas da
vė judėjimų arba kas judina. 
Patėmyk gamtos dalykus: Že
mė per 24 valandas apsisuka 
apie savo ašį; per vienus me
tus, bėgdama 19 mylių į se
kundų apibėga apie saulę. Mė
nulis į mėnesį laiko apsisuka 
^^^rtus ant savo ašies, rody- 

skirtingas atmainas, ką 
^Hffame mėnesio dalimis: k. 
t. jaunas, priešpilnis, pilnas ir 
galas bei senas. Ir žvaigždės 
eina, neišmatuotais keliais 
tvarkiai ir tobulai.

RAULAS: — Tai tjk vieni 
juokai, kas gal sužinoti žvaig
ždes ir kas gali pasakyti jų 
kelius ?

JONAS: — Mokslo vyrai, 
vadinami astronomais, kurie 
ankštus mokslus baigę ir daug 
laiko pašventę. Visokiomis ma 
tematikomis ir geometrijomis 
jie apskaičiuoja ir pasako žvai

Damaske buvo vienas moky
tinis vardu Ananijas. Jam Vie
špats tarė: “Eik į gatvę, kuri 
vadinasi Tiesioji, ir ieškok Ju
do namuose vieno tarsiečio va
rdu Sauliaus; štai jis meldžia
si. Ananijas atsakė: “Viešpa
tie, aš girdėjau iš daugelio a- 
pie tų žmogų, kaip daug pik
tų jis yra padaręs Tavo šven
tiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis 
turi valdžios iš vyriausiųjų 
kunigų surišti visus, kurie šau 
kiasi Tavo vardo.“ Viešpats 
jam tarė: “Eftk, nes jis yra 
man rinktinis indas, kad ne
štų mano vardų pagonų, kara
lių ir Izraelio vaikų akyvaiz- 
don. Nes aš jam parodysiu, 
kaip daug jam reikia kentėti 
dėl mano vardo.

Ananijas išėjo ir įėjo į na
mus; jis padėjo ant jo rankas 
ir tarė: “Sauliau, broli, mane 
siuntė Viešpats, tas Jėzus, ku
ris tau apsireiškė kelyje, ku
riuo ėjai, kad Tegėtumei ir pa- 
sidarytumei pilnas šventosios 
Dvasios. Tuojau nukrito nuo 
jo akių lig švynai; jis atgavo 
regėjimų ir atsikėlęs buvo pa
krikštytas.” (Apst. Darb. IX, 
1-19). Po savo atsivertimo.

“Tuojau, jis ėmė skelbti si
nagogose, kad Jėzus yra Die
vo Sūnus. Visi, kurie girdėjo, 
stebėjosi ir sakė: “Argi jis 
ne tas pats, kurs Jeruzalėje 
kovojo prieš to vardo išpažin
tojus ir čia ar ne tam jis at-

gi atskirs mus nuo Kristaus 
meilės? Ar vargas, ar perse
kiojimas, ar kalavijas? Aš .esu 
tikras, kad nei mirtis nei gy
venimas nei dabartiniai nei bu
simieji dalykai, nei joks su
tvėrimas negalės atskirti mū
sų nuo Dievo meilės, kuri yra 
mūsų Viešpatyje Jėzuje Kris
tuje.” (Rotn. 8, 35-39). Visa 
tai patvirtino mirdamas kaipo 

U.

nio straipsnių. Parašyk atvi
rutę šiuo antrašu: “Pažanga”,'matysime daug įvairumų. Bus
15 South Avė., DuBois, Pa., ir 
gausi vienų numerį paskaity
ti. Taip pat kiekvienuose na
muose turėtų rastis “Šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Įsikūrimo 
Istorija.” Begalo įdomi knyga 
su daugybe paveikslų ir pa
puošalų. Tų knygų išleido pa
čios seserys paminėjimui de
šimties metų sukaktuvių nuo 
vienuolyno įsikūrimo. Pignmė- 
lis neišpasakytas — tik vienas 
doleris. Kas jų matė, tai nei 
vienas netiki, kad tokių knv-

Šventųjų Petro ir Povilo gų galima pirkti už vienų do- 
šventė pripuola ketvirtadienį, Į krį, — verta vidurį nakties 
birželio 29 d., bet iškilmingas į bent penkių dolerių. Jų gali- 
apvaikščiojimas perkeliama į ma gauti pas Seseris Pranciš-

kankinys.

SOUTH SIDE

sekantį sekmadienį. Tų dienų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje bus 
paprastos šv. Mišios ir po Mi
šių palaiminimas Šv. Sakra
mentu. Iškilmingas gi paminė-

IŠ FEDERACIJOS SK. 
SUSIRINKIMO

gera muzika, žaidimai. Turė
sime daug vietos, žalios žo
lės pasilsėti, gardžių valgių 
ir skanių gėrimų. Širdingiau
siai kviečiame visus atsilan
kyti.

Visus stengsiuos-čionai pa
sitikti —

ŠV. Kazimiero parapijos Fe
deracijos 52 skyriaus- susirin
kimas įvyko birželio 18 d. sus
inę dalyvavo ir gerb. klebonas 
kun. M. Kazėnas. Susirinkimų 
atidaręs pirm. J. B. Tamkevi
čius pasveikino atstovus ir pa
aiškino kas nuveikta nuo pra- 

Kun. J. V. Skripkus į ej|Q jj0ngres0 y^į džiaugėsi, 
X Liepos 4 d. Seserų Pran. kad katalik’» Federaciją

. .. _ . iK/rrvrn noi ttvcViinn

kietos. Vienuolyne: St. Fran
cis Convent, R. D. South Hills, 
Pittsburgh, Pa. Šiaip gi įvai
raus turinio katalikiškų kny
gų galima gauti pas Juozų

ciškiečių ūky įvyksta 10-ji Lie 
tuvių Dienu, o liepos 2 d. į- 
vyksta piknikas, kur Lukšis 
trauks judamuosius — kalba 
mus paveikslus. Kiekvienas tu
ri teisę rengti piknikus, bet 
čia, atrodo kad kaip kas bando 
užbėgti Lietuvių Dienai už a-

užgyrė net 20 vyskupų. Da
bar tik reiktų uždėt antspau
dų. O kas tų antspaudų turi 
prispausti? Ne kas kitas, kaip 
tik būsimam kongrese J. E. 
Chicagos kardinolas.

Šv. Kazimiero parapijos Fe
deracijos 52 skyrius nutarė

Orkestrą — 3 ir 4 skyr. be 
rnaičiai.

“Žydas pas fotografą;” — 
komedija.

Monologas — Stankevičiaa- 
Juozas;

Panelių drilius — 5 sky
riaus mergaitės.

Lietuviški juodžiai — 6 skv 
riaus bernaičiai.

Martelių drilius — 3 ir 4 
skyr. mergaitės.

Orkestrą — 7 skyriaus ber
naičiai.

Baidyklių drilius — 6 sky
riaus mergaitės.

(Tęsinys 4 pusi.)

Nuaa-Tone

jimas bus padarytas sekma- B. Tamkevičių, 2021 Jane St.,

žiausia tiesa yra, kad tas ju
dėjimas nepriklauso nuo pa- 

gždžių kelius ir kada jos pa-K‘’U planetų bei žvaigždžių, 
sirodys net prieš 10 ir 100 nes J08 ngra protingos, o kas

dienį per sumų.
X Šeštadienį, liepos 1 d.

yra šventė, kuri daugumui ma
žai tėra žinoma — tai šventė 
Švenčiausiojo Kraujo. Toje šve 
ntėje Šv. Kazimiero bažnyčio
je taipgi po Mišių šv. bus pa
laiminimas Šv. Sakramentu. 
Tai begalo brangi šventė. Kie
kvienas turėtų labiau susido
mėti ir didesnį pamaldumų tu
rėti prie Šv. Kraujo, kuriR pri
mena mums, kad Kristaus 
daug iškentėjo nuo maldos A- 
lyvų darželyje, kame meldėsi 
kruvinu prakaitu apsiliejęs iki 
Kalvarijos kalno, kame iki pa
skutinio lašelio išliejo dėl mū
sų atpirkimo. Tasai Šv. Krau
jas nuplovė žmonių nuodėmes.

Pittsburgh, Pa. Jisai taipgi už

kių. Kuktas yra, kad p. Lak- Pra5yU. CHpaK°9 skyri« hei 
apskrities, kad šiais metaisšio paveikslai yra rodomi ko 

ne išimtinai parapijinėse sve-1 
tain'ėse, reiškia p. Lukšis sa

Federacijos Kongresas įvyktų

metų. Per daug metų pirma 
pasako saulės ir mėnulio už
temimus. Aišku, kad gamtoje

rašo ir “Pittsburgho Lietuviui nors Kora Pa'l«ryti Pitts- 
Žinias”. Visi kreipkitės prieĮ^ur^* 0 katal*kania atvvkda- 
Juozo Tamkevičiaus. Šiais Šve ma8 i •!'* rengiamų lietuvių 
ntaisiais Metais, kiekvieno ka- P°v<‘*kslų imti, tai jo
taliko namuose turėtų būti tik n‘‘ra' ^8 ^us
katalikiški laikraščiai ir kny- Pittsburgh e pas kitus porų

nėra protingas negali savai- Šimtmečių nuo tos dienos, nuo
mi protingai tvarkytis. Todėl 
turi būti Tvarkdarys, Išminti-

yra judėjimas ir tas judėji-|ngas ir Protingas.
mas yra tvarkingas. O did- Kun. J. V. 8.

gos. Ijauk, į pečių visokie be
dieviški šlamštai 1 Agentas

Liepos 4 d. važiuojam visi 
į ''Lietuvių Dieną' Severų 
Pranciškiečių ūkyje.

LIETUVIŲ DIENA

i pas pralotų Krušų, Bridgepor-
vo biznį padarė iŠ kataliką, itc' ™in .sk7ios ,nutara 
Vienok kada jis turėtą progą' ruoStl liepos “ d-

Liepos 4 jau nebetoli.
L R. K. S. A. Pittsburgh’o 

apskritis labai uoliai darbuo- 
Šiais metais suėjo lygiai 19 Į j*«i rengimu Lietuvių Dienos.

Sesutės rengia visokius mar
tos valandos, kada Viešpats 
Jėzus Kristus kentėjo ir krau
ju apsiliejęs mirė už mus ant

gumynus. Ponas Tamkevičius, 
pirmininkas to viso darbo, ne 
tik pats dirba, bet ir kuopų

kryžiaus ant Kalvarijos kai- narius organizuoja į darbų,

__

dienų anksčiau, kad nuvargi
nti publikų ir, be abejonės,

Adomo sodne parapijos nau
dai. Kiekvienam atsilankiu
siam bus duodama dykai vie
nas tikietas dėl bingo. Įžanga 
tik 25c. Taip pat bus parū
pintas trokas, kuris nuo Grova 
Station atveš į vietų. 

Darbininkai ir šeimininkės

n k,rasis TONIKAS — tonikas, kuris 
atgaivina jūsų organizmą. Jeigu Jus 
esate tik puelau žmogus arba mote
ris, pamėginkite NUOA-TONE. Jeigu 
Jus ne busite užganėdinti gautoyhr 
pasekmėmis, dolerį, kurį jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
žintas. — NUOA-TONE ima Vitą, at
sakomybę. Nelaukite nei dienos įrita 
nesikankinklte nei vienos nakties, 
gaukite buteli DABAR — Jus geriau 
valgysite — geriau miegosite - kr 
busite pilnai sveikas Ir normallftka *

buvusieji ten žmonės nepano- bus tie patys, kurie dirbo per
rėš tuojau eiti į kitų pikniku, 
tokiu būdu gal kad ir nesu 
moningai Lukšis pakenks Lie
tuvių Dienai. Lukšis čia imtus 
paveikslus mano vežti rodyti 
Lietuvoj, reiškia turėtų imti 
svarbiausius dalykus bei as
menis. Kų svarbaus jis galės 
nuimti nname piknike? Jei 
bent tų radijo chorų, kurs per 
radijo nedainuoja... Reiškia 
jūs visi, kurie statėt ir užlai- 
kot bažnyčias, vienuolynus, 
mokyklas, svetaines (kur Lu
kšis paveikslus rodė) bendrai 
jūs visi, kurie auklėjote ir pn-

praeitų Decoration Day. Pra 
šoinos draugijos ir kuopos pri 
gidėti prie pikniko kuomi ku 
ri gali ir pranešti pirmininkui, 
kuo kuri prisidės, šiaip visas 
rengimas paliktas valdybos 
nuožiūrai.

Kas dėl siuntimo atstovų į 
Federacijos kongresą, tai vie
nas jau yra. Daugiau rinkti 
palikta sekančiam Rusirinki- 
mui. Pageidaujama, kad sky
rius išrinktų atstovais tuos, 
kurie maž daug supranta, kas 
yra Federacija.

J. B. Tamkevičius

TOLOSEFAT
Kili M. K*ta«r •( Branklya. N. T. 

VrtUa: “■**• •••« K r u. e h. t, (»r tbn 
yait « montba nnd hav* aat aaly Im< M 
yaaa4a kai (aal m aiaeh kattar ta arety 
«ay. Bvaa (ar ęaaęla arba <aa*t aara ta 
radaaa, Kraaaban la «aa4ar(al ta kaa* 
(ka lyatam baallhy. 1 balną a naraa 
abaaM kaa* (ar rra trled aa maay 
(klan bat aaly Kraaahaa aasvarad ag 
>ar»aaaa." (May U, IMU.

TO toM (ai BAFBLT and HARMTJ0A- 
LY, (aka a hal( laaąpoonful o( Krusahan 
galit m a glaaa o( bot valar (n (ha 
mornlnc ba(ora braakfaal—don'l mlu a 
mornlnt—• bollla (bat laatą « 
aoala būt a trlfla—tat Kruaehan galt* a* 
any drugatora In Amarlea. II not Joy- 
fully aatlaflad aftar (ha flra* bottla—

ma
Radway'N Pilis

<1%e Vagatabla Lazatlva)
t* rkama tba ln««iml Bart a( 
baęaHtlaa cauaad by ca
Yoor paiaaa-Craa bload>d viii «iv.

Ai Yaar



Ketvirtadienis, birž. 29, 1933

DRAUGO

įvyks Liepos-July 9, 1933 Šiam piknikui eina į talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro 
fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas

Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, UI.
Pradžia 11 valandą ;

Nusipirkę pikniko tikietų, turėsite progų gauti gražų 9 tūbų radijo

“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga 
smagiai laikų praleisti jaunimui ir suaugusiems

AMŽINĄ ATILSĮ Alexander’s valdžios bus legalus, ateitis 
E. parodys.

1 j X Lietuvių Šv. Pranciškaus 
0 parapija rengia labai linksmų
1 'piknikų liepos 2 d., 2 vai. po 
0 piet, parapijos darže. Bus vi-
2 šokio gėrimo ir skanaus užka
lt j ndžio. Bus šokiai ir kitoki 
0 pasilinksminimai. Širdingai 
0 kviečiami visi atsilankyti ir 
0 linksmai laikų praleisti. Įžan- 
4 ’ga dykai. K. J. Žvirblis

------------------- Parapijos Mokykla Užsibaigė
i Šiomis dienomis Gilūtos kai ' Praeitų penktadienį parapi
jine, Švenčionių apskr., mirė jos mokykla, vedama seserų 
1104 metų lietuvis Girdziušas.! Kazimieriecių, užsidarė. Rytų 

1U' Tokie seni žmonės čia ne reto- visi* mokyklos vaikučiai daly- 
10‘ į nybė, jų yra keliolika ir visi vavo šv. Mišiose ir in eorpore 
i11'Į tiek stiprūs, kad, įstengia dar ėjo prie šv. Komunijos. Mišias 

įdirbti visus žemės ūkio dar- vaikų intencija laikė kleb. 
P° ■ bus. ' kun. J. J. Kauiakis ir pasakė

Antradienio vakare, po il
gos ir sunkios ligos mirė a. a. 
Ročienė. Paliko nuliūdime vy
rų ir keletu vaikučių. Pamal
dos už jos sielų buvo Šv? Ka
zimiero bažnyčioj šeštadienį, 9 
vai. ryto. Kadangi a. a. Ročie
nė priklausė prie Tretininkių, 
jos ir-gi dalyvavo pamaldose. 
Po pamaldų kūnas nuvežtas Į 
Šv. Kazimiero kapus. Mažiutė

Ladick, 2b 
N. Baka, 3b 
Weber, c .. 
Straka, ss .. 
G. Fedor, lb 
Loboda, mf
M. Baka, rf
N. Fedor, p 
Wassell, p

Totais ...

Ketvirtadienį, birželio 22 d., 
vienuolynų aplankė gerb. ku
nigai: Bružas, Valantiejus ir 
trys svečiai iš Waterbury, 
Conn. Gerb. kunigai ir sve
čiai grįžo iš Chicagos, kur da
lyvavo praloto M. L. K ruso 
sidabrinio jubiliejaus iškilmė
se. Pasilsėję ir pakvėpavę ty
ru ‘Mt. Providenee’ oru, pen^ 
ktadienio rytų išvažiavo namo.

gražų pamokslų. Po Mišių vu| 
.jkučiai išsiskirstė, pilni džiau- 
fgsino, kad pasibaigė sunkūs
mokslo metai.

Seserys Kazimierietėe atos
togose, Vilią Josepli Marie, 

į, Newtown, Pa.
f Tųsa 5 pusi.)

(Tųsa iš 3 puslapio)
“Till We Meet Again” — 

atsisveikinimo daina.

Atsisveikinime kalba — P.
Elytė.

Po to gerb. klebonas, kun. 
M. J. Kazėnas baigiantiems 
išdalino liudijimus. Jų buvo 
dvidešimt trys. Paskui klebo
nas pasakė trumpa, bet gra
žių kalbų, skatindamas vaikus 
apaštalauti savo tarpe ir ne
pamiršti Šv. Kazimiero para
pijos.

Baigęs kalbų pakvietė gerb. 
tėvų Alfonsų Maria, C. P., iš
tarti keletu žodžių į susirin
kusius. Tėvas Alfonsas labai 
įspūdingai kalbėjo, aiškinda
mas vertę katalikiškojo auk
lėjimo. Programa baigta Lie
tuvos himnu.

Iš aštuntojo skyriaus, pir- 
Imųjų dovanų gavo V. Tanias, 
lantrųjų-gi R. Nedzinskaitė. A- 
fcu labai darbštūs ir pavyzdi
ngi mokiniai.
P Sekantieji baigė Šv. Kazi- 
■niero mokyklų: V. Tomas, R. 
Nedzinskaitė, A. Kinčius, P. 
'Elytė, E. Takauskaitė, P. Ru
tkauskaitė, B. Kaizeriūtė, V. 
pĄ rbašauskas, P. Žiaukas, M. 

locekaitė, R. Slančauskaitė, 
L. Jurčiukonis, V. Šviežikas, 

I'akažauskas, K. Baršaus- 
las, P. Jocunskas, R. Tamu- 
yruiitė, S. Gasunaitė, P. Did- 
urgis, T. Urbonaitė, R. Rup- 
aitc, S. Keršnis, J. Jocuns- 
as. Mažiutė

Šv. Kazimiero 
Parapija

TRETININKŲ DR-J03 
SUSIRINKIMO RHEUMATISM

Paia—Agony Starta To Leave in 
24 Hours

Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thlg old world 

does make progresą—nnw comes a 
prescrtption whlch is known to phar- 
macists as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take thls 
swlft actlng formula paln, agony and 
inflammation caused by ezcess urlo 
ecld has started to depart.

Allenru does just what thls rrotlce 
says lt will do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstorea everywhere for 85 
cents and If lt doesn't brlng the Joy- 
ous results you ezpect—your money 
wbole heartedly returned.

VYČIAI SMARKIAI LO 
ŠIA “MUSHBALL ’

aizv giu ^įeinet Homestead’o Vyčiai 
ir kaip gjnaj-ųįnį veikia sporte. Turi

^ra ^‘ sudarę smarkų “mushball” tv 
icių visie įin^ }<urįs yra laimėjęs penkis 
žmui. , i žaidimus ir pralaimėjęs tik 
dbta, tai vienų.
, kad per' Prieš kelis sekmadienius p«r 
aus dr-jos lietuvių išvažiavimų, Lietuvių 
kyti liepos County Club, supliekė smarkų 
tuojau po Alexanders tymų 7—5. Buvo 

smarkus žaidimas ir daugiau 
negu 1,000 žmonių matė Vy
čius laimėtojais.

1 Vyčių tymas buvo biskutį 
silpnesnis per pastarųjį žaidi
mų, nes Pilikausko broliai ne
žaidė iš priežasties mirties jų 
mylimojo tėvelio. Visas tymas 
dėvėjo juodus raukraiščius. 

B0X SCORE:

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
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: 
Liepos 3 <1. ••GK1PSHOLM”, limo* 7 d. “ILE DE 
FRANCE” ir Liepos 8 d. “FREDEiRIK VIII.”

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

IŠ TRETININKŲ DR-JOS 
SUSIRINKIMO

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vist tą gali pabalinti. 
Gargaliuok su Listerlne ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad ils vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa

Wens lovas K of L

Ambrose, m f .. 
Burgess, lb .. 
B. Sullivan, 2b 
J. Sullivan, ss , 
Yankitis, c ... 
Zubkus, lf ... 
Petrosky, rf .. 
G. Sullivan, p . 
Kosėtoms, 3b . 

Totais..........

LAMBERT PUARMA0A1.

BALDŽ. JĖZAUS ŠIRDIES 
ŠVENTĖ 8t. Louts, Mo.

CIU AGENTŪRA LISTERINPenktadienį, birž. 23 d. bu- 
o Šv. Jėzaus Širdies šventė, 
lytų šv. Mišiose dalyvavo gra 
Ls būrys žmonių. Per Mišias 
Lt imtojo skyriaus mokiniai 
Iriėmė šv. Komunijų, nes tų 
ienų buvo baigimas jų tnoks- I metų Šv. Kazimiero mokyk-

promptly ond* odort ordinory 
ontisoptlc* can’t hldo in 4 daysTelefonas CANAL 7790

IN OUR OFFICE
tSN'i Tutnv ANMOhe

AnSUCCHHG UtlPMORF 
IM TWtS OFFICE /

TVE^e'S GOT TD‘B.6 
MoRe EF-rtatHet 

a&oond that Office
0(2 T'L L FlfeE TWE 

VlHDLE' FGPCE

r i BbEM x 
UPMIVC T’CET 

A f?tSf OUT OF
S0ME0ME HEJ2E 
L FOfc HALE AN L HOUfc '

>he’S X
ASLtEPAT \ 
THE SNIUCH )

Vakare buvo ypatingos pa- 
aldoi pagarbinimui Šv. Je
na širdies. Pjmiiausia atka
kta ražančiaus dalis ir lita- 
ML Po litanijos įstatytas Šv. 
nū n h entag ir padarytas iŠ- 
Ūpingas pasiaukojimas Šv. 
haiis širdžiai. Šiais Šventais 
♦tais ypatingai visi. suaugę 

niH/.i, pasišventė Šv. šird- 
ĮĄ, /.įdėdami tapti šventes- 
■ ir apaštalavimo darbu 
Itikn tai brangiausiai ir Šv. 
tau š.rdžiai. Ifcftiutė

2334 So OAKlt i A
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Ketvirtadienis, biri. 29, 1988

RYTŲ PENNSYL-
ŽINIOS

(Tųra iŠ 4 pusi.)
Maldos Apaštalavimo drau

gijos šventė

Praeitų, penktadienį minėto*

b g x v g x s
tę už sėkmingų baigimų kata į vyko baigimo mokyklos pro- £ių dovanų įteikė ir tinkamų Pirmadienį, birželio 26 d. 
Ūkiškos high school. grama ir diplomų dalinimas, kalbų pasakė vietinis Ameri- mūsų gerb. klebonas kun. J. J. Į

Pagerbtu, vės Programa buvo labai įvairi irjcan Legion kapitonas ir Juo- č’epukaitis išvažiavo į Over- ,
Biri 22 d. vakare Balėift- «raži- Virt buvo patenkinti y. — i».~v = ------- :

patingai visi gėrėjosi gražiu 
scenos išpuošimu.

zas Gudavičius,

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

. . į, , .. , • , Ofiso: Tcl. Calumet 4034profesorius.’brook į metines kunigų rekt>,KeM. TeL Hwulock e;{M
nų šeimyna savo namuose su-, 
rengė vakarienę pagerbimui 
savo dukters Teklės ir jos 
draugės Elenos Pupiūtės, ku-

Kiti gavo: 7 skyriaus — J. lekcijas.
Sokaitė, 6 — A. Adomaitis, Antradienį, birželio 27 d.,,

ji draugija apvaikščiojo Vie-1 rios baigė kat. high school.
špaties Jėzaus Širdies Šventę. 
Viešpaties Jėzaus Širdies al
torius buvo gražiai išpuoštas

Vakarienėj dalyvavo daug gi 
minių ir draugų. Dalyvavo 
kun. A. J. Alauskas. Vakarie

žvakėmis, lemputėmis ir gėlė- (nė buvo skani ir visi linksmai 
mis. Visos narės dalyvavo šv. puikų praleido. Reikia pažy 
Mišiose ir ėjo prie šv. Komu- mėti, kad Teklė Balčiūnaitė

Atidarant vakarų gerb. kle
bonas pasakė tinkamų kalbų, 
kurioj ypatingai pabriežė, ir Į. 
ragino, visus baigiančius mo
kyklų prie drųsos, kokių pa
rodė Apaštalai ir Šventieji ir 
kurios ypatingai šiomis die-

5 — L. Danieliau'*, 4 — E.', T , .. ,. ’ kun. J. ilalaburda išvyko i
Gruostas, 3 — V. Budritttė,'.„ • • * -•o o 1 » ’i^hieagų 1 Sv: Kryžiaus Ilgo.2 — R. Muizaitė, 1 — E. Ra- 1 • , . • , • .ininę, kur kai kuri laikų gy

vens, kad sustiprinti savo svei
katų.

LIETUVIAI DAKTARAI:

nionis.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halated St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 4-8 vai. vak. 
IkJMiuivIJua Ofisas: 2454 W. ttVUl M.

Valandos: 1<—12 ryto 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartį

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 4«tb LT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—I vai. 

8147 80. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned, Sered. Ir buba t 3—9 vai.

v-

nijos. Šv. Mišias laikė kun. A. 
J. Alauskas ir pasakė pamok
slų pritaikintų tai šventei. 

Turime pažymėti, kad kun.
, A. J. Alauskas yra uolus da

rbuotojas ir pamokslininkas 
mūsų tarpe. Tikimės, kad jo 
pamokinantieji pamokslai pra 
skambės po visų kolonijų. Šv. 
Kaz. parapija turėtų laikyti 
sau už garbę turėdama tokį . 

ų ir žymų pamokslininką , 
veikėjų. Dieve jam padėk! t
Sodaliečių susirinkimas

Birželio 20 d., tuojau po ba
žnytinių pamaldų, įvyko so- 
daliečių susirinkimas mokyk
los salėje. Susirinkimų atida
rė malda dvasios vadas kun. 
A. J. Alauskas. Nutarimai iš 
praeito susirinkimo ir finansų 
raportas buvo vienbalsiai pri
imti. Įnešimus suruošti išva
žiavimų į Wild#ood, N. J. 
rugpiūčio 5 d., vienbalsiai pa
remtas. Taigi sodalietės neka
ntriai laukia tos malonios die
nos, kada įvyks jų išvažiavi
mas į pamares.

Per susirinkimų sodalietės 
pasveikino savo drauges na
res Teklę Balčiūnaitę, Elenų 
Pupiūtę ir Mątildų ^inikūnai;

yra sodaliečių pirmininkė, o 
Elena Pupiūtė viee-pirminin 
kė.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Šv. Andriejaus parapijoj, bi
rželio 23 d., 8 vai. vakare į-

nomis pasaulis yra reikalin
gas.

Už pasižymėjimų moksle do 
vanas gavo sekantieji: 8 sky
riaus •— K. Danielius ir O. 
Budriūtė; gavo po American 
Legion medalį su liudijimu.

Aukštesnį mokslų baigė se
kantieji: K. Stadelninkas ir J. 
ĮDaunis — St. Josepli High 
School, P. .Šokas ir E. Vitkus 
— Catholic High School.

Birželio 23 d. Elena Dobra 
valskifitė, kun. J. J. Oepukai- 
cio vyriausios sesers mergai
tė, įstojo į Šv. Kazimiera-Vie
nuolynų, Chicagoj.
.  ———M——

G R A B O R 1 A lt

AIA
KRISTOFAS BBA2ULIS

Mirė birželio 28 d., 1933 m.. 
4:46 vai. ryto, pusės amžiaųa 
Kilo i'š Alekaandravos apskr., 
Dūkštų parap., Užukurklėnų 
kaimo. Amerikoje Išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Vladislovų po tėvais 
Laurinavičtute. 2 dukteris Ale
ksandrų ir Zofiją, 3 sūnūs An
tanų, Kazimiera l.r Bronislovų, 
pusbrolį Benediktų čemauskų 
ir gimines, o Lietuvoje 3 se
seris ir brolį Vincentų.

Kūnas pašarvotas 4525 So. 
Paulina St. laidotuvės įvyks 
ponktadion), birželio 30 d., iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į* 
Šv, Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurtoje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterjs, 
Kūnai. Piisbrt.lb. ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
boirlus J. • F. Eudeikis. Telefo-f. nas Yards 1741.

.t

ELZBIETA
LAUKAITIENE

po tėvais Ltckaitė
Mirė birželio 28 d.. 1923 hn., 

10 vai. Vyto. 41 metų amžiaus. 
Kilo G Kauno rėd., Raseinių 
apskr., šidlavos parap., Dara- 
talėlų kaimo. Amerikoje išgy
veno 19. metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą. Feliksų, du sunu Edvar
dų Ir Feliksų, duktė.rj Stanis
lovų, švogerkų Agnietę Lečlu'e- 
nę, du pusbroliu PranclSkų Ir 
Jonų Narbutus, pusseserę Ka
zimierų Slnerlenę Ir Juozaplnų 
Stočkus ir gimines, q Lietu
voje tėvų Benediktų. motinų 
Viktorijų. 4 seseris: Kazimierų,- 
Anlaninų, Elenų ir Juozaplnų 
ir brolį Stanislovų.

Kųnas pašarvotas 2422 W. 45 
Piaee. Laidotuves įvyks šešta
dienį. Liepos 1 d., 1923, iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J Ne
kalto Prasidėjimo parapijos ba
žnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-'ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Somai, Duk
tė, švogt-rka ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
' bortus Bžerskls. Telefonas

Boulevard 9277.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORTUS
Patarnauju laldotuvėae kuoplglauala. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL Canal Sllt arba 1814

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court. Cicero, UI. 
TEL. CICERO 4417

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ažlalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

Telefonai Yards 11My

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborins ir Bahamuotojas 

Turiu autottnbiHas visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3819 AUBURN AVENUE

Chieago, UL

J. F. KADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už I2&.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
468 W. 18th St. Tel. Canal 8174 

Chicago, III.
-r

ANTANAS PETKUS
GBABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS 

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

Tel. Lafsyette SS7S

J. Liulevičius
Grabortua

Ir
Balsam uoto Ja*

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplelln- 
vaja

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40S4 Archer Ava.

I.J.ZOLP
GRABORnT8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDRJAH
1646 WEST 46th STREET

TėL Boulevard 41*4—4414

Tsl. CICERO 444

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas UŽ 441.04 

KOPLYČIA DYKAI
1344 FL KOtb Ava, fSeom, Dl

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS 

patarnauja 
M A N 1) A G f A I 

SIMPATIŠKAI

ir '

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

% palaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

.A*’.

TEL REPUBLIC 8340 Ą '
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORlALfcHIO*GOJE

Čia pigesnės kai’nos, nes daugiau’prltyrlmo. 
Nežiūrint kur gyvenate .musų ypntiškas. ištikimas , 

patarnavimas visuomet prieinamas už
” ------ NACJĄ ŽEMESNE .KAINĄ. . X

Kiekvienam pagrabul 'hiusų koplyčia su vargortaliv 
dykaf. Nulludbno valandoje nepamirškite r 

mus pašaukti. ftLN’I BLIC MjUO, musų J . '
patarnavimu ‘busite patekinti. , • ’

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
6S40 SO. KEDZIE AVĖ. » 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVLAVICIA UNDERTAK1NG CO.
INCORPORATED
Henry W. Decker 

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis ui aukštos rūšies palaidojimu. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no i mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į Jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir uš tų 
patarnavimų jums risiu nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 

i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
IMI Metmenų. Pašaukite BUDEIKJ pina negu kreip
ime kur kitur.

Eudeikis
JU8Ų GRABORIUS

Dldyclų OflMi

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

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Frie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliomis pagal 
sutarties

PHONE GROVftHILL (417 
Valandos: 1-4; 7-2 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

I3B2.BG WBSTBRN Hl. 
Cbloago. UI.

Tel. LAFAYETTE 7450

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0408

HEMLOCK 4141

DR. V. S. NARES
( NktjtkuoIuui )

GYDYTOJAS IK CHIRURGAI
1434 Weat Marųuotte Koad 

VALANDOJ
4 Iki II rytoj T Iki 4 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 4414 B. MAPLE77OOD ZYK.

Offtoe Phone 
Prospeot 1424

TeL Lafayetto 0793

DR. A. J. JA VOIS
.Vii.: 2 iki 0 popiet, 7 iki 9 vak. 

M69 S° Laevttt St 4459 & (^0^ AVC
Canal 4744

Ree. and Office

Boulevard 7444
Rea Hemlock 7441

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICLAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
orrica hours: 

t to 4 and 7 to 4 P. M. 
Sunday by Appolntmont

Nedėlioję pagal Sutartį

Tol. Ofiso Boulevard 5918-14 
Rea Vlctory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 4:30-4:44
DR MARGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne Ir patogesni 

vieta
USB 80. HALSTED ST.

Vai: nuo 10 ryto tkt 3 po pietų ii 
nuo 4 1U t vakare 

šventadieniai* nuo 14 lkl 14 
Phone BOULEVARD 1414

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

DR. M. T. STRIKOL'IS
«a

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

TeL Ofiso Ir R4a. Grovehlll 4417
4417 8. Wa^meuaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
UYDYTOJAH IR CHIRURGAS 

4421 Weat Marųuette Road 
VaLt 4-4 Ir 7-4 vak. Ketv. 4-11 ryto

Nedalioj suauarua

Phone Canal 6122
DR. 8. BIBŽI8

GYDYTOJAU IR CHIKUKOAS
2201 W. Oeimak Road
Valandos: 1—4 Ir 7—t vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
KEZiDhUMCiJA:

6631 8. Califomia Avi. 
Telefonas Republic 7868

Fhone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
B P W T T U T a a

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 4 Iki 4 vakar*
Seredoj pagal sutarti

ToL Canal 4144

DR. 6.1. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Learltt St.) 

Valandos: Nuo 4 lkl 14 ryto
Nuo l lkl 4 vakare 
Ueredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 1414

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1841 SOUTH HALSTED SlitEET 
Rezidencija 4000 so. Arteaian Avė.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų 

4 lkl 8:80 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, .
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- g* lįa SA I s <*» i
mo, skaudamų akių karštį. Atitai- ■ V^aaAa nAIldUgd.
sau trumpų regystę ir tolimų re-
gystę. ,»

Prirengiu teisingai akinius visdose 
alsi tikimuose, egzaminu v imas daro
mas su eiekirc, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

| Valandos nuo 10 ryto lkl 4 vaka- į

Iro. Nedėliomis pagal sutarti.
Daugeliu atsitikimų akys atltalso- 

P.°* *kĮ»Uų. Dabar kainae perpus Res Phone 
P^Hd«a, negu buvo. Musų kainos Englevrood <841 

. pigesuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PKCLALI8TA8

Oflsaa fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampai Halated St
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—I 

Nedėliomis: nuo 10 lkl II

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.
©TZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 38 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

i Phone Canal 0623

Tel. Grovehill 1595

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 lkt 9

Phone Hemlock 7828

DR. A. L. YDŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nodėldlenlaia 

tik susitarus
M42 W. MARGGETtB ROAD

ĮVAIRU S D AKT A R Ali
Offloe Phone 

Wentworth 2444

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vųl.:

ROOM 410
4-4 Ir 7-4 v*U vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė mvo offsų po numirtu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJAL1STAS

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

pietų: 7—8:20 vai. vakare 
Nedėliomis 10 lkl 12

Telefonas Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102* So. Halated St.

Kampas Hat Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—4v.v. 
Nedėliomis fr tventadienlals 10—14

Office; 
Vlctory 2288

Ree.: 
Beverly 0481

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: S to 8 Ir 7 to 4 P. M. 
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, 111.
Phone: Hamlook <700

DR. MAUR1CE KAHN
Gydytojas Ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 lkl 14 dienų 
Nue 8 lkl 8 po pietų 
Nuo 7 iki 4 vakare 
NedėL auo 10 lkl 14 dienų

utį

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
G WIS$IG,

Specialistas iš 
Rusijos

IŲ IR HOMERU PER 44 MĖTI S NF.ZIURIirT 
KAIP LZSISEN4JU81OS Ir MKlftGYDOMOS JOS YRA 

Rpeclaltlkal gydo ilgas pilvo, plauMų, Inkstų Ir pūslės, užnuodtįlmų krau
jo. odos, Ilgas, talr.daa reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia tr persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tuksiančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kasdte nuo 14 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo I—4 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai.

VeL OeeršDvd 4474

I3B2.BG


br a neita ketvirtadienis, biri 29, 1933
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Milžiniškas Piknikas Šv. Kazimiero Par. ChicagoHeights III I

GERA MUZIKA. PASILINKSMINIMAI. UŽKANDŽIAI 

Pradžia ,2 vai. dieną. Įžanga 25c.
SEKMADIENYJE, LIEPOS 2 D , 1933 M.

į' r. VYTAUTO DARŽE, 115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenue
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Kun. Petras Gašlūnas, Dievo Apvaizdos parap. vikaras, 
šiandien mini savo vardo dienų. Ta proga jį sveikiname.

~Č H I C A G O ] E Kun. Petras Katauskas, Gimimo parap. vikaras, šian
dien, savo vardo dienoje nuoširdžiai yra sveikinamas.

lyno Rėmėjų 3 skyriaus skait
lingas susirinkimas įvyko bir
želio 22 d. Susirinkimų atida
rė pirm. M. Sudeikienė, mal
dų atkalbėjo Sesuo M. Bapti- 

- sta.
Šios kolonijos veiklesniejif IsiraSp naujų narių, darbš- 

lietuviai uoliai rengiasi prie *ios veikėjos, kaip: J.
“Draugo” pikniko, kurs įvyks Razbadauskaitė, V. Janėnus- 
liepos 9 d. Birutės darže. Jau kait?’ R Navickienė-ir U. Ma- 
yra paimtas trokas, kurs pik- (žeikienė.
nikierius nuvež ir parvež už1 Apsvarsčius einamus reika- 
25c. Norintieji su troku vyk- aUR» pirm* M. Sudeikienė pa
ti į piknikų prašomi užsira- kvietė kalbėti viešnias, atsi- 
švti pp. Gudų krautuvėj, 901 lankiusias į susirinkimų. Iš 
W. 33rd st. Pikniko dienoj Kerb- sesplhl kalbėjo Sesuo M. 
trokas išeis apie 8:30 vai. ry- Baptistą ir S. M. Aloyza. Iš 
to nuo pp. Gudų krautuvės. kalbų buvo aišku, kad pa-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

Į ‘DRAUGO” PIKNIKĄ

Rep.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN 

OFLAKE

pasakė gražų pamokinantį pa- pos 2 d. į Rūtos daržų j VIa- rai kviečiami laiku suvažiuoti, 
mokslų. # , dislovųj rengiamų piknike,į. ( A. Pocius,

jungtinio choro dir.X Šv. Mykolo parapijos pu- Bus smarkios ristvnės. J. Ba- 
smetinis susirinkimas įvyks gnodas biznierius bus sporto 
liepos 2 d., parapijos svetai- i vedėju. Bus daug svečių iš 
nėj, tuojau po sumos. Kvie- visų kolonijų.
čiami visi parapijonai, nes su- į ------- -----------

SVEM .MflRIIA! įti. Turime pasitarti apie Vy

L. Vyčių 4 kuopos svarbus 
sus-mas įvyks birželio 29 d., 
8 vai. vakare, Club room’e. 

i Visi nariai kviečiami dalyvau-

j svarstyti metinis piknikas, ku
ris įvyks liepos 30 d., Vytauto
darže- Iš kun. A. Stoiko rašų lie-

Parapijiečiai, visiems mums tuviškai paraSė Kun Antanas 
trupi parapija ir jos likimas. Petrauskas M L c

Išrinkta komisija, kad viską kirnas. ,3 sk. rėmėjos darbuo- 
gerai prirengtų; į komisijų Į- jasi gražioj vienybėj.

. Čių piknikų, Lietuvių Dienų, 
liepos 16 d.

Vyčių Karvelėlis

RADIO
Praeitų sekmadienį Jos. F.

, . . T , , Budriko radijo ir rakandų, n apie Jų daug — daug gira- , „ ~ ¥
I,. t. • u-*- krautuve, 3417 S. Halsted st,|žių dalykų išgirsti, tai buto-, ... .. x .

------------- 'nai pasiskaityk ka tik iSėju-lvel dave dvl pu,k,a8 llet"v,l'
Aukų parap. piknikui, ku- 3ią į“.pauto TOįUlda,m» ir mraikos radij“ priy

lis įvyko birželio 4 d. dftvS <t ą M ARI J A i** gr&mas. 8 v&I. ryto ir 1 vhI.
sekantieji biznieriai, kurių va J Wri 2W) ' ,api j Popiet iŠ WOFL radijo sto-
rdai buvo praleisti: J. C. I<«'ra4to f didaus aut gražios ‘'eS' Graži,f dain') ir muziko!

' popieros Svč. Marijos ir Je. kiekvienam yra malonu pasb
zaus paveikslus. , klausyt!, todėl Budnko ra,h-

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

PRANEŠIMAI

Šiame susirinkime išgirsime, Ar myli Marijų? Ar nori a-
(kas yra nuveikta per 6 mene- pįe pasiskaityti graiin 

8IUS- M skaitymų? — Jei myli ir no-

APSILENKIMAS

valskis, 1835 Wabansia avė., 
ir P. Bulkevičia, M. Sutkienė, 
K. Kišūnienė.

Pikniko komisija visiems 
aukotojams taria širdingiau
siai ačiū. Pikniko Komisija

PARAPIJINIŲ IR VISŲ 
KITŲ CHORŲ D± 

MESIUI

jo programos yra visų mėgia
mos ir laukiamos. Kitos Bu
driko krautuvės radijo prog
ramos būna ketveTgais iš sto
ties WIIFC, 7:30 v. vakare. 
Pasiklausykite. Kl.

Rėmėja
.*

ėjo veikėjos: pirm. M, Sudei
kienė, S. Bartkaitė, E. Ogin- 
taitė, J. Razbadauskaitė, V.
Jenčauskaitė, O. Naviekaitė,

A. Snarskienė, M. Janušaus
kienė ir B. Kalvaitė.

IŠ anksto galima sakyti, kad
... ., v v , |žnai aplanko svečiai. Štai, ne-remejų piknikas bus .linksmas I 1

'senai pas mūsų klebonų sve-

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP,, NflRTH SIDE
X Šv. Mykolo parapijų da-

X Vladislovų globėjo, bir
želio 27 d., naudingai ir gra
žiai praleista. Ryte šv. Mi
šias atlaikė gerb. kleb. kun.
J. Mačiulionis; elektros ir j Šį vakarų, birželio 29 d., 8 
žvakės švietė ant visų altorių, (valandų, Šv. Jurgio parapijos

Vakare susirinko į “Rūtos” salėj įvyksta generalė visų 
daęžų gražus būrelis svečių ‘chorų repeticija dainų, kurios 
Vladislovams palinkėti ilgiau , bus dainuojamos liepos 16 d. 
šių metų. Visi atsilankę žadė-, Lietuvių Dienoje, Šimtmečio 
jo su draugais atsilankyti lie- Pažangos parodoje. Visi cho-

JOHNB.BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas 8tate 7*60 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Ctermak Road
Panfedėllo, Seredos fr P^tnyfilos 

vakarais ( Iki 9 
Telefonas Canal 9122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utaralnko, Ketverge ir Snbatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9900

ir Įvairus.
Skyrius gražiai auga. Nau-

čiavos pralotas J. V. Miliaus- 
‘kas iš Durye, Pa. Sekmadienį

rama sesutėms yra būtinai rei- 
.kalinga. Dėkojo visoms rėmė 
joms už pasidarbavimų.

Taip gi kalbėjo veikėjos 1 
skyriaus pirm. R. Maziliauskic 
nė ir rašt. J. Pukelienė. Jų kn- 

1 Ibos buvo įdomios.

----------- Į S. Bartkaitė .įnešė ruošti iŠ-
X Šv. Pranciškaus Vienuo- važiavimą į Marquette parkų.

jų narių įsirašo kas susirin- gerb. pralotas laikė sumų ir

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAKORCIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIfiPiOCMC PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. TeL LATAYETTE 1083

JOSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO,
3320 S. HALSTED STREET 

Y arda 5215

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS 

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

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus ut pi
giausias kalnas. Palaukit Lafayette 
9999

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmos Mor> 
gulins, Namus. Farmas ir Blsnlus vi
sose valstijose Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai. 
pirkimo! arba pardavimui. Pasinau
dokite mnaų apie >0 metų plačiu 
patyrimu blanyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE
6766 S. Western Avenue

Chlcaro, m.
Tel. OROVBHTLL lėti

KSTĮ,,, ■ ■ a ■- ..I Į -8 ' ■ ra-r „■ į ■; ■ į , >

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE BS111I, III,
įvyks Antradienį, Liepos-July 4,1933 m.

Kaip į piknikų nuvažiuoti? O taip piknikų galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo VVestem Avė. ir 18th St. sekančiomis valandomis:

10:13 ir 11:45 valandų' ryto Chicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tro- 
kais bus nuvežti į farmų.
....... ■ ■ 111 ■■■!■■ ą -.į .......... ',■■2-, '-.g Į

Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6.38, 7:49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale^ III. Ten rasti Madison St. ir 
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

Tų dienų taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

Visus kviečiame dalyvauti
RENO1JAI
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