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ESTIJA NUSPRENDĖ AUKSO
STANDARDĄ PANAIKINTI
ŠAUKIAS AMERIKOS
PAGALBOS

IMA NAGAN HITLERĮ

BERLYNAS, birž. 30. — Iš
kanclerio Hitlerio kabineto at
sistatydina buvusios naciona
listų (monarchistų) partijos
vadas, prekybos ir žemės ūkio
ministeris Hugenbergas.

BELGAS MALDININKAS PĖSČIAS
ROMON IR NAMO
VATIKANAS (per paštų).
— Belgas maldininkas
Ed
mond Duvivier iŠ Hasselto,
Belgijos, pėsčias atvyko Ro
mon.
Jis yra 50 m. amž. 1,400 my
lių nueiti jam užėmė 51 dienų.
į Iš namų išėjo kovo mėn. 21 d.
tik su našulėliu, larzda ranko
je ir penkiais frankais kišenė
je. Kelionėje jam davė nakvy
nę ir maisto geri žmonės. Dau
giausia pavargo eidamas per

Italijų. Dienomis
slėgė, o naktimis
sus oras.

kaitros jį
- gana vė-

Šventasis Tėvas, patyręs apie jo pasiaukojimų ir pasi
ryžimų per šiuos Šventuosius
Metus atlankyti Romų, audijencijos metu į jį atsiliepė:
“Tu tikrai pelnei atlaidus.”

LONDONAS, birž. 30. —
Ekonominė konferencija atsi
dūrė tokian stovin, kad numa
Kas įdomiausia, kad šis žmo
tomas jai griuvimas.
gus ir namo pėsčias nužygia
Negali nė mažiausios pažan
vo.
gos daryti dėl pinigų stabili
Prezidentas Hindenburgas
zavimo klausimo, kurs nė ko
nepatvirtina šio ministerio at-1 1. Labradoro pakraštys, kur italai lakūnai, jiems skrindant į Cbicagų, apsistos, kad atsil
PO RUNGTYNIŲ
kiu būdu neišsprendžiamas
J sistatvddnimo ir kviečia pas sėti, lėktuvus patikrinti ir reikalingo žibalo pasiimti. 2. gaisro McPherson mieste, Kan.
Europos valstybių delegatai
save kanclerį Hitlerį, kad jis Išdegė visa įmonės dalis, kada ugniagesiai buvoi išvykę į VVicliita suvažiaviman. 3. Tai{
NEW YORK, birž. 29. —
tad šaukias J. Valstybių pa
laivas
Amberjack
U,
kuriame
prez.
Roosefcreltas
atostogauja.
Šarkio
su Carnera rungtynėse
pasiaiškintų, kaip toli pasiva
i
galbos. Sako, tik prez. RooseSŪNUS
SUDEGINO
TĖVĄ
pastarasis paskelbtas rungty
ręs krašto “fašistinime.”
DARBININKŲ VADŲ
veltas gali konferencijų išgel
PASIREIŠKĘS DIDELIS LIE
nes laimėjęs.
bėti.
TARPE NESUTIKIMAI
i
Vilkaviškio
apskrities
ryti

TUS PANAIKINO
SPĖJAMA, KAD MATTERN
nėje dalyje pirmosios Sekmi Tėvas jam ūkį jau buvo užra
YRA GYVAS
KAITRAS
WASHINGTON, birž. 29.—
ATSISAKĖ SIEKTI KALNO
nių dienos naktis iš tikrųjų šęs, tačiau savarankiškai ūki
Svarstant audeklų gamybos
VIRŠŪNES
buvo nerami. Apie 24 vai. Ra- ninkauti neduodavęs. Tas išve
CHABAROVKKAS,
Sibi
lllinoise
pataisomas
mokesčių
pramonės -taisykles (kinių) va
maniškių kaime, Paežerių vals dęs iš pusiausvyros ir nuta
ras, birž. 29. — Rusai lakūnai
LONDONIAS, birž. 30. —
įstatymas
kar diena praleista darbinin
čiuje, Petro Ilgūno ūkyje kil-o ręs nužudyti. Šiam baisiam
ekspertai yra
nuomonės,
Anglų ekspedicija siekti Eiver
kų darbo valandų ir atlygini
gaisras. Užsidegė gyvenama dirbui įvykdyti
pasirinkęs
kad amerikietis
lakūnas J.
Per
kelias
savaites
siautusi
MOKESČIŲ
KLAUSIMAS
esto kalno viršūnę, atsisakė
mo klausimui svarstyti.
sis
namas.
Už
kokio
kilometro,
Sekmines, nes namuose buvo
Mattern vra gyvas, jei -jam
i J. Valstybėse nepaprasta kaitnuo šio žygio. Šio“kabio viršfl'
Parausių
kaime,
buvo
jaunimo
likę tik juodu.
Pasirodė, kad
darbininkų ira jjngaliau vakar nutraukta.
.
...
, .
.
pasisekė laimingai nusileisti i
Illinois legįslatūra pripaži pasilinksminimas ir jo daly
nes pasiekimas, kaip pasirodė,!,
(kurių nors negyvenamų salų vadai šiais klausimais neturi Kai kuriose valstybėse vakar
Jonas Ilgūnas suimtas ir pa
no rezoliucijų, kuriaja prisega viai greitai suskubo atvykti
neįmanomas.
.Ochocko jūros pakraščiuos. Y- vienodos nuomonės. Am. Dar pasireiškė didelis lietus. Kai
mas svarbus prie mokesčių įs gaisro gesinti. Subėgo ir kiti sodintas į kalėjimų.
ra patirta, kad jis nepasiekė bo federacijos prez. Green rei kurios Missouri valstybės da
tatymo priedas. Priedas bus apylinkiniai gyventojai.
ESTIJA NAIKINA AUKSO , A1 ...
Jų
kalavo 30 valandų
savaitės lys daug nukentėjo, kada lie
STANDARDĄ
AleutlJl1 sa,y'
UŽMUŠĖ DRAUGĄ
paduotas valstybės
piliečių pastangomis kitus trobesius
darbo su 14 iki 16 dol. mažiau tus kaip iš kibiro pylė. Daug
----------Į I^akūnai sako, kad Mattern
balsavimui.
pasisekė apsaugoti ir iš degan
siojo atlyginimo. O audeklų ūkių užlieta, kai kuriems mies
Kupiškio valsčiuje, GaisisTALINAS, birž. 29. — Es-jgali vienas išgyventi
kelias
Šiuo priedu norima legislagyvenamo namo išnešti digamybos darbininkų organiza teliams atkirstas susisiekimas.
kių kaime rastas nužudytas 19
tijos vyriausybė
nusprendė i savaites. Jis turėjo šautuvų,
tūrų įteisoti, kad ji galėtų vi- desnę dalį turto. Bebaigiant
cijos prez. McMahon — 35 va
metų
vyrukas Bronius Cielius.
savo valiutai panaikinti aukso pakankamai amunicijos, taip
Lietus pasireiškė ir Cbica- sus reikalingus mokesčius skir namui degti, kažin kas pasige
landų
su
14
dol.
mažiausiojo
Nustatyta, kad jį nužudė drau
standardų. Seimas tam prita pat meškerių.
goj, kur ėmė daržai džiūti ir ti be piliečių
atsiklausimo. do, kur dingo senukas Petras
atlyginimo.
gas — Povilas Stankevičius.
ria.
pagalbos nesimatė.
Taip pat, kad už nekilnojamas i Ilgūnas. Bežiūrinėjant buvo
Nužudė susipykęs dėl mergi
Green dar sakė, kad į visas
PUOLA 18-OJO PRIEDO
Pasireiškus lietui, ir kviečių savastis mokesčių būtų imama' surasta, kad senukas nebegynos. Stankevičius griebė plak
pramonės šakas yra reikalin kainos staiga sumažėjo.
ATŠAUKIMĄ
VIESULAS TRINIDADE
tik vienas tikros savasčių ver- vas guli degančioje seklyčioje.
ga įvesti 30 valandų savaitės
Kartimis jį apdegusį iš ugnies tuką, kirto savo 'draugui į
tės nuošimtis.
galvą; Cielius nuo smūgio mi
PORiT O|F SPAIN, birž. 30.
SAN* FRANCISCO,
Cal., darbų.
ištraukė.
ŽYDŲ DIENA PARODOJE
rė vietoje. Nužudęs draugų,
— Viesulas ištiko kai kurias birž. 29. — Po gyventojų pasi1
PRAVEDĖ MAŽIAUSIOJO
\
elionis
buvo
apie
60
metų
j
Stankevičius jį nurengė ir už
Trinidado dalis Yra žuvusių sakymo prieš prohibicijų šio VIEŠOSIOS MOKYKLOS
ATLYGINIMO BILIŲ
Ateinantį pirmadienį žydai
amžiaus. Aplinkiniuose gyven- kasė į žemę. Stankevičius suir žmonių.
je valstybėje, sausieji kreipės VĖLIAU BUS ATIDARY
turės savo dienų Chicagos šim
! tojuose buvo minimas
kaip imtas
teisman, kad įvykusius balsa
TOS
lllinoiso legislatflra pravedė garbingas ir teisingas žmogus.
trnečio pažangos parodoje. Sol
____________
DEMOKRATAI LAIMĖJO vimus skaityti neteisėtais. Gir
dier Fiekli stadijume žydai tu mažiausiojo už darbų, mote Jau iš pačio ankstyvaus ant- BALSUPIAI, Marijampodi, prieš balsavimus gyvento Švietimo boardas Chicagoj
atlyginimo rosios Sekminių dienos ryto ,ėg apskr. _ Netoli §io kainK)
rėš religiniai istorinį vaidini rims ir vaikams
JOKANNESBURG, P.Af- jams per maža laiko skirta.
nusprendė, kad ateinantį rude
mų vardu “Žmonijos roma bilių. Pasiųsta gubernatoriui žinia apie jo tragišką mirtį I
,
. .
rika, birž. 30. — Parlamento
n į viešųjų mokyklų atidarymų
tyra dideli durpynai, kuriuose
, v •
pasirašyti.
nas.’
plačiai pasklido. Tą pačią die
rinkimuose demokratų (libera
Vakar Chicagos šimtmečio porai savaičių vėliau atidėti.
žmonės randa įvairių senienų.
Šį žydų vaidinimų remia ir
Šiuo biliumi remiantis bus ną velionies sūnus Jonas šoko
lų) partija laimėjo.
pažangos parodoje bawajie- Tuo būdu, sako, bus apie 2
katalikai ir kiti krikščionys.
paskirta valstybės komisija ir į prūdą nusiskandinti. Tačiau Apie radinius gyventojai pra
čiai turėjo savo dienų.
milijonai dol. sutaupyta.
ši kiekvienai pramonės šakai kaimynas jį ištraukė jau visai nešė archeologui prof. Volte
SAUSASIS TŪZAS NETE
MORGIČIŲ BILIUS
nustatys mažiausiųjį atlygini be sąmonės. Jonas Ilgūnas bu riui, kuris atvyko, apžiūrėjo ir
VERA CRUZO VYSKUPAI jie atidarytų kai kurias bažny
KO DARBO
ATIDĖTAS
čias. Ilgų laikų jie be pasek
mų, mokamų moterims ir vai vo nuvežtas į Pilviškius pas paprašė, jeigu būtų randama
PASKYRĖ 13 KUNIGŲ
gydytoją, kuris jį atgaivino. Į kas nors daugiau, jų nenaikin
mių grūmėsi. Katalikams atsa
kams.
ST. PAUL, Minn., birž. 29.
Illinois
valstybės
senatas
agaisro vietą nuvyko gydyto- ti. Manoma, kad senovėje čia
MEXIC0 CITY (per paš-,kyta, kad jei vyskupai" neski— Amerikos prohibicijoa įsta
tidėjo
morgičių
moratoriumo
116 PALEIDŽIAMA
(jas ir Pilviškių nuovados po- * būta karų arba kokios gyvena
tymo autorius A/ J. Volstead, tų). Vera Gružo valstybės rau J r*a pažymėto skaičiaus kunibilių. Tas reiškia, kad ši se
licijos viršininkas
Taraila. mos vietos.
kurs ilgų laikų buvo žiemių donieji valdovai, kurie katali- OT. bažnyčios turi būt uždarysija
šio
klausimo
daugiau
neiš

Rytoj 116 agentų iš pro- Skrodžiant lavonų buvoi nusta
vakarų valstybių prohibicijoa kų kunigų skaičių sumažino tos '
.
.
keis.
..
Tada žmonės kreipės į vysbibicijos vykdymo
tarnybos tyta, kad Petras Ilgūnas buvo Chicagos miesto taryba auto
vykdymo administratoriaus .
įki 13, jautėsi, kad tuo būdu1I ,kupus ,bažnyčių
. .. atidarymo rei
lllinoiso valstybėje paleidžia pirma dviem revolverio šū rizavo majorą Kelly, kad jis
patarėju, rytoj paleidžiamas
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
jie
išnaikins
tikėjimų.
V
ysku,
ka
i
e
p
0
jjg
0
gvarstymo
vysviais nušautas. Tų padarius Chicagon j parodų rugpiflčio
ma.
iš darbo.
pai atRisakė prisitaikinti prie ’ kupai nusprendė, kad katalij buvo įtartas jo sūnus Jonas. 12 <k prez. Rooseveltų pakvies
Nekilnojamų savasčių agen
jų norų, pamaldas bažnyčiose (kams dvasinė pagaila būtinai tas Kearnev namų, 4121 VinPolicijos klausiamas jis prisi
PASKIRTAS HELENA
43 NUOŠ. GYVENTOJŲ
suspendavo. Tada raudonoji reikalinga. Žmonės reikalingi cenncs avė., karidoriuj vieną
pažino ir pareiškė, kad namus
VYSKUPAS
PRIEŠ PROHIBICIJĄ
----------uždegė, kad savo baisųjį dar- ORO STOVIS
valstybės valdžia
bažnyčias ne tik bažnyčių atidarymo, negrų plėšiką nušovė, kitas pa
WASH1NGTON,
birž.
29.
—
|
bą
paslėptų. Jis norėjo su naVVASHINGTON, biri. 29.— uždarė ir uždraudė katalikams 1 bet ir kunigų vadovybės. Vys- spruko. Ir šis, sakoma, sužeis
Iš Vatikano pranešta, kad ku- Į mu sudeginti ir savo seną tė CHICAGO IR APYLINKĖS
16 valstybių gyventojai jau pa kokius nors religinius susirin kupai tad paskyrė trylikų rei tas.
nigas R. Hayes iš Pittsbur- vą. Tardomas Jonas Ilgūnas — Šiandien debesuota; numa
kalaujamųjų kunigų ir apie
sisakė prieš prohibicijų. Jie kimus turėti.
Micbigan ežere prigėrė Ja gho paskirtas Helena, Mont., pareiškė, kad jis taip padaręs tomi griausmai ir lietus; maDaugelio vietų katalikai pa tai pranešė vyriausybei. Lau
sudaro visų krašto gyventojų
dėl nesantaikos su savo tėvu. ’ža temperatūros atmaina.
mes VVillits, 13 metų amž.
vyskupijos vyskupu.
kilo kovon prieš valdovus, kad kiama bažnyčių atidarymo.
43 nuošimčius.
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STABMELDIŠKAS TAUTIŠKUMAS

J. Lobis “Š-nyje” rašo: Savo apašta
lams Kristus pasakė: “Eikite ir mokykite
visas tautas”. Kristus nepasakė — “moky
kite visą žmoniją”, bet “mokykite visas tau
tas”; tuo būdu Jis pripažino tautinius skir
tumus: taigi tautiškumas paliekamas, tautos
neverčiamos išsižadėti savo tautiško “aš”,
,savo kalbos, savo valstybės, savo kultūros,
tik tai visa neprieštarauja krikščioniškos
daros įstatymams, kurie lygiai privalomi kie
kvienai tautai ii: kiekvienam žmogui skyrium
be atodairos į tai, ar jis žemę aria ar jis
Btovi didžiausios valstybės pryšakyje. Tau-,
.tiškuino Kristus nepadarė žmonėms gyveni
mo tikslu ir gėrio ir blogio mastu, todėl tautižkuino vardu neleistina kištis į žmonių su
linės reikalus, neleistina tikintiesiems nurojdinėti, kur jie turi ir kur neturi teisėtos
istaus Bažnyčios klausyti, nes pati Bažnyčia žino, kur jos valdžia baigiasi.
Bažnyčios vardu negali būti nurodoma,
kiek mokesčių iš gyventojų turi vyriausybė
reikalauti, kokiais muitais įvežamąsias pre
kes apkrauti, su kuria valstybe artimesnius
santykius palaikyti, kur geležinkelį ar plentų
tiesti, klek policijos ir kariuomenės laikyti
ir kam pavesti vadovybę, bet Bažnyčia turi
ne tik teisę, bet ir pareigų rūpintis katalikų
jaunuomenės auklėjimo kryptimi; Jai pri' klauso teisė ir pareiga spręsti, ar pav., val
diškų skautų ar katalikų organizacijos yra
tinkamesnės katalikiško auklėjimo atžvilgiu.
Taip pat į tautiškumo sritį neįeina klausi*
' mn«, ar katalikams civilinė metrikacija, ci
viliniai Šlinbai reikalingi, ar ne.
Vienas mūsų tautininkų šulas prieš gorų
5>5wtų yra viešai pasakęs. “Tautiškumas yra
•avaiminga vertybė”, o tai reiškia, kad tau

tiškumas nieko bendra su Kristaus mokslu
sturi. Jei ši mintis nuosekliai iki galo būtų
: įgyvendinta, tai tautiškumas turėtų nustelbti
Be tik katalikiškumų, bet ir žmoniškumų.
Jai tautiškumas būtų savarankiškas, tai jo

t. OudM

vardu galima būtų viskų daryti, ypačiai ta
da, kai viena partija pasisavina sau teisę
kalbėti visos tautos vardu. Hitlerininkai, ne
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
būdami dar valdžioje, visokių nesųmonių
Rašo: Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.
sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis
prirašė ir prikalbėjo apie tautos “išvalymų”
telkia profCMiJuuallus patarimus skaitytojams ir niteMūsų, lietuvių bažnyčios ir Mūsų tėveliai Amerikoje pair jos sustiprinimų: jie patarė silpniems žmo lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose.. Visi
parapijinės mokyklos Anieri- statė pusantro šimto gražių
nėms patiems nusižudyti, o silpnus vaikus kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
koje yra didžiausios lietuvių bažnyčių, kuriose raminsi braUosi
žudyti, kad jie tautos “nesilpnintų”, žydus
tvirtovės. Šios gražios ir bran-'ngių dokumentų ir užrašų. Ba
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
ir nevokiečius persekioti, kad Vokietijoj liktų
arba tiesiog Dr. ltačkui, SU51 W. 42rd SL, Clticago,
gius įstaigos saugoja mūsų ti žnyčioms jie yra aukoję daug
tik gryno kraujo vokiečiai, veržtis į sveti
kėjimų ir lietuvybę. Jų dėka turto. Visų yra troškimas, kad
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
mus kraštus ir juos “germanizuoti”, “tau
lietuviai Amerikoje susilaukė jų sūnūs ir dukterys naudotiškais” sumetimais žudyti vokiečių tautinin vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
aukštos pagarbos nuo kitu tusi tomis tikėjimo įstaigomis
kų partijos priešus; ši žudymo “teisė” buvo
S) Jei klatualmo ir atsakymo negalima butų dė dr.a. m. RACtrs tautų žmonių. Per paskutiniuo ir jų istorijų padarytų kuo gaDr. Bosenbergo, artimo Hitlerio bendradar ti J lalkraėtj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 3041 W. 43rd Si. | . \
.......
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Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 centus. Tel. Lafayette S057
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i
bio, ypačiai “tautiškoj” spaudoj pabrėžta
------------------------------------- koje daug yra padarę paz.anTaigi, visa širdimi reikia
garsios Beuthers’o (hitlerininkų žmogžudžių)
LEMONADAS IR VANDUO jos padaras, kas neišeina Žino- gos kaip tikėjimo, taip ir tau- 'prisirišti prie savo lietuvių pa
bylos proga. Hitlerininkų mintys ir darbai
SU LEDAIS
nijai į sveikatų. Ne tik pavo- tos atžvilgiu.
rapijos ir tuo būdu branginti
nuosekliai eina iš nusistatymo “Tautiškumas
jinga yra atšaldinti tuščių ski- Nors per 50 metų lietuviai [savo tėvų palikimų. Jei ir pa
yra savarankiška vertybė”. Jei tautiškumas
Vasaros kaitrų metu žmo lvį, bet ir pavalgius gerti kų yra daug padavę pažangos 'sitaiko iš vienos vietos persibūtų visai savarankiškas, jei gyvenime ne
nės vėdinasi kaip kas išmano. nors su ledais nesveika, nes
reikia žvelgti ir į dabarti- kelti į kitų, tai taip pat reikia
būtų nieko už jį aukštesnio, tai visų pirma
Per vasūrą žmonės labai tai krikdo maisto virškinimų. nę lietuvių padėtį Amerikoje. kreipti dėmesį į tai, kur vra
visuotinė Kristaus Bažnyčia būtų negalima:
daug išgeria ledinio vandens Jei esi ištroškęs ir perilsęs, Pažvelgę pamatysimo, kad lie- lietuvių bažnyčia. Tik tuo bū
kiekviena tauta turėtų sau atskirų dievų —
ir lemonado.
verč.iau pasilsėk bent keletu tuviams reikia daugiau veik- du lietuviai Amerikoje darys
kas tauta, tai atskiri dievai. Taip pat kiek
Kai gegužinėse perilsę, su minutų, ir tik tada gesink tro- ios už lietuvybę.
pažangų, susiląuks pagarbos ii
viena tauta turėtų sau atskirų dorovę. Toks
plukę ir ištroškę žmonės išge škulį vėsiu lemonadų ar tyru |- Kiek lietUvių šiandie jau simpatijos iš kitataučių.
tautiškumas būtų tikrai pagoniškas; jis ne
ria daug’šalto ir atvėdinto a- vandeniu. Bet su ledais būk ejna į SVetimtaučių bažnyčias.
Jei peržvelgtume statistikas,
tik prieštarautų Kristaus mokslui, bet visiš
laus, tai padaro gerų biznį ne Atsargus, jei tau sveikata mie- nepalaikydami jokio sąryšio pamatytume, kad daug lietu
kai žmoniją suskaldytų: tauta tautai turėtų
tik piknikų rengėjams, bet la. Neužšaldyk savo vidurių. su lietuvišku veikimui Atsi vių nustojo tikėjimo dėl to.
būti vilku. Ne veltui italų tautininkų šulas
kai kada neblogų biznį ir dak D-ro Račkaus at.sa.kyrn ai į randa ir tėvų, kurie savo vai- kad apleido savo lietuvių, pa
Enrico Conradini savo knygoj “II Nazionatarams.
klausimus
[kelius siunčia į kitataučių mo- mpi jų ir nuėjo pas svetimtau
m
lismo Italiano” parašė, kad tautiškumas —
Labai šaltų lemonadų gerti
i
»
kyklas. Ar tai sveika lietuviu čius. Taip kaip vaikas be mo
tai nuolatinio karo būvio konsolidavimas
Atsakymas M. V. — Motina,'
nėra sveika, o sušilusiam ir
(tautai, jei jau iki to laipsnio tinos, taip lietuvis be savo ba
(“Le nazione ė un consolidamento di uno
jei
turi
džiova,
neprivalo
kū,. .„ .v ,
,
. .
perilsusiam ypatingai pavojin
...
..jos įssizadama? Kai kurie tei- žnyčios negali pilnai būti lai
stato di guerra permanente”). Toks tautiš
peneti, . .
ga. Daug, labai daug, lietuvių dikio savo krutinus
2.
...
.. sinasi, esu, jie lietuviškai ne mingas. Jis užaugs į žmogų,
kumas yra visiškai nesuderinamas su Kris
neš nuo to pati greičiau iš-'
.
,
yra sugadinę savo vidurius
supranta,
vaikams
sunku
mo bet bus kaip našlaitis; jaus
taus mokslu, kuris griežtai įpareigoja visus
sieikvos,
nusilpnės
ir
kūdike,
, daug trukumų. Tik motina ga
todėl, kad gėrė šaltų vandenį
.
V1
,,
sintis
lietuvių
kalbos
mokyk
žmones broliškai mylėtis ir kovoti su savo
h gali džiova užkrėsti.
“ ii
su ledais.
'loję. Esu, kam ji reikalinga. li pilnai savo kūdikį išauklė
savimyla, o savimylos esmė nekinta nuo to,
ti. Tegul neapsigauna lietuviai
Daugelis jau yra patyrę, Atgakymas J. D. — Iš ap-j nejaugi vaikas iš jos duona
ar ji eina iš asmeniškumo ar iš tautiškumo,
manydami, kad, išsižadėdami
nes kas nedora atskiram žmogui, tai nedora kad, išgėrus labai šalto van- rašytų tamstos laiške simpto- valgys ? Kai kurie tokių neišlietuvybės, jie taps didvyriais.
ir tautai. Tauta nėra dievaitis ir jos vadai dera ar"salto alaus, veidas į- “» sPren<lžiu- W drailytėjai manelių mano, kad juos ui
už, tai svetimtaučiai gerbs ir ant Kelias prie didvyriškumo —
neturi teisės kėsintis sugriauti amžinuosius bala ir vidurių duobutėje pa- koki nors
tai tautybė, kada visa tauta
Dievo įstatymus. Tautos valdžia turi rūpin sidaro ledaka. Kitus nukrečia ,tat rankas iSMrč |kyriai me’ rank9 neSios' Bet tai klysta- ateina žmogui į pagalbų ir pa
tis teisingumu, visuomenės gerove, o ne “nuo Šiurpulys ir neilgtrukra blogai ižanaa,s sPuo«a,s-1>atanu n,al.Visi tie’ už tok' “paisymą
suserga. Perpilusiam staiga at- ’zgol‘ rankas drunSnu vande-;savo tautos, maža pagarbos “<"la Jam atsiekti užsibrėžtą
latinio karo stovio” stiprinimu, kaip to at
1'1.0=
tikslų. Kitataučiai nelabai skuniu ir muilu, o paskui niežan- susilauks.
virai pageidauja E. Conradini, kurio pėdo vesti nesveika, o vidurius su
. .
...
. .binasi lietuviui padėti iškilti
čias vietas aptepti su vaistais ..
Kunigai, matydami Amen- aukgįyI1
mis seka Mussolini ir ypačiai Hitleris su sa pledais atšaldinti sudaro pavoijų gauti dyspepeijų, pneumo- vardu “Tinctura Ferri Clilo- kos lietuvių gyvenimo sąlygas,
vo “patriotų” partijomis.
Įvairių yra nuomonių, kaip
nijų, inkstų ligų, arba kitokią, *’
P- Jei už poros v;soinjs jėgomis rūpinasi sureikia Amerikoje lietuvybę pa
mvniin™
15<z« Sakoma, k«.l
.... tpi
-fl)< žmonių
* nhl reika-.
pavojingų ligų.
kad ,d,eni* naminio gydymo būtis derinti
teisėtus
PASTABĖLĖS
reikalo? laikyti. Lietuviai čia privalo
cukrinės ligos priežastimi yra nepagerėtų, tai reikia eiti pas lavimus ir> kur
turėti didelę širdį ir lietuvybę
gydytojų.
'ten net naudoja anglų kalbų,
Lietuvos laikraščiai praneša, kad Lietu vidurių peršaldymas.
suderinti su Amerikos gyveni
Žmonių įsitikinimas, būk ša- Atsakymas A. L. — Žuvies kad tik lietuvius išlaikyti savoje svetimšalių skaičius labai išaugo. Gegu
mo reikalavimais. Čia reika.v •
, ,
žės mėn. jų būta pustrylikto tūkstančio. Per ltas lemonadas “širdį atgal-1 taukai (Cod Liver Oil) žino- ,vose parapijose. Taigi, nega-,,.
,,
x'
. s, • .
x i •
.
Lnga išmintis, kad nesulai.
.,
,-xmetus svetimšaliai Lietuvoje pelnę apie dvi vina , vra klaidinanti pasa-įgų stiprina ir kunui duoda vi- luna pateisinti tų, kurie sako,' .
'
.
, , 1V.
, i, ,
x • ■ , v v
,kius Amerikos lietuvių progtaminų,
bet
džiovos
nepagydo,
kad
lietuviai
bažnyčiose
ne-1
...
,
,
.
.
ka.
Atpenč,
gydytojų
ištirta,
dešimts milijonų litų. Pramonėj ir prekyboj
TT
.
x-. -••
x
reao. Dirbdami Aunerikos gesvetimšaliai yra labai veiklūs. Sakoma, kad kad gėrimas daug šalto van vasaros metu nėra reikalo gali tikėjimo suprantamoje
rovei, prie kiekvienos progos
ir pati vyriausybė jiems yra gana palanki, dens širdį silpnina. Tų patį ga “Cod Liver Oil” gerti, nes kalboje mokytis,
x • •
• • privalome kelti savo tautų, ne
lima pasakyti ir apie šaltako- vasarų žmogus gauna užtek Tikėjimas stovi pirmoje vie. , . A .
x-,ko, rodos, neturėtų būti.
• xxv. •
\
tik savųjų, bet taip pat ir ki
6ę (ice cream).
tinai saulės spindulių ir švie toje ir tautybe visuomet nu-r, , v. ,
-n •
v x
. tntaucių tarpe. Iki šiol lietuApie “aiskrymo” vertę žmo žių daržovių bei kitokio sezo silėnkia, kada yra tikras rei- r .
, . .
Spėjama, kad Vytauto muziejus Kaune
, ,
...
-xx,
viams, gal, truko drąsos pasibus atidarytas šiemet. Muziejaus užbaigimui gaus sveikatai parašysiu kitų ninio maisto, kuriuose randa kalas. Tikėjimas ir tautvbė vrodyti lietuviais svetimtaučių
ra didžiausi prieteliai.
si gana vitaminų.
aukos renkamos visoje Lietuvoje. Amerikie sykį.
tarpe. Mes savo lietuvybę lai
Tikėjimas moko mus gerbti
čiai taip pat yra raginami prie to Teikalo sa Leduose atšaldintas alus, ar
kėm užpečkv. Kada buvome su
savo tėvelius, gerbti garbingų
vo aukomis prisidėti. Toks muziejus būtinai bata su ledais (iced tea), ka
lietuviais, vadinomės lietuviai;
praeitį ir savo tikėjimų sau
Lietuvai reikalingas. Kaip žinoma, jis stato va su ledais, vanduo su ledais,
(Tęsinys 4 pusi.)
vis tai padvkusios civilizacigoti taip, kaip jie saugodavo.
mas Vytauto garbei.

Sveikata - Brangus Turtas

STOKIM

UZ LIETUVYBĘ

GARSINRINTFS
“DRAUGE”

Atstatymo darbai

Londonas, Anglijos sostinė, nuo gais
ro nukentėjo 1066 /netais. Tas gaisras ne
buvo toks didelis, kaip Chicagos, bet 1Lo
ndonui atsistatyti truko 30 metų. Chiea
(Tęsinys)
goj po trijų metų jau nei pėdsako gais
Iš tokio jo pareiškimo susirinkusieji
ro nebuvo likę.
tyčiojo ir priminė apie lotų vertės nuPradžioj buvo pastatyta 5,497 name
iw*'
'-‘a'
lių
laikinai
priglausti padegėlius. Tuo pat
Po didžiojo gaisro vienas chioagietis
išreiškė pranašystę. Tai buvo Brone, laiku 200 didelių namų jau buvo pradė
'Tribūne” leidėjas. Jisai paliko degan ta statyti. Metai laiko nepraėjo, kai 100,000 namų statytojų varė aukštyn 10,000
čių Chicago ir išvažiavo į Noar Yorkų.
•
• didelių trobesių.
i

1833 - CHICAGO -1933

jis apsakė apie Chicagos gaisro bal
Stockyardai gaisro nebuvo paliesti.
ny bes ir kartu ragino turtingus-^ newJie
buvo toli nuo gaisro vietos. Antrais
irkiečius investyti kapitalų Chieagoj.
įkė, kad dabar Chicago esanti geriau- po gaisro metais Stockyarduose kiaulių
buvo atgabenta du sykiu daugiau, negu
vieta investyti kapitalų.
“Sakau jums, Chicagos binio trobe- metais prieš gaisrų (1870). O 1878 me
$i bos atstatyti ir iki 1900 metų nau- tais tas skaičius vėl buvo padvigubin
>ji Ciiicago didžiuosis milijonu gyven- tas. Nuo 1881 metų Chicagos Stockyar
duose jau buvo kasmet paskerdžiama
ijų.”

Abi minėtos pranašystės apie Cht- daugiau kaip po 5,000,000 kiaulių.
Chicagos atsistatymas buvo trukdo
igos ateitį buvo tų laikų žmonėms nekėtinos, išrodė tnščiu burbulo. Bet kas mai? nauja depresija, kuri prasidėjo 1873
‘krųjų atsitiko! Chicago išaugo tris sy- metais, ši depresija tęsėsi per penkis
graičiau, negu minėti pranašai tvir- metus. Ne\v Yorke tąsyk užsidarė Jay
Cooke & C©., kuri skaitėsi stipriausia
Jt

Amerikos finansinė įstaiga. Šerų kainos
nupuolė.
Kadangi Chicago buvo pagarsėjusi
savo kįlančin pramone ir darbais, tai de
presijos laiku daug bedarbių vyko iš ki
tų miestų. Bet ir čia nedarbas siautė. Pas
kui policijai buvo įsakyta tokius atei
vius neįleisti ir grąžinti ten, iš kur atėjo. Algos buvo labai nukapotos. Buvo
bandyta streikuoti. Bet į sustreikavusių
vietų bėgdavo alkani bedarbiai. Nerimas
tis kilo Chieagoj ir visoje šalyje. Chica
gos bedarbiai demonstracijų rengė ir iš
kėlė obalsį “Bread or Blood”.
Kruvini darbininkų susirėmimai su
policija įvyko Baltimorėj, Pittsburglie, St
Louise, Philadelphijoj ir kitur. Pittsburghe laike riaušių geležinkelių kompanijų
gėrybių sudegė už $10,000,000.
Chieagoj susikirtimai darbininkų su
policija buvo smarkūs ir griežti. Kai ki
lo streikas McCormicko dirbtuvėse, rūbsiuvių ir kai kurių kitų darbininkų, tai
Chieagoj po ginklu buvo 20,000 vyrų.
Saliunai buvo uždaryti. Didieji kapitalis
tai savo arklius pavedė policijos reika
lams. Riaušės buvo prie Randolph gat
vės tilto, ant Burlington & Quincy gele

dui pranešta, būk kalbėtojas-anarcliistas
pasakęs: “The law mušt be throttled,
killed, stabbed.” Inspektorius Bonfield su
126 policnior.ais atsiskubino. Miniai pasa
kyta buvo skirstytis. Kalbėtojas atsilie
pė ir pasakė, kad susirinkimas ramus.
Tuo tarpu policmonų tarpe pasigirdo bai
sus sprogimas. Bonfield paliepė šauti. Su
mišę poliemonai šaudė į visas puses, pa
taikydami į vįens kitą. Kilo baisi sui
Po 1877 metų neramumų prasidėjo
geresni laikai. Apie baisenybes žmonės rutė.
buvo bepradedą užmiršti.
Po visam pasirodė, kad buvo sužeista
67 poliemonai. Iš jų septyni mirė.
Po septynių metų, vienok, didesnės
Kięk žmonių buvo sužeista _ir kiek
baisenybės įvyko. Pirmesniems judėji
nukauta nebuvo sužinota.
mams vadovavo socijalistinėsdirypties va
Suprantama, kad po šitokio nepapra
dai. ftiuo sykiu į darbininkų vadas ėmė
pirštis smarkesnis gaivalas — anarchis stai baisaus atsitikimo žmonės ir valdžia
tai. Tais metais, kaip ir pirmiau prasi sujudo. Kerštu užsidegė ypač policija.
dėjo nuo McCormicko dirbtuvių. Anarchi Prasidėjo masiniai areštai.
stams vadovaujant bdvo sušauktas masAreštuotųjų teismas prasidėjo birže
mitingas gegužės 4 d. prie Halsted ir
lio 21 d., o rugpj. 19 d. buvo pripažinti
Randolph gatvių. Pats majoras Harrison kaltais. Septyni anarchistai buvo nuteisti
buvo atsilankęs pasižiūrėti. Jam išrodė,
pakarti, kas ir buvo išpildyta gruodžio
kad nieko blogo nepramatoma. Ir išvyko
3 d.
namo. Tą pat padarė policijos viršinin
kas, palikęs Bonfieldų daboti tvarkų. Pa
skutiniam kalbėtojui bekalbant, Bonfiel(Daugiau bus}
žinkelio prie 16-tos gatvės ir prie So.
llalsted ir Archer avė. Persigandę kapi
talistai reikalavo, kad policijai į talką
būt pašaukta 5,000 milicijantų. Riaušių
pasekmės buvo tokios: nei vienas policmonas nebuvo užmuštas, užmušta buvo
nuo 20 iki 35 žmonių, kai kurie jų buvo
streikieriai, kiti valkatos. Streikas bai
gėsi.
’ *

P^nk^adionis, birželio 30, 1933

Lietuviu
rėnas ir Eugene Printing Co.,
Chas J. Valatkevičius sav.
Mvrtle spaustuvė iš mažiųtės spaustuvės išaugo didelėj
Skaitlingoj Detroito lietuvių
įstatyta modemiškos mašinos;
kolonijoj randasi ir lietuviu
biznis plačiai vedamas. P.
stambesnių biznio įstaigų. To
Petrėnas turi gabumų tam bi
dėl š^uo sykiu paminėsiu tik
zniui vesti. Per praeitus me
stambesnius.
tus daugelis spaustuvių užsi
15 metų sukanka, kaip lie darė, o mūsų tautietis biznį
tuvių sodės ir gingerelo išdi- dar patobulino ir sunkių lai
rbystė “Reti Arrow Bottling kų nejaučia. Reiškia, turėjo
Works” vedama d. Sakalaus vaduotis savo gabumais, kad
ko, A. Šepatos ir J. Rukšėno biznį padarius ir 3 darbinin
sėkmingai gyvuoja. Retai ka kams algas išmokėjus.
da lietuviai sutaria bendrai ko
kį biznį vesti, bet šie biznie
riai , be jokių kliūčių, sutar
tinai darbuodamiesi plačiai sa
^^^iznį išplėtė, išdirbdami
HHBiį soilę. teikdami gerą pa

fflMRvimą. Ne- tik tarpe lietu
vių darė bizni, bet didesnis
I biznis buvo svetimtaučių pu-

Juozas Sakalauskas jau nuo
uvtuv.ų ta- c
senai eina L. Vyčių 102 kp. r”e P8™"08' Aldlas SYvena g
iždininko pareigas. Nežiūrint, "* tSveliaiK; jo brolis lanko t
kad turi savų reikalų, jis krei st‘"unarl»! a™žilgo
p
pia dėmesio į tai, kad jaunų- ,m nau 0 kunigo.
jų kartų pripratinus prie tau_
o
Svečiai: Jonas Andriliūnas
pumo.
.
į.»
e
ils Halei, Mass., svečiavosi pas ę
šia proga, pradedant 15 me-1 švogerius Kučinskus, seserį
tus, biznio vedėjams linkėti-, Marytę ir brolį Antanų; Ma- '
na ir toliau sėkmingai darbuo-jauskienę iš St. Louis, III., vie J
tis.'O lietuvių pareiga visada §į pas I). B. Brazį, brolį; Es- r
reikale kreiptis pas savo tau- tela Kamarauskaitė, mokytoja ’
piečius.
iš Califomia, Pa., vieši pas '
-----------Galinskus.
Turime 3 lietuvių duonos ko
_______
Ipyklas: Lithuanian Baking Viktoras Alinskas, S. L. R. ĮCo., kurių veda S. Rogalskas; K. A. 265 kp. raštininkas, su
Khamberlain Bakery,
kurių geimą išsikėlė į savo ūkį arti '
įveda S. Vasiliauskas ir pora New Hudson, Mich.
įmetu, kaip prasidėjo Willis
v ,
Bakery, P. Vilią savininkas. ..V' Ahnskas ,užve<15 pauks'
Visos trys kepyklos progre- t"» auS'n1,"'0 flk>. ,r ate,nan"
I
t XT
.... rudenį galės vaisinti lietuvius
I suoja. Nors per praėjusius du
.
.
,» . .
f
.... savo augintais paukščiais ir
įmetus, kaip ir kitos biznio į. v. . “
i
. .
v-_ - , , , , _ klausimais.
I staigos, nežiūrint, kad kepe
I skanių duonų ir pyragaičius,
_T v.
" ”
,
■,
v_.
, , ,
Vyčių baseboles komanda
■ biznis buvo sumažėjęs, bet da.
,
,
...
I,
_.
, ,
...
praeitus du sekmadienius laiI bar vėl pradeda gorėti.
.
. .
««r v •

ALEKAS KUNDROTAS
(Aiexander Courad)

buvo kun. Valaitis, kun. Masevičius ir klierikas Dainauskas. J. M. vyskupas negalėjo
atsidžiaugti gražumu ‘Liurdo’
taipgi gėrėjosi ir svečiai ku
nigai, pirmu syk tokių vietą
matę. Visas iškilmes tvarkin
gai vedė kleb. kun. J. čižauskas.

Elektros kaina operuoti elektrinę
skalbyklą — 1 centas per valandą.

Elcktros kaina opcniotl

Praeitų savaitę trys sesutės
Pranciškietės grįžtant iš Gra
nd Rapids apsistojo Detroite.
Jų tarpe buvo Sesuo Juoząfina, dukrelė Motiejaus Bukšaičio. Paviešėjusios vienų die
nų grįžo į motiniškąjį namų,
Pittsburgli ’an.

Birž. 24 d., 8 vai. ryto kleb.
kun. J. čižauskas surišo Mo
terystės mazgu L. Kaubelį su
E. Mikelioniūte. Laimingos klo
ties porelei naujame “stone”.
Pirmadienį važiuojant pake
liui apsistojo pas mūsų sesu
tes Motina Baptistą, Sesuo A
lovza ir Sesuo Gabriella.
Tylutė

e-oktrliij

šliiotuv* — ma
žiau negu te per
vii landų-

elektrinė skalbykla
Puiki, drūta elektrinė skalbykla kuri’ gali A
. y—,
aprūpinti didelės šeimynos skalbinius Ir V
■ gOVr
palikti tau daugiau laiko praleisti su šel2_L
myna fr draugėms. Turi naujos išdirby stės agitatorių, kuris drabužius švelniai kil
noja — išskalbia švariai Ir greitai. Elektrinis ‘•builoon
roll” gryštuvas nesuskaldys guzlkų — į'Sgręžia paklodę ar
skepetaitę lygiu sausumu. Nepaprasta kuinu. $5 rankpini
gių. Liekana per mėnesius. Kitos elektrinės skalbyklos,
$79.50 ir $100. .

Matykite pilnų ei ę elektros prietaisų — visi
nešanti dvigubų garantacijų lšdirbėju

Elektrinis Šluotuvas
tik ^24
šis žemos kainos bet aukštos
jėgos valytojas išimu dulkes Iš
kaurų Ir sunkumų iš valymo.
Turi pritaikinama dūdelę. Gau
siai atl y ginam už mainy.nų. se
no valytojo.
SI RANKPINIGIV — LLEKAJiA PER MĖNESIUS.

EDISON

Šeštadienį, birželio 24 d., Šv.
Jurgio bažnyčioje 9 vai. ryto
Vlihn-mli-st.v — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn Street
kun. J. Čižauskas suteikė Mo
Telefonas RANdolph 1200.
latrais 06 Ir 533
Skyrių Sankrovos Atdaros šeštailleniais Iki »:3O Vakare,
terystės Sakramentų Marytei
ftroaihvey—4562 Rroadway
Ashland—4S34 South Ashland Avė.
Mareine ir Jurgiui Kasevičiui.
Irving I’ark—4833 Irving Park Blvd. South State—3460 South State St.
(»gaii Sipiare—2618 Milvvaukee Avė.
Englcwood— 852 W. 68rd St.
Vestuvėse dalyvavo Marytės
Madison-Cruvvford—4231 W. Madisou St.South Ohit-ago—2960 E. 92nd St.
Koseiand—11116 So. Michigan Avė.
pusseserė E. Marozaitė ir drau
2745 Lincoln Avė.
,niiu. x- w
3542 W. 26th St.
3400 Southport Avė.
2 413
Vicer o* A ve*
6248 S- K1n>bark Avė.
gė A. Burkaitė, taipgi Jurgio
5912 N. Clark St.
2413 x C,cero Avė.
5801 g
Ave
sesuo Ona, brolis Jonas ir drau
gai Juozas Kratavičius ir E.
Gross.
p
Nuotaka buvo pasipuošus *
baltai, su „baltom gėlėm; pa- .
mergės taipgi baltai, su gelto- '
nom gėlėm.
|
Į bažnyčių susirinko Jurgio j
tėveliai, kurie yra vieni iš pi- į
rinųjų tvėrėjų Šv. Jurgio pa- j
rapijos. Čionai Jurgis priėmė Į
Sakramentus ir mokykloje bai
gė pradžios mokslų ir darbuo- 1
damasis. Jaunosios irgi buvo
artimi giminės ir daugelis
■
mėjo žaidimus. Vyčiai ne juodraugų.
|
I Čia taip pat noriu pažymė- kais varosi į pirmas eiles.
Po šliūbo jaunieji nuvažia
ti, kad pas duonos kepėjus daVyčiai pageidautų susikibti
vo į jaunikio namus pusrv- t
Ižnai visokiems parengimams 8n kokiu Chicagos tymu. Jei
čiams, o už poros valandų va
I gaunama dykai duonos ir kit- tokių atsirastų, lai kreipiasi
žiavo į jaunosios namus ves Šv. Pranciškaus seserys, ku
ko; reiškia, biznieriai remia į p. Padolskas, 1916 — 25th
tuvių puotai, kur buvo susi
I mus. Tat ir lietuvių pareiga St.
rios veda mokyklas dviejose
rinkę
giminės
ir
draugai,
kad
pirkti jų duonų, ypač bankie_______
.Detroito parapijose, eis per
palinkėti
jaunavedžiams
lai

tams, ar vestuvėms. Mūsų tau- j Alui grįžus, daugelis ir lieŠv. Petro parapijos žmones
mės.
{iečiai iškepa skanius kėkus, tuvių ištaisė savo užeigas. Liepardavinėdamos jų vienuolyno
Sekmadienį
po
vestuvių
jau
dar už žemesnę kainų, kaip! tuviams geriausiai, pas lietu*
dešimties metų istorijos kny
nieji
savaitei
išvyko
į
Vaka^lytur.
Įvius savo troškulį nuraminti.
I gų. Kiekvienam lietuviui ver
. tr. paremti seseris. Visi galit
---------,Tuo palaikysim obalsį: savas
Į suprasti, kad jų pajamos per
spaustuvės: Mvrtle Pi i-1 pas savąjį; lietuvis pas liet ukeletu metų daugely vietų
ll^Hg Co., savininkas P. Pet- vį.
laba; mažos. Kai kuriose pa
Jaunimo Klubo sus-mas į- rapijose jos pasiliko per va
vvks liepos 5 d. vakare. Visi sarų būti, nes nėra lėšų par
nariai-ės turi būtinai šusirin važiuoti į motiniškąjį namų ir
kti, nes be kitų dalykų, reikės vėl rudenį sugrįžti.
prisiruošti šio mėnesio išva Žmonės Šv. Petro parapijos
žiavimui. Seniau buvo paskir raginami nusipirkti po vieną
ta komisija tam dalykui ap knygų. Kiekvienas nors tru
svarstyti ir tinkamai vietai putį paaukokite. Visų pareiga
prie vandens rasti. Tas vis remti lietuves seseris. Daug
kas atlikta; dabar šiam su girdim apie palaikymų mūsų
sirinkime bus viskas galutinai kalbos; bet kas tų kalbų pa
sutvarkyta.
laikys, jei nebus kam jos mo
kyt mūsų jannimų. Kuris čia
Šių savaitę įvyko choro mė augęs, retak gerai savo kalbą
nesinis susirinkimas. Nors pa vartoja. Lietuviškos mokyklos
mokos per vasarų nėra laiko
jų laiko, dėl to lietuvis neturi
mos, bet sus-mai bus laikomi.
gailėtis aukos seserims. Da
Kaip ir ši mergaitė, kiekvienas gali pasigerėti išstaty
ii t ccgij ^,ame susirinkime nutarta gieTorvegijo^iūrų mokyklos laivas, atplaukęs į Šimtmečio pa ža n gos jiarodų
bar
yra
laikas,
kada
joms
au
tais
įiarodai bijūnais šimtmečio pažangos parodoje, Chicagopraktikų neapleisti nei
dienai. Su laivu atvyko ir 90 jūrų kadetų. Ovale laivo kap. Andersen, tas pats, kuris 1893
je, sodininkystės paviljone.
,
kos labai reikalingos.
vasarų.
m. į Chicagos parodų atgabeno Vikingų laivų.

ELECTRIC SHOPS

I

I
I

I
II

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

Penktadienis, birželio 30, 1933
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DRAUGO

Įvyks Liepos-July 9,1933
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
Pradžia 11 valandą :
Nusipirkę pikniko tikietų, 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 gražias piknikui dovanas
Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.
“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga
smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiom*.

AMERIKIEČIAI LIE
Po didžiojo karo, 1920 m., vėl višką centą neatlaidžiai dera
nią organizaciją privalėtų į- i
parvyko Lietuvon, bet jau šį si. Už penkis lietuviškus cen
TUVOJE
eiti kiekvienas lietuvis kata
kartą, kad ir norėjo, negalėjo tus (už pusę amerikoniško ce
likas. Kokių didelių darbų ga
(Musų
korespondento).
(Tęsinys iš 2 pusi.)
Šį pavasarį į Marijampolę grįžti į Jungtines Valstybes, nto), kaip jis pats sako, eitų
lima būtų nuveikti, jei visi Anes sėni tėvai prilaikė. Po net kelis kilometrus iš kt
kada susėjom su kitataučiais, merikos lietuviai katalikai pri Krizį gavo pajusti ne visi pramokti ir pamilti valstybinę atvyko Jonas Balčiūnas
pusmečio, tėvui mirus, nebu- Bet, kaž kodėl jis dar vi,|
daugelis save pasivadino kita- klausytų Federacijai,
Daugelis tarnautojų ' lietuvių — mūsų protėvių —,Cicero, 11
iškaito.
taučiais. Laikas mesti gėdą ir Federacija praeityje yra pa krizį juto jau seniai, tačiau j kalbą. Deja, vis ligi šiol šis Į Kazys Račkauskas, iš San^o galima Alenos motinos pa- nori nustoti Amerikos piliety
vadintis lietuviais sa\ųjų u gįžyniėjus gražiausiais darbai-*. ne visi. Valstybės teatro ar- klausimas šlubuoja. Aukštieji ranc^sco» Cal., išgyvenęs A-(likti. Taip jis ir užsiliko ūkyj bės.
kitataučių tarpe.
Z-s.
N,’ors su neperdideliu skaičių tįstai dar ilgą metą naudojo- ! tarnautojai (žinoma, ne visi) menkoj virą 30 metų, nesenai Klampmių kaime, Kazlų vai
Tarp kai kurių lietuvių A- mi žmonių, ji sugebėjo Ameri-I“ olimpišku atlyginimu, kai,tarp savęs tebekalba svetimą- Parvyko ir visiškai apsigyve-[sčiuje, Marijampolės apskn
;tyj.
meiikoje yra viena nuomone,
lietuvius patraukti prie kitiems jis sumažėjo iki nu la lenkų kalba. Jų žmonos vai no Mariampolėj.
kad lietuviai Amerikoje nepa- tautos darbų. Visi gražiausi A- nil»uino- Dabar ir valstybės kus temoko tik lenkiškai, mat Prieš trejetą metų iš Spring Kazys Drazdauskas, rosela
laikytų jokių santykių su ki-jnierikos lietuvių įvairūs paini-!teatr° artistams atlyginimas jos pačios padoriau kalbos Valley, 111., grįžo Magdė Ma- ndietis, jau turi ir sūnelį, rei
tataučiuis. Tai jau perdidelis'dėjimai buvo Federacijos sU. (apkarpomas ir jų etatai ma- pramokti dar nepasistengė, ne itukaitienė. Ji čionai ūkį už škia jau porą vaikučių. Kazlų
reikalavimas. Amerikoje gyve’ organizuoti. Vytauto 5(X) nic- Pilami. Taip, dabar iš valsty- prisiruošt*. Į lietuviškąsias pra mušė savo giminaičiui, o sau 'Rūdoj, gražioj vietoj palei ši
nantieji lietuviai neprogresuosukaktis įvykęs 1930 m bės oi*'1'0* atleista garsusis/džios mokyklas šitie ponai sa- užsirašė ordinariją. Dabar ji lą, statosi sau namus. Jis trau
tų, jei imtų laikytis šio prin- buvo vienas iš daugelio gar. i režisierius T. Pavlovskis, di-^o vaikų neleidžia, — samdo ramiai gyvena Marijampolėj. kiniu vyksta į tarnybą Lietu
Ant. Barzdai!is, iš Pittston,
cipo. Amerikoje tautų pasiro- bingų Federacijos atliktų dar- rigentas kompozitorius piof. guvernorius (namų niokvtovos Banke, Kaune. Jis jau
Gryniis, ^rllmnaa Žemo auntabdo
dyme lietuviai privalo daly-j bu.
St. Šimkus, prof. Jurgis. Kar- jus), kurie vaikas moko len- Fa., buvo grįžęs tėvynėn 1913
niciėjinių odos | penkias sekunda*
m., bet tik kelis mėnesius pa- ' dek sulietuvėjo, kad ne tik ta— ir pagelblnKaa prie ErzemoM,
navkius
(
“
Gražinos
”
muzikos
kiškai,
mat
taip
pageidaujn
pūtikų, dedervinės. Ir tftbėrinnj Že
vauti ir kiekviena panašią pro j Atsirandą visokių išnaudo
mo bevelk stebuklingai p ra Am'. Ina
visokias odas iritacij&a.
kadangi
gą panaudoti ir savo tautos tojų, kurie traukte traukia autor*us)’ režisierius Cecho- motinos. Tat nenuostabu, kad buvęs išvyko vėl Amerikon, rnaitę samdosi, bet ir už lietu-

STOKIM Už UETUVYBĘ

LIETUVOS GYVENIMAS

Stop
Itching
Skili

garbei kelti kitataučių akyse. lietuvius paskui save. Bolševi vas ir visa eilė kitų. Taip pat (ir lenkų gimnazijos pas mus
Tuose pasirodymuose naudin kai, socijalistai, biblistai ir ki bus atleista kai kas ir iš bale- puikiai gyvuoja ir dar ilgai
ga ne vien tik parodyti lietu- tokie gaivalai visokiais būdais to. Pageidaujama, kad būtų' gyvuos. Kol šitie ponai vaivkj gabumus savo kalboj, dai- vilioja, ir prigaudinėįa lietu- atleista visi svetimšaliai, ku-jdžios vietas užims, tol lenkų
nose ir panašiai, bet taip pat, ’.vius, kad tik pas juos yra tik- 'rie gyvendami iš mūsų, niekojininazijos bus net šelpiamos
kaip lietuviai sugeba, ir Ame- ras rojus. Bet kada jie nors^'1'0 niun,s nelinki d sa<|mūsų pinigais.
D.
rikos priimtą kalbą, dainas to- vieną, gerą, lietuvišką patri- llliJityje trokšta caro Rusijoi
(PLATINKITE “DRAUGĄ”
bulai išreikšti, kad svetimtau- Jotinį darbą yra tinkamai nuLietuvoje yra keletas lenkų c
čiai nelaikytų, lietuvių nieko veikę?
Stambus Nebojimas
daugiau nemokančių, kaip tik
Katalikai ir vien tik kata- ?ininazijų, kurios remiamo
ivtldilhtu, u \ įeit Ilk Kata
.
.
yra seras terminas tiems vyrams tr
likai
Ampriknip liaiiivvhn ii net StaillOlOmiS SUIUOIUIS. laip moterims, kuriems stokoja gyvumo
vieną savo kalbą ir savo dai linai,
nmciiKUjt lietuvy aę ib.
lr gpėkų _ yra tik pusiau tiek tvtrnas. Visame Amerikos gyve kėlė ir dabar ją palaiko. Kas ;Pan^° lenk^ S»»naz.ja ga u. kiek jie turėtų būti
nime lietuviams kitataučiai tu tik prieš katalikus eina, griau vo iš musų vyriausybės praė
ri pripažinti progresą.
na ‘religiją, žinokite, kad ten
nlctais net 4#’lX)0 Ht,l
uvvhei pavojus
nnvoinfi Nežiūrint pašalpos, kai tuo tarpu \ iiYra ir kita nuomonė, kad lietuvybei
Gydytojaus Specialisto preskripnijos lietuvių pora gimnazijų yra
cija, kuri suteikia geresnę sveikatą,
kaip
gražiai
jie
kalbėtų,
ar
ralietuviai Amerikoje darbuotų
spėkų, ir daugiaus gyvu
(tik tiek jų tėra) negauna net daigiaus
mo tūkstančiams vyrų tr moterų
si vien tik lietuvių tarpe ir šytų, bet jei JŲ. širdyse nėra
virtį keturtaadeėlmts arba keturiasvalstybinių teisių. Jas baigę, deSimts penkių metų amžiaus. Jūsų
ti
kėjimo,
ten
nėr
ir
Lietuvos
išsižadėtų savo gabumų, ku
vaistininkas parduos Jums vieno mė
turi laikyti egzaminus prie le- nesio vartojimui NUGA.-TONE tabmeilės.
Kas
.gali
mylėti
Lieriais galėtų net svetimtaučius
Ietku už vienų doler), tikrieji yra
pilnai garantuoti — nepriimkite už
pralenkti. Ir čia perdidelis rei tuvą, o nemylėti tos garbingos ^gimnazijų. Labai įdomu, vaduotojus — Jus galite gauti tikrą
galams mes juos sias.
kalavimas. Žmogui valia Die praeities, kuri taip tampriai !kur’enis
vo duotais jam talentais nau surišta su katalikų tikėjimu (P^guojam ir remiam,
Radway’s Pilis
dotis. Bet, žinoma, dėl tų savo ir Katalikų Bažnyčia? Jei kas
Ęor Constipation
Nors
jau
laiko
praėjo
ne

talentų nereikia išsižadėti ir šiandie išsižadėjo katalikų ti
maža, ir suspėti jau buvo ga
lietuvybės, kas labai dažnai kėjimo, rytoj išsižadės ir tau
Įima, tačiau vis dar ne visi
>
atsitinka su daugeliu lietuvių. tos.
pamėgo valstybinę lietuvių kn
Dieve duok, kad mes, lietu Taigi, būk geras katalikas,
Tfcey Am
lb(j. Čia, žinoma, turiu galvoj
A miM rtliabla vcgetabla laaativa
viai, susilauktume žymių did- ° busi geras lietuvis patrijo*Meh 4oaa net Kripe, mat dmtraaa
cr dtenrrb difaation. Not habir Idrmyyrt, Amerikoje, kurie lietu- .'f- Neprarask Mv. tikėjimo,
I*™°J
ln«.
Contaia no harmlul drugį.
vių iaut, pareit, į pirkias "-Prarasi ir ««vo tautybė,.
rupet, tmkama,
Wkat They Doi
Millinna e( man and moki, ainra
1M7, hava uaad thtm to raliavę aick
vietas. Būt gera kiekvienoje Gerbk savo (katajikų) tikėjibad
valstybėje turėti po lietuvį se nią, o tikėjimas tave išmokins .nyčią ir už savo tautos reikanrMtn wn<
rauaed by cooalipation.
Ar AI) DrucKiate
natorių, o po kiek laiko susi kaip gerbti savo tautą. Mels lūs, o Dievas visur padės ir
Radaray * Co., Ine., Naw Yorlt, N.Y.
būsi
laimingas.
»
kis
kasdien
už
Katalikų
Bažlaukti net lietuvio ir J. V. pre
zidento.
Mes, lietuviai, kaipo lietu
viai, negalime Amerikoje pa
OUR OFFICE
kilti aukštai be kitataučių pa
<<oEE BOSS —o X|
oOSH
galbos. Su kitataučiais reika
I TUOUGHT '(CU
linga palaikyti kuo geriausius
SMb CLEO
ABOU T
N-r
santykius, su jais turėti rei
IMAT
\ RESOORtETUL
kalus ir jiems padėti, o, pasi
V
M
A
taikius progai, jie mums taip
pat atsilygins. Draugiškumas
su kitataučiais mums gali la
bai daug naudos atnešti ir lie
tuvybei padėti.

Nusa-Tone

Jo gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos vaisiinyčioa užlaiko—16c, 60c. 61, Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk ge
resni rezultatai |I,26,

VAaUOJANCIŲ Į LIETUVA
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.

žemo

FCn

talikų Federaciją ir į šią kil

/

r

'PRITATIONS

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WEU>ONA TABLETI S
Aptlekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “Hlstory of Rheumatlsm" dykai. Kreipkis J:

WELDONA OORP.

Desk 8, Atlantic City, N. J.

Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai:
Liepos 3 d. “GR1PSHOLM”, Liepos 7 d. “ILE DE
FRANCE” ir Liepos 8 d. “FREDERIK VIII.”
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

Nealruplnk nležėjl
mo,
plelskanomla
Išbėrimais, spuogai
Ir kitais odos negerumais,
gauk gydant) antiseptika Z«m|
saugus.
Aptlekose.
16c.,
<i
•1.88.

Telefonas GANAL 7790

F

AV

Iki šiol Amerikoje lietuviai,
gal, nesilaikė užtektinai vie
nybės, dėl to vis dar neturime
autoriteto svetimtaučių tarpe.
Turime Amerikos Lietuvių Ka

SKIN

Ąė OU6MT T’SCESUE LETT HEte.
V4HAT-

D VA-TMiNKSHt’S

HCR. NO t E

VMITM

žemo
SKINI
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t

Penktadienis, birželio 30, 1033

nyvgxs

b

ma lietuvių paragauti kopūs-,rapijonai gausiai aukojo. įšaukus. Ačiū šeimininkėms, ku
LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
tų. Taipgi daug žmonių atei- biznierių aukojo: Joe Eieden, rios darbavos virtuvėj,
į na j Landsbergo valgyklų nuo Marozas, J. Žakas, L. Vaič,-,
Elena Gedvilienė,
C ir
-i
<
. Ofiso l Tel. Caluniet 403#
47th gatvės ir Ashland avė., kienė, V. Vanagienė, M. Sta
4639 s. Hermitage Ave.(Rea.: Tel. UeinIovU
kur yra turgavietė.
Jauskis, A. Palubinskis, L. Ru-1
DENTISTAS
lėlius dok, A. Sakelis, V. Vaičkus,!
Pasisekimo.
1444 80, 4*th CT., CICERO, 11.L.
Skaitykite ir platinkite j
(parapijos darbuotės kun. De-Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
A. Zakarauskis, F. Genis, F.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S147 KO. HALSTED ST., CHICAGO
__ l iwr
ksnio laikais. Šiame "miestedienraštį “Draugę”
u
31<7 So. Halsted St
Paned., BeTsd. ir HubaL 2—9 vai.
ŠIRDINGAI AČIŪ
Urbelis, Bruno Samfe, J. Molyje apsivedė su l)ella Milčiūremkite
visus
tuos
pro

Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak,
dzijauskis, P. Zdęnevicz, J.
naite.
Kesideacijoa Ofisas: 9656 W. SUth Sk UAiMLOCK 1191
Birželio 25 d. įvyko Šv. Kinčinas, K. Būras; iš veikė fesionalus ir biznierius,
Valandos: 1*—11 ryto
X Labdarių Sųjungos 1 kuo “Savo pasisekimą gyveni Kryžiaus parapijos piknikas,
Serodomis Ir Nedėllomls pagal sutarti
jų: Ogintienė $2.00; J. Ged kurie garsinasi jame.
pos mėnesinis susirinkimas Į me,” sakė p. Landsbergas, Vytauto darže. Man, žemiau
vilai $2.00; O. Jeselskienė $t
(Naryauckas)
vyko birželio 23 d. Įsirašė nau “pasiekiau triūsu, pūslėtomis pasirašusei, kaip kas met, taip
Tel. LAFAYETTE 7650
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
LIETUVIAI DAKTARAI:
Rankų darbelių dovanojo Bro
S4M West Marąuette Road
jais nariais M. Jukneviėia, ku .rankomis. Mainose dirbau, ske ir šįmet teko vadovauti resto
VALANDOS:
nušienė, J. Bikienė ir M. MarTel. LAFAYETTE 3057
9 iki 11 ryto; T iki • vakare
ris užlaiko nesvaiginamų g& Į niyklose, ligoninėse—kur tik rane. Padaryta gražaus pelno.
Utara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
tušienė. $14.00 surinkta smul
Gydytojas ir Chirurgas
rimų užeigų ir plačiai žino- • papuolė. Savo sunkiai uždirb Man darbuotis padėjo O. SriuI4M K MAPLKWOOD AVK.
kiais pinigais. Širdingai ačiū
4140
Archer
Avė.
nias stambus biznierius J. Mo- tų skatikų dėjau kol įsikibau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bienė. Sukolektavom iš biznie visiems už aukas, kurias taip
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
X—SPINDULIAI
džijewskis, kuris yra didelis į dabartinį biznį.”
TeL Lafayette 6793
Bes. 2136 W. 24th St.
gausiai
aukojote.
Dievas
jums
rių virtuvei produktų. Gera
3051 West 43rd Str.
labdarių prietelis. Modžijew
TEL. CANAL 0403
Nėra abejonės, kad Lands- širdžiai mūsų biznieriai ir pa- šimteriopai atlygins už jūsų (Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
skis savo t rok u nuveža lab
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
bergui ir toliau pasiseks, nes
Seredomis ir nedėlioiuis pagal
VaL: 2 iki 5 popiet 7 iki 9 vak.
darius į jų piknikus dykai.
Offioe Phone
Res. and Offioe
sutarties
jo valgykla labai tinkamoj
3969 So. Leavitt HL
Proepect 1038
Offioe: 4459 S. California Avė.
Garbė labdariams turėti na vietoj, skersai gatvės nuo RePHONE GROVEHILL 9027
Canal MN
GRABORIAI:
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.
Nedėlioję pagal sutartį
riais tokius biznierius.
Trečiadieniais Ir aekmad. susitarus
liable Packing kompanijos,
Apsvarsčius einamus reika kurios visi darbininkai pas jį
LACHAVICH Telefonas Tardė 1138
TeL Ofiso ir Rėa GrovehUl 9617
lus, pasirodė, kad kuojMi turi valgo. Paskiau ateina dauguPHYS1CLAN AND BURGEOM
1917 B. Wssnteuuw Ava
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2403
W.
63rd
St,
Chicago
ir sergančiųjų narių. Serga V.
IR SUNOS
MBS 80. WE8TERN AVĖ.
OFFICE HOURS:
Chicago. UL
■uc nienė ir R. Karčauskienė. Į
I to 4 and 7 to 9 P. M.
LIETUVIS
GRABOBIUS
lt
Suuday by Appointmsnt
iutarta nuvesti į Centrų ■
Boulevard 7M9
Patarnauju laidotuvėse kuoptglauaia.
UŽUITOJ AB IR CHIRURGAI
Graborius ir Balsamuotojas
Reikale meldžiu atalSauktl, o mano
R« Hemlock 7691
3413 West Marųuetta Road
.00 nuo įvykusių piknikų.
darbu busite užganėdinti
VaL: 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 3-11 ryta
Torio
aotomobiliiu
visokiems
Tel. Canal 2116 arba SKIS
ELZBIETA
Hedeuoj
Nutarta dalyvauti dienraš
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams.
Kaina
prieinama.
I LAURAITIENE
••
čio “Draugo” piknike, kuris
DENTISTAS
3319
AUBUBN
AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Phone Canal 6122
po tėvais Lcckaitė
įvyks liepos 9 d., Birutės dar
4712 So. Ashland Avenue
1439 S. 49th Coort, Cicero, BĮ.
Chicago,
UI.
Mirė
birželio
28
d.,
1933
m.,
4645
So.
Ashland
Avė.
že.
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakare
TEL. CICERO MM
DR. S. BIEŽIS
10 vai. ryto. 41 metų amžiaus.
Kilo
iš
Kauno
rėd.,
Raseinių
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
Dabar kuopa rengiasi pri?
Ofiso
valandos:
Tel. Ofiso Boulevard 6919-14
upskr., šidlavos parap., DaraRes.
Victory
2343
Phone
Boulevard
4139
2201 W. Ceimak Road
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
8
vak.
t
alėtų
kaimo.
Amerikoje
išgy

išvažiavimo, kuris įvyks lie
veno 19 metų.
Ine.
VaUtndos:
1—3 ir 7—S vak.
Nedėlioiuis pagal sutartį
Paliko
dideliame nuliudime
pos 23 d., Marąuette parke, 1
LIETUVIŲ GRABORIUS
dereuoiuls ir nedėllomls pagal sutartį
vyrą Peliksą, du sunu Edvar
Ofiso telef. Boulevard 7820
Palaidoja už 92 5.UO ir aukščiau
REtfiDamviJA.
dą ir Peliksą, dukterį Stanis
vai. popiet. Komisijų sudaro
756 W. 35th STREET
Moderniška koplyčia dykai.
lovą, švogerką Agnietę Eečkj'eNamų
telef.
Prospect
1930
6631
S.
California Avė.
•68 W. lStli St.
Tel. Canal 6174 .Ofise vai.: nuo 1-3: nuo 6:80-8:34
kun. Pr. Vaitukaitis, pirm.,
nę, du pusbroliu Pranciškų ir
GRABOBIUS
Chicago, III.
Joną Norbutus. pusseserę Ka
DR. MAKGKK1O
Telefonas Bepublic 7868
M. Sudeikienė, O. Navickaitė,
zimierą Sinerienę ir Juozapiną
Husų patarnavimas
Htočkus ir gimines, o Lietu
1 visuomet .sąžiningas ir
Phone Boulevard 7042
PRANEŠIMAS
J. Razbadauskaitė, O. K lemai
voje tėvą. Benediktą,
motiną
J nebrangus, nes neturlViktoriją, 4 seseris: Kazimierą,
Persikėliau į erdvesnę Ir patogeaa<
1 me išlaidų užlaikymui
Tel Canal 0267 Res. Prospect 6669
tė ir M. Šveikauskis. Visi pra
vieta
Antaniną, Eleną ir Juozapiną
i skyrių.
3325 SO. HALSTED ST.
ir brolj Stanislovą.
GRABORIUS
šomi atvažiuoti; linksmai lai į
DENTISTAS
Kūnas pašarvotas 2422 W. 4 3
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
Nauja, graži ko
.
Koplyčia Dykai
Place. Laidotuvės įvyks šešta
nuo
8
Iki
8
vakare
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
kų praleisite.
Labdarys!
dienį, Liepos 1 d.. 1933, iš na
Šventadieniais nuo 19 iki 13
4830 WEST 15th STREET
arti 47th Street
mų 8 vai. bus atlydėta J Ne
plyčia dykai
Gydytojas ir Chirurgas
Phone BOULEVARD 8488
Vai.: nuo 9 Iki S vakare
kalto Prasidėjimo parapijos ba

CHICAGOJE

DR. ATKOČIŪNAS

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS
PARAPIJOS, TOWN

RAKAUSKAS

UF LAKE

DR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. RĄČKUS

DR. A. J. JAVOIS

DR. J. W. KADZEWICK DR. J. J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

LANDSBERGO VIETA
NAUJAI ĮRENGTA

žnyčia, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta j Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
ginu’nes, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Peheitų savaitę karpenterio
Nubudę: Vyras, Suncl, Dukkūjai pyškėję, maliorio vikri
tė, švogerką Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graranka tepliojo varnišiu ir ma
barlus Ežerskis.
Telefonas
Boulevard 9277.
liava, kad atremontuoti Sta
sio Landsbergo valgyklų, 1435
AV. 471 h gatvė.
Per septynis metus minėtoj GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
valgykloje Landsbergas darė Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
sėkmingų biznį. Pasiekęs eko
Tel. Monroe 2377
nominę pergalę, šiomis dieno
mis savo valgyklų moderniš teL Lafayette 8571
J. Liulevičius
kai įrengė. Karpenteris Anta
Graborius
nas Stirbis padirbo naujus
Ir
Balsamuotojas
stalus; malioris Juozas Matu
Patarnauja ChU
laitis labai dailiai viskų išma
oagoje Ir aplellnMja
,
li avojo.
Didelė Ir graži
Bet prie modemiškumo LaKoplyčia dykai
ndsbergas nepamiršta lietuvi
4091 Archer Avė.
škų valgių, kuriuos Įiagamina
gabi šeimininkė. Taip pat lai
ko ir alučio!
IR LAIDOTUVIŲ
Valgykloje patarnauja dvi GRABORIUS
VED8JA8
, lietuvaitės Esther Landsberg 1646 WEST 46th STREET
Tel Boulevard 6993—-6419
ir Helen Kuršaitė.
Savininkas Stasys Landsbe- Tel. CICERO 394
Ergas ne vien šiai kolonijai ži
SYREVVICZE
GRABORIUS
nomas. Gimęs Šaukėnų mies
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

SIMON M. SKUDAS

I.J.ZOLP

4

■ Šiaulių a p-k rilyje. Ameri

galimas ai 9*5.••
KOPLYČIA DYKAI

^on atvyko prieš 27 metus 1344 R. 50fb Avn_ Cicero, Tll.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

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

3307 Auburn Avenue

DR. VAITUSH, OPT.

TEL REPUBLIC 3340

1831 SOUTH HALSTED STREET
Residencija 6G0U oo. Artesian ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
6 Iki 8:30 vakare

TaL Canal (113

DR. G. I. BLOŽIS

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

DR. T. DUNDULIS

Čia pigesnės kai’nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAM IR CHIRURGO

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dyka.f. Nubudimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8840, mūsų
patarnavimu busite patenkinti.

(Kampan Lsarltt St.)
Valandos: Nuo 9 Utį 13 ryto
Nuo 1 iki 3 vakare
Beredoj pagal sutartį

4142 AHCHEB AVENUE
Tel. yirginia 0036

DENT1ITA3

NAUJĄ £EMKSN$ KAINĄ.

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088 ”

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

Henry W. Becker

(Llceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemi'mo. nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą reI gystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
| atsitiki'muose.
egzaminavimas daro
mas su eiektr", parodančia ybažiausias klaidas.
»

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis nž aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko neroknojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą ii bile kokios miesto dalies.
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris
teikia ambulanoe patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
M1 Šermenų. Pežanlffti BUDHKI pirm negu krelpritie kur kitur.

pašaukite:
REPUBLIC 3100

Dtdyata Oflaaa

2506 W. 6Jrd St.

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

JŪSŲ GRABORIUS

•

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Tel. Grovehlll 1595

DR.A.L. YUŠKA GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomls po pietų ir Nedėldieniais

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH

ROOM 110
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

DR. CHARLES SEGAL

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street

Perkėlė savo ofi'są po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Vai.: 10—11
ryto. 3—4, 7—9 v.».
Nedėllomls fr šventadieniais 10—19

SPECLIALISTAS
Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET

{STAIGA

Dr. C.K. Kliauga

tik susitarus
Specialė atyda atkreipiama moky
Phone Hemlock 7828
klos vaikučiams.
3433 W. MARUUETTE ROAD
I Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėllomls pagal sutartį.
I V A I B O S DABTABAI:
| Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
Office Phone
Rsa Phone
Ofiso: Tel. Victory 6893
pigesnės, negu buvo. Musų kainos Engletrood
Weotworth 8008
<641
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Eudeikis

Liūdnoje valandoje

Sereaoj pagal sutarti

Kampas Halated St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedaliomis: nuo 10 iki 12

25 METŲ PATYRIMO

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.: ryto nuo 16—13 nuo 3—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 19 iki 13

Telefonas Midway 2880
Office:
Victory 2284

Rea.:
Beverly 8431

Pritaikyme akinių dėl visokių Dr. JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas* tyrimo akių
PHY8ICIAN AND 8URGEON
ir pritaikymo akinių.
2355 West 63rd Street
Vai.: 3 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir 8ektnad. pagal sutarti
Ryto vai. ėv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phono: Hemlock 4708

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebčkit mano iškabas.'
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
aJrirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0623

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 13 dieną
Nuo 3 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 11 dieną

G

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

KAIP LŽSIHENfcJUSIOe Ir NKHGYDOMOS JOS YRA
Bpecinlltkel gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodijlmą krau
jo. odos, Ilgas. žair.dHs. reumatlsmą. galvos skausmus, skausmus nuga
note, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas tlgsa Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir peraltikrinktt* ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 18 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 8—9 valandai vakare. Nedėllomls nūn 11 ryto iki 1 vaL
Aru.
TuL OfMAud M79

penktadienis, birželio 30, 1933
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Milžiniškas Piknikas Sv. Kazimiero Par.^oHeiihism
SEKMADIENYJE, LIEPOS 2 D-, 1933 M.

GERA MUZIKA.

VYTAUTO DARŽE, 115th St. tarp Crawford ir Cicero Avenue

PASILINKSMINIMAI.

Pradžia 2 vai. dienę.

UŽKANDŽIAI

Įžanga 25c.
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NV

C H I C A G

RADIO

X

VYČIŲ DIENA
LIEPOS

4-t?,

1933

knike, pavaduoti tuos senelius,
GRAŽI RADIJO PRO
VYTAUTO DARŽE, 116th ir Crawford Avės.
------------senutes, kurie bedirbdami paGRAMA
r
“Draugo” pikniko rengimo .vargo. Čia jaunimo darbas,
imti tuos garbingus svečius ir į Dar noriu priminti, kad bus
komisija gauna daug linksmų ypač organizuoto jaunimo, kuPraeito antradienio vakare sueiti j artimesnę pažintį; dr-ir to naujo gardaus suvirs 3%
*
žinių nuo talkininkų, kviesim ris parapijai priklauso. Jauir vėl radijo klausytojai tu- ja rengia vakarienę ir šokius alučio.
ir tikietij platintojų, kad at nimui tai turi rūpėti, nes jau(rėjo malonumo pasiklausyti palinksminimui svečių atsila. .
. . nebrangus,
,
yra visai
siranda stambų aukotojų.
Jnimas — parapijos ateitis. Pa
gražios ir įdomios radijo pro- 1tikinsiu į pasaulin? 1 parodu, tikBdietai
$20# asmeniui Jy
,inm
štai, vienas biznierius savk įrapijos pastangomis jaunimas
graiuos, duotos pastangomis tre8
įd'ieni'o vakare, liepos 19, .
trečiadienio
,
.
.
Igvti pas lietuvius advokatus.
ninkas didelės duonos ir kėk-ijoj Įgijo pradžios mokslų, išPeoples Fumiture krautuvių Sliorelund viešbuty, prie
5u Bilietus pra5ome
i5
sų kepyklos, aukoja visam pi moko lietuvių kalbos, katali
iš stoiies WGES.
j ir Ežero kranto, Chieagoje.
kiškai tapo išauklėtas. Todėl
knikui duonos ir pyragų.
Šį sykį tikrai žavėjo klau i Todėl, vardu Amerikos Lie- |
Draugijos katalikiškos ski kiekvienam parapijos jaunuosytojus išsilavinęs Peoples Ra tuvių
Advokatų draugijos, j Ačiū Peoples Fumiture K
ria po $5.00 piknikui paremti. liui-ei parapijos reikalai turi
idijo kvartetas, kuris sudaina- kviečiu visus dvasiškius, biz- mpanijai už šių valandėlę'.
Daugelis biznierių po visas,būti nepamirštami, turi prisivo keletu rinktinių dainelių, nierius, profesijonalus, dakta---------------■
1
kolonijas laukia pikniko ir dėti kuo galėdamas. Tuomet
itaip pat ir solo bei duetų, ku- rus, advokatus, veikėjus irVilniaus spauda rašo,
kad
skiria gražių dovanų restora parapijoje ir visoje kolonijo
Iriuos dainavo E. Bartušienė, tautiečius atsilankyti į šį va- , arkivyskupijosįsakymu ikišio
je jaunimas savo darbuote da
nui.
ĮO. Skeveriūtė ir A. čiapas. karų Slioreland viešbuty, prie linis Traki) dekanas kun. Kl.
rys
didelę
pažangų.
J.
Biznierius J. J. Bagdonas
(O naudingos ir pamokinančios 55 ir Ežero kranto, Chieagoje, Maliukevičius perkeliamas kle
duoda 6 automobilius pikniįkalbos ypatingai įdomino klau liepos 19. Iš svečių jau turime bonu į Valkinykų parapijų, gi
B1
kieriams gabenti į daržų; jis Čia gyvuoja kilni draugija'
į sytojus. Kalbėjo Amerikos lie rezervacijų iš Lietuvių Eko- Valkinykų klebonas kun. šikšišrinktas viso sporto vedėjum. Šv. Vardo. Draugijoj atsiranI tuvių daktarų draugijos pirm. nominio Centro, kuris laikys nelis paskiriamas Varėnos
Visose kolonijose eina dide- ^a geraširdžių narių, taip pat
Chicagos šimtmečio pažangos parodoje yra mažytė so- Dr. P. Zalatoris, adv. Grisius, savo posėdžius pradžioj lieta* klebonu. Iki šiol Varėnos kle
lės lenktynės pikniko tikietų 11
šalies
paremti,
dyba, kurioj gyvena mažieji žmonės (midget). Čia atvaizduo-1 taip pat dalyvavo ir Čalis Ke .vių savaitės. Kalbės nepapras- bono pareigas ėjęs kun. Pr.
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PIKNIKAS MARIJONO FARMOJE
(vyks Antradieni, Liepos-July 4,1933 m.
Kaip j piknikų nuvažiuoti! O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo Westem Ave. ir 18th St. sekančiomis valandomis:
1

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 Ave. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir
važiuoti j 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.

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 Clarenflon Hills stotyje trokais bus nuvežti į farnių.

•
Visus kviečiame dalyvauti
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