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Ir Lietuva pasirašė su bolševikais paktą
PRALOTO KOSTO OLŠAUSKO
ŽUDIKAS JAU SUIMTAS

EKONOMINE KONFERENCIJA LONDO
NE BAIGIA SAVO DIENAS
ITALIJOS LAKŪNAI JAU
PASIEKĖ ISLANDIJĄ

Austrijos kancleris daug dirba
krašto gerovei
LIETUVA PASIRAŠĖ
PAKTĄ

KONFERENCIJA BAIGIA
SAVO DIENAS

LONDONAS, liepos 6 . —
Lietuva taip pat padarė ne
puolimo paktų su sov. Rusija.
Paktų pasirašė M. Litvinovas
ir Lietuvos minis»teris V. Si
dzikauskas.

LONDONAS, liepos 6. —
Ekonominės konferencijos gy
venimo dienos ir valandos su
skaičiuotos.
J. Valstybių delegatai ture
jo pasitarimų su Anglijos le
gatais. Pranešė, kad jie pas
kelbs bendrąjį pareiškimų ‘ipie tai, ar konferencija turi
būt laikinai nutraukta, ar turi
veikti.
Sužinota, kad J. Valstybių
delegacija dirba už konferen
cijos nutraukimų.
Turinčios aukso standardų
valstybės neturi noro pasiduo
*i prezidento Roosevelto vadovybei.

DIRBA KRAŠTO GEROVEI

VIENA, Austrija, liepos G.
— Austrijos kancleris Dollfuss, kurs nusuko ragus socia
listams ir kurs savo kraštų gi
na nuo hitleritų
kėsinimosi,
daug dirba respublikos gero-

Kanderis pranešė, kad Aus
trijoj žmonių tarpe reiškiasi
naujas patrijoti<zmas ir atgi
ABEJOJA APIE KONFEmimo dvasia. Neužilgo Austri R ENCIJOS ATGAIVINIMĄ
ja pradės gy venti nauju gyve
nimu.
PARYŽIUS, liepos 5. —
Prancūzų vyriausybė abejoja,
KANADA NAUDOJASI
kad prezidentui Rooseveltui
pasisektų ekonominę konferen
0TTAWA, Ont., Kanada, cijų atgaivinti, jei jis nepasi
liepos 6. — Kanada naudojasi sakys, kad yra padaręs klaidų
naujųjų laikų sąlygomis. Kvie savo
griežtu
nusistatymu
čiams kaina didėja, o Kana prieš dolerio stabilizacijų.
dos doleriai yra jau kone lyggiomis su Anglijos svarais.

Naujam geologiniam muziejuj Londone turi posėdžius tarptautinė ekonominė konferenci
ja. Dalyviai, matyt, dažnai ištroškę, nes, kaip čia atvaizduojama, šimtai įvairios rūšies stik
lų ir stiklelių valoma. Juos naudoja konferencijos dalyviai.
CENTRO PARTIJA
KRINKA

BERLYNAS, liepos 5. —
Politinės centro
(katalikų)
partijos vadovybė nusprendė
šių partijų pakrikdyti,
taip
kad nekenkti kanclerio Hitle
rio politiniams žygiams.
Ši partija per 60 metij Vo
kietijos politikoje dalyvavo.
Ji nepabūgo nei žinomo “gėle
žinio” kanclerio Bismarko, nei
kaizerio, kurie prieš kataliky
bę smarkavo. Šiandien ji krin
ka. Nes to nori nacionalistų
^fašistų) vadas Hitleris, ku
ris nusprendė, kati jo partija
viena vadovautų Vokietijai.
Hitleris už tai žada nekliu
dyii ir nevaržyti katalikiškojo
Vokietijoj veikimo.

CH1CAGOJE

VALOSI PO VIESULO

Palatine, Hanover, ir Schaum
berg miestelių apylinkių ūki
LIEPOS 4 D. ŽMONIŲ
ninkai labai nukentėjo nuo vie
AUKOS
šulo ir ledų krušos pereito
Nepriklausomybės dienų — sekmadienio rytmetį.
Apie
liepos 4 d., visam krašte nuo 1,500,000 dol. nuostolių pada
įvairių nelaimių žuvo apie 190 ryta.
vyrų, moterų ir vaikų. Dau
Be medžių išlaužvmo išmuš
giausia žuvo tiuo automobilių.
Paskui seka prigėrimai. Nuo ta daug naminių gyvulių ir
sprogstamųjų medžiagų žuvo paukščių. To visa nuvalymui
Cooko apskritis pasiuntė apie
vos keletas.
150 darbininkų. Jie gelbės ūki
ninkams.
ŽUVO SU PARAŠUTU

Kosto Olšausko žudikas ga
lutinai jau išaiškintas ir su
imtas. Tai ūkininkas gyvenus
už 2 kilometrų nuo Lukžemės
dvaro, Jonas Žilius apie 40 m.
am’iauR, nužudė tik iš keršto.
Jis joks Olšcr.sko giminaitis.
Olšauskui netekus teisių, Ži
lius buvo paskirtas Olšausko
turtų globėju. Bet Olšauskas
išėjęs iš kalėjimo Žilių pašali
no iš globėjų ir už tat tarp jų
santykiai jau senai buvo labai
įtempti. Žilius jau senai Ol
šauskui kerštavo ir pagaliau
jį nušovė. Nors pas jį jokio
ginklo nerado, bet policija tu
ri aiškių įrodymų. Žilius jo
kiu būdu negalėjo įrodyti savo
alibi!
Prie žinogžudvbės jis ruošė
si labai planingai. Jis buvo
paruošęs ir antrą būdą prie
kelio, kuris eina į Darbėnus.
Tuo būdu Olšauską jis būtų
nužudęs, jei jis būtų važiavęs ir kitu keliu.

Nušovęs Olšauską Žilius grį
žo į namus ir visai nesislėpė.
Mat, nužudymas buvo padary
tas labai sumaniai ir, be to,
niekas nebuvo pastebėjęs. Tuo
būdu jis tikėjosi, kad policija
nepajėgs surasti žmogžudžio
pėdsakų, nes nusikaltimas bu
vo puikiai
užmaskuotas. O
vien dėl blogų jo santykių su
Olšausku negalima buvo jo įtarti, nes su Olšausku daug
kas pykosi. Tačiau kriminali
nė policija pačiam viršinin
kui p. P. Pamatavičiui vado
vaujant, užtiko nusikaltimo
pėdsakius.

toj, iš kurios jis galėjo maty
ti, kas vieškeliu važiuoja, pats
būdamas nematomas. Kai Ol
šauskas, važiuodamas iš Pa
langos pro jo pasislėpimo vie
tų, pravažiavo trisdešimts me
trų, jis nutaikęs į pečius iššo
vė. Olšauskas sėdėjęs vežimė
ly dešinėj pusėj jau peršautas,
norėdamas gintis griebėsi už
revolverio, kurį turėjo užsiki
šęs už atsegtos sutanos, pasvi
ro vežikui ant kelių. Vežikas
ėmėsi laikyti nuo šūvio pasi
baidžius} arklį, tuo tarpu Ol
šauskas pasakęs “O Jėzau!”
iškrito iš vežimo ant vieškelio
negyvas.
• -j
MIRĖ JŽYMUS ŽURNA
LISTAS

PRAHA, liepos 4. — Liublianoj, Jugoslavijoj, mirė kanonikas A. Kalan, įžymus žur
I nalistas, katalikų spaudos
Slovėnijoj įsteigėjas.

Pietinėj miesto daly vakar
Šalia Chic.igt s šimtmečio
pažangos parodos Michigano rytų policija sugavo 3 plėšiežere žuvo J. Wilson, 25 m. kus. Du iš jų pašovė.
amž., kuris iš 2,000 pėdų aukš
Pereitų šeštadienį pagrob
tumos iš lėktuvo su parašutu
krito ir parašutas neatsidarė. tas J. Factor. Iki šiolai pagro
bėjo žmona ir sūnus neturi ži
ATMETE ATLYGINIMO
Rastas parašutas neatidary nios nuo pagrobėjų.
MAŽINIMĄ
tas. Spėjama, kad Wilson kris
damas galėjo į lėktuvų susit
PREZIDENTAS NAMIE
STRAUS GINA J.
MONTREALIUS, liepos 5.
renkti.
Kanados eksporteriai į Ang
VALSTYBES
— Kanados geležinkelių dirb
OLŠAUSKO LAVONAS
AVASHINGTON, liepos 5.
lijų turi daugiau pelno. O tas
tuvių (šapų) darbininkai at
BUVO SKRODŽIAMAS
— Prez. Rooseveltas grįžo iš
PARYŽIUS, lfepos 5. — J.
svarbiausia.
BAIGĖS LĖKTUVŲ
metė 10 nuoš. atlyginimo ma
atostogų ir tuojau ėmėsi dar
Valstybių ambasadorius Pran
LENKTYNES
žinimo pasiūlymų.
Birželio mėn. 19 dieną apie
bo, kad ekonominę konferenci
cūzijai J. Straus vakar saky
ITALAI LAKŪNAI
Chicago miesto lėktuvų sto ją apsaugoti nuo suirimo. Va 20 vai., vietoj, kur Olšauskas
damas prakalbų energingai gy
ISLANDIJOJ
DAUG KVIEČIŲ
ty vakar baigės keturių dienų kar prezidentas pasiuntė dele buvo nušautas, Kretingos aps
nė ekosiominį J. Valstybių nu
SUNAIKINTA
lėktuvų lenktynės ir kitos pra gacijai į Izmdoną ilgą kableg- krities gydytojas p. J. Nainys
BEYKJAVILE, Islandija, sistatymų. Jis ragino, kad Eu
padarė lavono skrodimą. At
tr.ogos. Per pastarąsias tris ramą.
liepos 6. — Iš Airijos pakraš ropa pasiduotų prez. Roosevel
REGINA, SASK., liepos 5.
rasta, kad Olšauskas buvo nu
dienas buvo gražus oras. Tad
čių čia atskrido 24 italų jūri to vadovybei, jei nori grųžinViesulas ir ledų kruša Hurošautas iš užpakalio, kulka pakasdien buvo ten sutrauktos
niai lėktuvai, kuriais 96 lakū ti gerovę.
ANGLIES PRAMONES
nvillc apylinkėse sunaikino ai taikė į strėnkaulį,
užkliudė
tūkstantinės žmonių minios.
nai skrinda į Chicago šimtme
KODAS
pie 50,000 akrų kviečių.
širdį, plaučius ir išėjo pryšačio parodų.
JAPONAI NUTVĖRĖ 30
WASHINGTON, liepos 5. kinėj kūno daly, perlauždama
RUSŲ
AUKSO JUBILIEJUS
GRASINTOJAS PAKLIUVO
— Pranešta, kad šią savaitę šonkaulius. Mirtis buvo staigi
DAUGIAU AUTORITETO
TOKIJO, liepos 5. — Kuri
Loyola universiteto taip va bus svarstomas anglies pramo nuo didelio kraujo išsiliejimo
BUFFALO, N. Y., liepos 5.
viduriuose. Skrodžiant konsta
dinama Dental Surgery kolegi nės kodas.
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lų salų pakraščiuos japonai
— Policija suėmė Gustave Mituota, kad Olšauskas buvęs ge
ja rugp. mėn. 9 d. minės savo
liepos 5. — Vengrijos premje suėmė 30 rusų žuvininkų. Jie
cban, 23 m. amž., kurs grasi
ros sveikatos, nežiūrint jo se50 metų jubiliejų.
ras Goemboes kreipės parla- kaltinami šnipinėjimu bolševi
PINIGŲ DIRBĖJAI
nančiais laiškais iš vietos tur
i numo, dar ir dabar vidaus or
mentan, kad šis pripažintų re kų naudai
tuolio N. P. elemento reikala Iš Chicagos bedarbiai vyksta
DETROIT, Mich., liepos 5. ganai atrodė be žymesnių su
gentui daugiau visokio autori
vo 50,000 dol. Jam buvo užtai į aplinkinius ūkius darbo gau
teto.
— Čia suimta 2 pinigų dirbė menkėjimų ir be ligotumo žy
J. V. PRIPAŽINS
syti spąstai.
ti. Juos sulaiko kaž koki “or jai. Jie priklauso krašto pini mių. Iš to sprendžiama, kad
BOLŠEVIKUS
Olšauskai dar galėjas gana il
ganizatoriai.” Kad' gauti dar gų dirbėjų gaujai.
ANGLŲ SPAUDA
PREZIDENTO SŪNUS IŠ bą, reikalauja atlyginimo da
gai gyventi.
RYGA, liepos 5 .— Žiniomis
PASISKIRSČIUS
VYKO
J
EUROPĄ
Vedą kvotą policijos valdi
lies. Sužinota, kad tai rakiete- SEKRET. SIMON SERGA
LONDONAS, liepos 5. — iš Maskvos, J. Valstybės šio
NEW YORK, liepos 6. — riai. Policija imasi priemonių.
ninkai yra nustatę, kad Olšaus
Anglų spauda
pasiskirsčius mėnesio gale pripažins bolševi
LONDONAS, liepos 5. — ’ kas buvęs nušautas iš 31 metprez. Roosevelto nusistatymo' kų vyriausybę. Sovietai rengia Baigęs šiemet aukštąją mokyk
Du plėšikai apiplėšė valgyk- Į Anglijos užsienių reikalų sek- ’ ro atstumo. Žmogžudys buvęs
klausimu. Vieni
laikraščiai si tų įvykį iškilmingai minėti lą prez. Roosevelto sūnus
prezidentų kritikuoja ir peikia, Iš V. asbingtono negauta apie Franklin D. išvyko Europon los savininką, 73 E. I^ake gat.,' retorius Simon serga. Kalba dešinėj vieškelio pusėj pasislė
ir paspruko.
ma, kad jis atsistatydins.
pęs specialiai pasidarytoj vieatostogauti.
kiti gi jį gina.
tai užtikrinimo.

Vedionies pastangomis įsteig
tas vienas populiarus savait
raštis — Domoljub, ir dien
raštis — Slove»ec. Šis pastftra
sis turi daug įtakos Slovėni
jos katalikuose. Jo kasdieni
nė cirkuliacija yra
daugiau
kaip 20,(XX) kopijų.
PASKAITOS APIE
LITURGIJĄ

PRAHA, Čekoslovakija, lie
pos 3. — Įžymieji Vokietijos
ir Belgijos liturgistai spalių
mėnesį Emmaus benediktinu
vienuolyne turės paskaitas apie katalikų liturgišką judėji
mą. Vienuolyno galva, abatas
Ernestas Vykoukal, rengiasi
prie tų nepaprastai įdomiųjų
paskaitų.
EUCHARISTINIS
KONGRESAS

PRAHA (per paštą). —
Melnike, žiemių Čekoslovaki
joj, įvyko Eucharistinis kon
gresas. Švč. Sakramentą pro
cesijoje nešė Litomerice vysku
pas A. Weber.
PER DAUG BANKŲ
ATIDARYTA

UNIVERSITY, Va., liepos 5.
— Bankų saugumas nėra užtik
rintas, pareiškia Columbia uni
versiteto prof. Chapman. Po
bankų moratoriumo per daug
bankų atidaryta.

ORO STOVIS
CH1CAOO IB APTUNKĄS
— Šiandien numatomas dai
lns oras; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ DIENA OHICIAGOS
PARODOJ

Liepos 16 d. yra paskirta Lietuvių Die
nai Pasaulinėj Parodoj Chicagoje.
Tai svarbus įvykis ne tik Chieagos, bet
visų šio krašto lietuvių gyveninio istorijoj.
Lietuvių Dienos renginio komiteto įvai
rios komisijos stengiasi, kad suorganizuoti
gerų programų, kad ir patiems lietuviams ir
kitataučiams būtų kuo pasigerėti. Tenka gi
rdėti, kad toji programa bus įvairi ir graži.
Dabar tik kįla klausimas, kaip visa lie
tuvių visuomenė įvertins komiteto daromas
pastangas Lietuvių Dienų padaryti pasiseku
sių. programo atžvilgiu. Mes galime suorganizuoti gražiausių programų, bet jei nedaug
mūsų toje dienoje tesusirinks, įspūdis kita
taučiuose bus nedidelis ir spaudoje menkesnį
atgarsį tepaliks.
Dėl to reikia pasistengti, kad ir Chiea
gos ir kitų miestų lietuviai liepos 16 d., 2
vai. po pietų, gausingai atvyktų į Mokslų
Salę (Hali of Science) Pasaulinėje Parodoje,
nes tai liečia mūsų tautos vardų ir garbę, iš
to daug kas spręs mūsų susipratimų, vienin
gumų ir, pagalios, kiek maždaug mūsų yra
vakarų metropolyje. Mūsų manymu, kas lie
pos 16 d. dėl savo apsileidimo pasiliks namie
ir galėdamas nedalyvaus Lietuvių Dienos iš
kilmėse, tas tikrai bus vertas papeikimo.
Anų dienų buvo žydų diena. Didžiulė
vieta, kurion telpa 150,000 žmonių (Soldiers
Field) buvo kimšte prikimšta žydų tautos
žmonėmis. Į tas iškilmes žydai suvažiavo iš
viso krašto. Programų sudarė karakteringai
žydiškų, parodant jų tautos praeitį, jų sie
kius į ateitį. Spauda, tiesa, plačiai rašė apie
programų, bet labiausia buvo sužavėta mil
žiniška žydų minia, jų solidariškumu ir vie

nybe.
’ Mes nesutrauksime 150,000 lietuvių į
mums paskirtų dienų. Bet stengkimės sutrau
kti, kiek galima, daugiau. Jei ‘‘Lietuvių Die
na” nesutrauks nė keliolikos tūkstančių žmo
nių, jų reiks pi iškaityti prie nepasisekusių
įvykių ir tuo būdu parodysime, kad mes esa
me neorganizuoti, bejėgiai.
Kitos tautos parodoje turi pavilijonus ir
kasdien savo vardų garsina. Mes jo neturi
me. Vienintelė proga lietuvių vardų pagar
sinti yra liepos 16 d. Neužvilkime kitų ir pa
P. Oudas

U33 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)
Prie bedarbių ir Jt>enumių suselpimo

J prisidėjo saliūnai su savo “free luncb”.

Saliūninkas “įlinky Dink” Kenna nakvino šimtus benamių savo ruiminguose saliūnuose. Hank North savo saliūne per viĮyitų žiemų kasdien išduodavo 36 galionus
sriubos ir 72 kepalų duonos.
Vėliau šelpimo darbas buvo sul>endrintas ir Įkurta Central Relief Assoeiation. Už prieglaudų Ir maitinimų bedar
biams reikėjo atidirbti miestui valant
gatves.
Pramonės stovis

Bizniai ir pramonės ėjo šlubuodami.
Algos buvo nukapotos. Iš to darbinįnkų

tys neapsigaukime. Šiuo žvilgsniu imkime pa
vyzdį iš žydų — kur reikia viešai pasirody
ti, savo tautos vaidų pagarsinti, visi vienin
gai dirbkime ir visi dalyvaukime.
K. OLŠAUSKO MIRTIS

Kel virtndienis. Urnos 6. 1933

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

arba antras, kartais ir abu,
Lietuvos spauda plačiai rašo apie K. Ol DANTŲ ATSPARUMAS
pradeda pūti net iki minkštojo
šausko tragingų mirtį, apie kurių ir mūsų
Rašo Dr. G. Bložių. Chicago. vidurinio sluoksnio.
dienraštyje jau buvo praneštu.
Kita vieta, kur pradeda dan
K. Olšausko nužudvtojas jau suimtas.
Kuri danties dalis yra silp
tis
pūti, nedaro skirtum-.), kaip
Jis yra J. Žilius, buvęs velionies turto glo nesnė?
į suaugusiems, taip ir vaikams,
bėjas. Tų baisu darbų jis padaręs dėl keršto.
Skaitytojas gali pamanyti,
Prieš keletu metų Olšauskas buvo tei kad čia yra nelemtas klausi tai yra anatomiškuose ravusiamas sųryšyje su Ustijanauskienės nužudy mas. Bet tai yra labai svarbus, kuose ir duobutėse ant kelmi
mu. Nors teismas pripažino jį kaltu, tačiau nes visuomenė, iš priežasties nių ir prie kelminių dantų.
netrukus prezidento aktu iš kalėjimo jis bu nežinojimo, dažnai apsigauna, Čia irgi ta pati puvimo prie
vo paleistas. Dabar matome Olšauskų nužudy arba suvėlina jų taisyti, ir žastis — nuo užsilikusio mais
tu ir jau stojusį prieš Aukščiausiojo teismų, tuomet skaudžiai apmoka už to, bet čia, paprastai, minkš
kuris, kaipo dieviškas teismas, yra teisingas tų nežinystę skausmais, svei tas maistas, lyg buizos formoj.
Čia užsilikęs maistas tiek daug
ir iš kurio niekas neištrūko ir neištrūks.
J. A. Valstybių parlamento atstovas iš New Yorko val
kata, pinigais ir, rezultatas to
pavojingas, kaip kad tarpdan- stybės H. Fish apdovanojamas medaliu už pasižymėjimų kau
Toji tragingoji K. Olšausko mirtis išnau- toks, netenka dantų.
tėje, ypatingai einant gulti, tynėse per didįjį karų ties Seehault, Prancūzijoj. II. Fish
jo kelia abejonių, ar mesti ant jo apkaltini. ... ,T ...
, . _
v .
. .
Puvimas, paprastai, praside nes miegantis žmogus beveik tuomet buvo kapitonu 39 inf., 93 divizijos.
niai dėl Ustijanauskienės nužudymu turėjo , ,
, .
. ,
,
, a
. ___ . j T . .
i../-i <a tarPe dantų arba tarpdan- kiekvienas turi uždaręs bur
bet kokį pagrindų. Jei jo gyvybė atimta dėl
kimu, kaip katalikai Motinos
tėje, ypatingai suaugusiems nų ir tuomet susidaro geros
keršto, dėl tos pačios priežasties jis galėjo
Bažnyčios vadovybėje. K riks-’
žmonėms ir dar labiau tiems, sųlygos maisto pūvimui. O su
būti įveltas ir į anų baisių bylų. Juk nieks
čioniškojo gailestingumo dar
kurių yra praretėję dantys. pūvęs dalykas visur daro blėnematė, kad Olšauskas būtų tų aktų padaręs.1
bas daugiausia katalikų tarpe
Puvimo priežastis yra — už dj, ypatingai dantims ir dar
Bet šiandien ne mūsų dalykas jį teisti, silikęs maistas tarpe dantų.
J. Valstybių katalikų vei rekorduojamas.
daugiau pavojaus, negu kur
ar kaltinti.
Dabar kila klausimas, kodėl kitur. Taigi, nepamirškime pa kimas yra rekordinis ne tik Šiandien katalikai pagaliau
Mes tik norime pastebėti, kad K. Olšau tas maistas ten pasilieka, ar kiekvieno valgio dantis valyti, savo Bažnyčios, bet ir viso kra daug dirba ir krašto ekono
skas turi didelių nuopelnų mūsų tautai. Jos ba kodėl jis spraudžiasi į tuomet mažiau turėsime su što reikalais. Katalikų prie minio atstatymo reikalu. Pa
šai fanatikai norėtų nuginč.y čių darbininkų likimu daugiau
atgimimo laikais jis buvo vienas iš uoliausių 1 dantų tarpų ? Maisto įsisprau- jais vargo.
ti, kad katalikai daug dirba kaip kas kiti rūpinasi, tai ka
ir drųsiausių veikėjų, kuris savo apsukru dimo priežastis yra'tame; dan
Trečia vieta, tai yra pagal krašto gerovei. Tačiau jiems talikų vyskupai. Vyskupai ne
mu mokėjo dideles lietuvių veikimui kliūtis lys yra nuolaidūs į viršų ir j
nugalėti. Įsteigimas švietimo draugijos “Sau apačių, tai yra į šaknis, o pa smegenis, ir tas liečia visus nesiseka tas padaryti. Faktų kartų jau yra reikalavę, kad
didelių turtų krovėjai būtų įlės” ir užtiesimas lyg kokiu tinklu Lietuvoje ėmus danties kamienų (karū dantis, kaip priešakinius, taip negalima sugriauti.
lietuvių mokyklomis daug metų prieš didįjį nų), mes surasime, kad jis tu ir užpakalinius. Čia dantų ge Karo metu dešimtys tūksta statymų keliu sutvarkyti, jei
karų, yra toks milžiniškas K. Olšausko nuo ri savo patį plotį arba storį dimas prasideda nuo rūkščių nčių jaunų katalikų vyrų dau patys nenori susiprasti, kad
pelnas, kurio tauta negali užmiršti. Pradžios viename trečdalyje nuo vir seilių, kas yra beveik dar pa giau savo patrijotizino parodė daugiau atsižvelgti į nelemtų
“Saulės”mokyklos, ir “Saulės” kursai Kau šaus. Tų patį storį anglų kal vojingiau, nes žmogus visai už kitatikius. Kada fanatikai jų darbininkų gyvenimų.
ne davė Lietuvai visų eilę veikėjų, švietėjų boje vadina “point of con- nejaučia, arba nepatiria, ū- tik garsiai šūkavo, tai katali Vyskupai reikalauja, kad
ir kultūros darbininkų. Be to, tos mokyklos tact,” o mes tų “point of con- maus skausmo, tik kartais jau kai sunkiausiųjų dalį darbo visose krašto pramonės šako
priruošė dirvų Nepriklausomos Lietuvos mo tact” pavadinsime “liečiu” čia mažų skaudėjimų, kuris dirbo. Krašto Katalikų Gero se būtų pritaikomi Bažnyčios
(nuo žodžio liesti), nes kuo vėl greitai prieina, kol puvi vės konferencija dar nebaigė skelbiami krikščioniškieji dė
kyklai.
met dantys yra • normališkai mas daeina iki gyvio, o pas rinkti rekordų, kiek daug ka sniai, kad darbininkų išnaudo
Gaila, kad šis tautos veikėjas taip trasuaugę, jie liečia vienas antrų iekus gyvį, suprantama, koks tulikų jaunimo pastarajam ka jimui būtų padarytas galas.
gingai užbaigė savo gyvenimų.
taip, kad sunku net plonų sifi- rezultatas — neapsakomas re dalyvavo, kiek jų žuvo ir Savo .keliu visose katalikų
*
ial
lų į tarpų įtraukti. Kuomet skausmas. Tuomet nebežinome sužeista kautynių metu Pran vyskupijose, parapijose, ligo
ninėse, prieglaudose ir visose
Lenkai sųryšyje su Pasauline Paroda Chi- dantys turi gerų lietį, tai j nei kur dingti. O dažniausiai cūzijos plotuose ir kitur.
cagoje buvo iškilę kaip sakalai, bet nutupe :juos maisto neprilenda, bet tai pasitaiko naktį. O kur ta Šios ekonominės negerovės labdarybės įstaigose vyksta
kaip vabalai. Pavilijonų, tiesa, pradėjo sta- Į kuomet dantys praranda lieti da dingti? Vienas išėjiiųns — laikais krašto katalikai vys gailestingumo darbas — beda
lyti, pasigyrė pasauliui, bet pritrūko “zlotų” įg priežasties praradimo vieno pačiam gydytis, o neturint vai kupų ir kunigų vadovaujami rbiai ir vargšai, taip tariant,
ir visų biznį kitiems užleido.
arba daugiau dantų, o kar stų ,kuo gi gydysiesf Tuomet atlieka
milžiniškus darbus. Ni< iš paskutiniojo šelpiami. Dau
*
tais pasitaiko, kad dantys bū dedame šaltų arba šiltų vande kas kitas čia tiek daug nesi giau turintieji daugiau duoda,
o mažiau turintieji — mažiau,
Seniau visokius “piknikus” ir išvažia na kreivai suaugę, tai ir netu nį, o nuo to negavę pagalbos, rūpina bedarbių ir vargšų Iii Tačiau visi prie šio švento dar
alkoholį
vimus rengė tik draugijos, paskiau pradėjo ri gero liečio, o į senatvę, pap dedame nemaišytų
rbo dedasi, i
parapijos ir laikraščių leidėjai, bet dabar ir rastai, dantys pasiduoda į vie kuriuo išplikome burnų ir die tę ir, apsukus ant dantų krap
Tai Katalikų Bažnyčios re
paskiri biznieriai juos rengia. Mat, kaip lai nų arba į antrų pusę, ir tuo nos sulaukę nueinam pas gy štuko vatos, atsargiai išvalyti
skylutę.
Po
to
paimti
gabalė

dytojų,
kuris
vienų
iš
dviejų
met,
valgant
raumenis
arba
pa
kordai. Kiekvienam svarbiam
kai keičiasi.
našų valgį, prilenda maisto į padaro: ištraukia dantį arba lį švarios vatos, pavilgyti į krašto darbe katalikai daly
, .
tarpų dantų ir pasilieka tarp išima iš danties gyvį, po to tuo '■gvazdikų aliejų (oil of eloves) vauja ir visados tų darbų ga
“Amerika rėva saumyl, - sako jos d..
ir fm(.gemb j. kur
dantim maža tegalime pasinau ir įdėti į stiklinę taip giliai, rbingai baigia.
plonutei užsieniuose. Taip. Ji rūpinasi viso 8unku ir i6krapStyti Vžgi|ikęa doti. Reiškia, patys save nus- kaip galima, kitų vatos gaba
Amerikos katalikų veikimas
pasaulio reikalais, tik savo darbininkus žmo
lėlį uždėti viršui, ant viršaus
maistas ten, ypatingai pas kriaudžiame.
yra žinomas visam pasauliui.
nes pamiršta.
; tuos, kurie nevalo dantų, ar Pajutus danties skausmų, o uždėti gabalėlį popieros ir pa
O Šventasis Sostas tuo veikiba nenaudoja šepetukų ir krap negalint pasiekti dantų gydy lengva sukųsti dantis. Tas nu
'iiiu tikrai gėrisi. Tai kitų kra
Lietuvos moterų katalikių kongrese <la- j štukų, pradeda pūti ir pfida- tojų, reikia pačiam gelbėtis malšins skausmų. Bet reikia
štų katalikams pavyzdys.
lyvavo 10,000 moterų. Iš kongreso darbų pa-. mas pagamina tam tikras sekančiai; paimti stiklų gerai neužmiršti, kad tuo danties vi
aiškėjo, kad lietuvaitės didelę pažangų yra ! rūkštis, kurios iš-tarpina kietų- j šiltovandens ir įdėti arbatinį sai nepagydvsi, reikės eiti pas
padariusios. Ar tai kam patinka, ar ne, jos 1 jų dantų medžiagų, tai yra Į šaukštukųpaprastosdruskos, i gydytojų. Tuom tik
laikinai
išsiplauti pasiliuosuosi nuo skausmo.
žengia pirmyn ir gana. Well, vyručiai, laiky kalkių druskų suminkština eneĮ druskai ištirpus,
Bus daugiau)
mėlį ir tuomet dantis vienas burnų, surasti dantyje skylukitės — nepasiduokit!

eilėse kilo didelio nepasitenkinimo ir grie
žto pasipriešinimo. Chicagoj darbo ir ka
pitalo susirėmimas griežčiausia apsireiš
kė Pullmano dirbtuvėse. Pullmanas dar
bininkų algas sumažino perpus. Darbinin
kai priešinosi. Pullmanas paskelbė, kad
dėl blogų laikų jo vagonų mažai tereika
laujama ir darbus dabar palaikus su nuo
stoliais. Tuo tarpu darbininkų tarpe atsi
rado vadas Dėbso asmenyje. Pullmano da
rbininkų streikas buvo paskelbtas gegu
žės 11, 1894. Geležinkelių darbininkai pra
dėjo boikotuoti Pullmano vagonus. Tada
kilo geležinkeliečių vaidai su geležinkelių
kompanijomis ir paskui sekė streikas. Ge
ležinkelių kompanijų viršininkai bandė tę
sti susisiekimų traukiniais. Bet minių ri
ksmai, plytgaliais svaidimai jų pastangas
trukdė. Paskui šen ir ten garvežiai buvo
pagadyti, prekiniai traukiniai apversti.
Vienu žodžiu susisiekimas geležinkeliais

AMERIKOS KATAUKŲ
VEIKIMAS

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

buvo pakrikdytas. Stockyardams ėmė trū
kti galvijų, ėmė stigti mėsos.
Tada įsikišo Washingtono valdžia ir
pasiuntė kareivius saugoti kompanijų nuo
savybes ir taipgi varyti traukinius. Da
lykai dar labiau susipainiojo, kai Illinois
valstybės gub. Attgeld pasipriešino prez.
Clevelando įsikišimui. Bet prez. Cleveland
stovėjo ant savo ir atsiuntė daugiau ka
riuomenės. Dalykai ėjo karštyn. Kai ku
riuose geležinkelių varduose įvyko susi
šaudymų, naktimis kartais gaisrai nušvie
sdavo padanges. Dobs ir jo draugai atsi
dūrė kalėjimam Tragedijų paįvairino di
dingos parodos pavilijonų gaisras.
Pagalios abiejų kariaujančių ūpas ėmė atslūgti, traukiniai pradėjo reguleriškai eiti ir darbininkai grįžti į darbus.
Ateivių bangos *
Po Pullmano ir geležinkeliečių strei
ko ir kitokių negerumų atgijo pramonė

Negrų Chicagoj atsirado jau nuo Na
ir bizniai ir atsidarė darbininkams proga
uždarbiauti. Tada ūžtelėjo Chicagon atei minio Karo. Bet jie labai padaugėjo nuo
vių bangos. Kasmet į Chicago atvykdavo Didžiojo Karo, kada prireikė tūkstančių
po 50,000 grinorių. Be to Chicago vilio darbininkų.
davo drąsesnius vyrus ir moteris iš kitų
Chicago didžiuojasi savo nepaprastai
Amerikos didelių ir mažų miestų ir iš sparčiu iškilimu, didžiuojasi savo plačia
farmų.
pramone ir bizniais, didžiuojasi savo ga
Naujai atvykstantiems užteko visko jumu; didžiuojasi galėjusi sužavėti ir vi
ir maisto ir drabužių ir darbų. Tik buvo lioti savep viso pasaulio tautas ir rases.
bėdos su butais. Statyba nėjo taip spar Dar labiau Chicago gali didžiuotis tuo,
čiai, kaip gyvenimas reikalavo. Todėl su kad tos tautos ir rasės su jų visokiomis
sigrūdimas esamuose namuose buvo di religijomis, įvairiais temperamentais, prie
delis. Namų savininkams su išrendavimu štaraujančiais politiniais nusistatymais,
butų bėdos tada nebuvo. Darbininkai tais apsėjo čia be tragingų masinių susikir
laikais stengdavosi apsigyventi arti dirb timų ir išsidirbo savotiškų chicaginį pat
tuvių. Tokiose vietose namai daugėjo ir riotizmų.
buvo statoma po 2, 3 ir net.4 namus ant
loto.
Chicagoj tada atsirado kolonijų vi
sokių tautų ir rasių.
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įkyklos vaikučiai laikosi savo. no; jiems rūpi tik dabartis, nors būdu jas rėmė. Kai ku
/‘Šventaisiais Metais” padary-Į kad galėtų pragyventi,
rie nors patys mažai kų turė
tų pasižadėjimų: “Neapleisti j Taip kaip ir jo dėdukas, jis jo, bet seserų niekuomet ne
LIEPOS 9, 1933
i šv. Mišių ir mėnesinių išpaži- žada įsirašyti nariu šv. Ka- pamiršo. Dabar jos, turėdamos
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
učių laike vasaros”. Negana, zimiero parapijos
Juozukas daugiau liuoso laiko, dažniau
BIRUTES DARŽE
2128 Larkins Wav, Pittsburgh, Pa.
melsis už savo geradarius.
|kad jie pasižadėjo neapleisti
Teleplione HEmlock 1490
PER VASARĄ
šv. Mišių per vasarų, bet pasiS. J.
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
kad taip moterys suorganizuo-, tų dvasiškojo gyveninio re'.ketino stoti į eiles pasauliečių
2013 C.arson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
itų kokių “unijų” bažnyčiai kalavimus.
apaštalavimo, darbuotis, kad Kadangi vasarų šv. Kazimie j
Teleplione Hemlock 2204
čia Dėdula su
'ir kiti neapleistų šv. Mišių. ro bažnyčioj mišparų nebūna,!
burdingbosiene pavadovautų f.. X Seserys,
dalyvavusios
atomus, ir, štui, prasidėjo ju Tai labai gražus vaikų suma tat mūsų gerb. klebonas, kun.
(McKEESROCKS)
Sakoma, kad Dėdula irgi mė- praloto M. Krušo 23 metų kudėjimas.
nymas — apaštalauti sulig Šv. M. J. Kazėnas, sumanė, kad
----------'ginęs įstoti į vyrų unijų, bet nigystės jubiliejuje, jau grįžo
JONAS: — Raidai, elgiesi t^0 Pijaus XI minties, šiam visų draugijų sus-mai būtų tuo
Pakol kas pas mus darbai lipęs kopėčiomis ir vos pali- namo pilnos malonių įspūdžių,
jau po pirmųjų arba antrųjų
lig
ans
girtas
žmogus,
kuris
dien
daug
gali
vaikai
apašta
(Jono su Raulu pašnekesys)
ne kų pagerėjo, už tat vyrai pėjęs porų laiptų pažiūrėjęs Džiaugiasi gavę progos dalyeidamas namo užsimanė pa lavimo dabe padirbėti; jie gali mišių. Tai daro dėl to, kad neturėdami kų veikti, o neno- žemyn ir.... nusigandęs žiūrė-jvauti savo vienuolyno steigėRAUGAS: — Jonai, dabar
silsėti už kūlyno (krūmo). Ei- net savo suklydusius tėvelius nenori gaišinti savo parapijo- rėdami savo namuose nuolat,damas iš tokios “aukštybės”, jo ir tėvo nepaprastoje iškiliš suvarysiu ta\e į ragų
ljamas apje kūlynų, kur tik jis atvesti į tikrųjų Kristaus Ba- nams laiko, nes popiet visi no maišytis moterims po kojų, at- '.Girdi nei žemės nebematęs. Už (mėje.
S.
---------- A--- |
V V•
avo judėjimo_ argumentais,
ri pasilsėti, arba kur nors iš liko parapijos naudai milžini-'tokį savo bailumų gavęs nuo
eina, vis save mato. Beeida- znyeių.
ies praeitų kartų įrodei man, mas taip įsismagino, kad net;
važiuoti.
škų darbų. Klebonas pasitaręs į unijos “vilko bilietų” nuėjo
:ad kas tik juda tai yra kc-įįį
'7^
| X Praeitų sekmadienį pas Tat ir Tretininkų ir Šv. Ra- 'su komitetais nusprendė iš lauĮsau namon pas savo burdinguos ten jėgos judinamas. Bet mynas ir klausia:
kelbta Šv. Kazimiero bažny žančiaus dr-jos sus-mus laikys ko malevoti: bažnyčių, seserų bosienę. Dabar visi juokus kreai netiesa. Daktaras Autas
čioje, kad luoinan moterystės tuojau po pirmųjų mišių. Ki- namų ir klebonijų, nes jau at-'čia sakydami: — Ei kur tu,
X Šioj kolonijoj tarp lietu—
Kaimynai,
kų
čia
darai?
įasakojo man įvykį, kad ju
eina Bronislovas-Povilas Šal- tos draugijos, taip kaip Susi- rodę labai aprūkę... Bet už kų taip aukštai lipi, kaip Dėdu .VUI Padėjo dažniau lankytis
dėjimui nereikia jokios išlau- Drebėdamas iš baimės gir .timieras gimęs Homestead,
vienijimo kuopa, sus-mus lai malevosi, kad pinigų nėr, o to- :1a? Ar dar matai žemę? Man- garnys. ^ax’ tas ilgasnapis,
jėgos, kad viskas pats tuoklis sako:
i Pa., o gyvenus Cliicagoje Die ko po antrųjų mišių. Juozukas kioje bedarbėje iš kur juos dinkt Dėdulai geriausiai tik- 'birželio
(k apdovanojo R— Kovoju.
re juda.
vo Apvaizdos parapijoje su
paimsi! Čia visas sumanymas tų prie moterų unijos prigu- ir O-Smierus gražia dukterim,
— Su kuo? — klausia kai Jule Lukošiūte gimusia ir gy
apsistojo: iš kur pinigų gau- lėti. Jis galėtų bažnyčios maz- kuliai birželio 2.) d. musų kie
'NAS: — Ratilai, netiesų mynas.
NAUDINGAI LEIDŽIA
venančia
Šv.
Kazimiero
para

ti? Čia energingas ir darbštus ' gotojoms vandens atnešti bei bonas Per av- Krikštų suteikė
akai.
ATOSTOGAS
— Aš bijau! sušuko girtuo pijoje South Side Pittsburgh,
klebonas atranda būdų, kaip pašluoti. Lauksime kų mote- Petricijos-Onos vaidus. KnksRAULAS. — O, štai, Dakta- klis.
Pa.
Girdėjau,
kad
jaodu
moas Autas buvo Šveicarijoj,
Pasibaigus mokslo metams, galima tokį didelį darbų atli-'rys padarys su bažnyčios vi- *° tėvais buvo: E. Baratiuskas
- Ko bijai? Juk via nieko tervsti,s rySiu surB kun Va.
visi Pittsburgh’o vyskupijos kti labai su mažais iškaščiais. dumi, ar susiorganizuos, ar pa ir
Zelanka.
ęis matė tokį įvykį: Ant la
nėra; esi pats vienas.
1 landus
Chicagos >iepos
jai aukšto kalno auga dideGirtuoklis sustojo ir mąato: d gv Kazimiero bažny<-.ioje. ' studentai iš Šv. Kazimiero pa- Pats klebonas nueina pas kai-Jiks taip kaip yra — paišina, Lai Dievas duoda malonių
ės eglės ir ten yra daug snie
Unijistas jauniems tėvams gražiai užauar aS bėgau, ar aš kovojau, i x Pinnadienit Hfpos 3 d, l apijos, parvažiavę iš įvairių mynus Pruett & Scliaffer I
go. Snigo per ištisų dienų, ant nei pats nežinau.
mokyklų, neturi kų veikti ir, Paint Co. ir beveik veltui gau- i
---------- ginti ir senatvėje turėt paguovažiuodamas
į
St.
Vincent
Se
sglės viršūnės prikibo daug Taip ir tu, Raulai, darai.
angliškai sakant, visi “loaf-'na užtektinai reikalingos ma-j Mūsų šv. Vincento mokyk- Ją.
ni
i
narv
rekolekcijoms
kun.
miego, o toji eglė buvo prie
ing”. Kiekvienų dienų galima liavos. Visų ūpas pakila. Visi la iškilmingai užsibaigė ir vi- x Anų dienų netyčia užklyGrįžę prie Netolios liypote- v Sadauskas buvo sustojęs
:alno kranto. Eglės viršūnė zes,, ten ir gi sutiksime klau
matyti visus Šv. Kazimiero imasi darbo. Pirmiausiai susi- sos seserys mokytojos išvažia- dau South Sidėj. Sėdėdamas
side
|aikiradėjo linkti ir sniegas nuo
bažnyčioje dalyvaujant įvai- {organizuoja
“vyrų unija” vo į savo motiniškų namų Mt. viename name ant verandos,
Simą - kas pajudino pirmąjį g,, Kazimier0 bažnvėioje. Jis
riršūnės krito ant šakų, nuo atomą - dulkelę? Pati dulke.
riose
pamaldose.
Kai
kurie'šiam
darbui
atlikti.
Į tų uni- Providence.
išgirdau du vyru rokuojanties
su kitais kunigais bug y.
kasdien
eina
prie
šv.
Komuni-'ję
susirašo
sekantieji:
Šimkų-j-----------------lakų ant žemės. Ir tas sniegas lė, būdama negyva, negalėjo
apie bolševizmų. Vienas jų bu
sų savaitę.
iradėjo riedėti bei voliotis že- pradėt judėti.
jos. Po šv. Mišių visi pavalgę nas A., Kupcikas M., Šaltis B., f
vo karštesnis Markso teorijos
lyn į pakalnę. Ir pasidarė Todėl, turime prieiti prie
X narnai
Darbai mtsDurgne
Pittsburghe jauį»u»
jau Į susirenka
prie klebonijos
garbintojas, kitas abejojantis.
*
“«iK» pne
KieuumjuH ir Suminskas J., Jevaltas P., Jeniego kamuolys ir juo jis ri- išvados.’ Ar eisime iš vienos šiek tiek pagerėjo. Už tat ir Į laukia kol gerb. kun. Kazėnas ‘ vaitas V., Štarulis J., Skrebis
Man klausant tų vyrukų gin
Mokslo
metui
pasibaigus,
osi žemyn, tuo darėsi dides- ar iš kitos pusės, vistiek pri- tapas žmonėse bent kiek gėrės- išeina ir paliepia jiems įvai- K., Ruzgis K., Tamošaitis, Gločo, prisiminė pasakaitė apie
rius
darbus
atlikti.
ibis
J.,
Senuta
J.,
Dudėnas
A.,
Seserys
kasmct
linksmos
gr
*
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lis; už keletos mylių jis pasi- eisime prie to-, kad gamtoje ,n’s’
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beždžionių karalių ir du keveidų matyt Unksmes1 1. . flnnue
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viei
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Žodžiu,
visi
būna
užimti
į--Cunas
A.,
visi
malioriai,
dai-Į
zuuvu
!
sav
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Intoms
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kU
ieįvius.
[arė kaip koks kalnas. Besi- tQri bfiti pirmojį Priežastis; negyvesni. Laikui bėgant gal
v?ianeS*?v atostogoms. j^ar(a gj0 Relių du žmogų.
:„,i
„„xa —
šiaip taip pasitaisys, nes dū- vairiais darbais ir patarnavi- 'lydės gi: Jonila ir Žvirblis. Jie
isdarnas„ z,.™.,žemyn jis ilaužė
me
gamtos Sutvėrėjas ir Valdyncmu
biuki r
mninnn
ott
0
;
sttta
+5Ltt
1
o
V«
•
aciau,
įme , is' priežasties yįenas jtl nieięąjj nesakydavo
'žius, vertė stulpus, griovė pa tojas, kuris davė jai tiesas, ku-) n'ai vis kas kart labiaa ™k n,ais- Tas dar0 labai
visi apsiėmė ne tik viską nu- ;
’ seserys
:alnėj namus, miestus ir už- rias ji tobulai pildo. Niekas sta’ ° Pittsburghe, kaip jau įspūdį ir, galima tikėtis, kad (malevoti, bet dar nusprendė j1 _.
teisybės, o’ kitas niekados ne
nušė daug žmonių. O juk nie negyvas negalės pradėti ju- dūmai rūksta, tai geras ženk iš tų studentų išeis geri Baž- atremontuoti klebonijų ir pri- ;1*3
melavo. Beeidami jie užėjo į
kas to sniego nestūmė. . Jis dėti tol, kol kitas nepajudins, las “ darbai eina dirbtuvės nyčiai ir tautai darbininkai, statyti stiklinį kambarį, jei,r<ų
beždžionių žemę. Beždžionių
Gerb.
klebonai
atjausdami
se

>ats pradėjo kristi.
nes negyvas daiktas neturi jw ,kurenasi. Dabar mažiau geria- Iš viso tokių studentų, už ku- klebonas jiems pagamins pie- serų vienuolijos reikalus, nuo karalius, išgirdęs apie keliauJONAS: — Raulai, bėda dėjimo, o ko pats neturi, net ,ma niunšainės , bet troškulį riuos vyskupija apmoka da- tus ir vakarienę. Žinoma, klej tojus, liepė juos atvesti pas
lankiai . sumanymui
pritarė
bar
Šv.
Kazimiero
parapijoje
bonas
su
mielu
noru
sutiko
ir
.
nan su tavim, kad nepažįsti kitam negali duoti.
j jį. Kad nustebintų keleivius
[malšinama su “rudžiu” Antanas magaryčių pridėjo po porų bo- ^asi 1
vie^°Je’ uz k{? seserys (savo didenybe, jis juos labai
;amtos tiesų. Gamta, kaip ir Taigi, tebūna garbė Išmin- kur kas skaniau ir sveikiau, v ra net devyni.
’
yra labai dėkingos.
- Galingai
- -. —
- . — negu “munšainė”
i»««o
nkučių gero alaus. Sutartis pa
lirbtuvė, turi savo laikų ir tingai- ir
(Tęsinys 4 pusi.)
Pupa
Esybei
Pasilikusios parapijose se»
IŠVAŽIAVO
daryta. Visi kimba į savo* daavo tiesas. Iš kur atsiranda Į pjįįVUI
• Kun. J. V. S.
---------rbų ir kaip bematant nušvin- serys tų’ laikų sunaudos lanietus ir sniegas? Ar tai nėra
ATVYKO IS LIETUVOS
Po sunkaus mokslo darbo ta visos parapijos nuosavybės, kydamos žymesnes mokyklas
liškiausia gamtos tiesa, kad
:ada yra šilta, tada vanduo
Antanas Žilinskas, gal ku seserys išvažiavo į savo Mo- Kiekvienas praeidamas gėrisi: ir įstaigas siekimui aukštesvyrų Ir moterų yra Šal
riems pažįstamas, birželio 29 tiniškųjį namų, Mt. Provi- — Ot tai vyrai, tai bent vy- nio mokslo. Kadangi valdžios tūkstančiams
šgaruoja į orų, o ten, jei yra
tinis gražinantis sveikatą ir linksmu
mą — tikras gyvenimas su pagalba
rai! O kų moterys gali, tik reikalavimai mokslo srityje Šio
šilta, tas garas susirenka ir Vasaros metu Šv. Kazimie d. laivu “VVashington” atva- dence
TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
moterys pasiekia vlduramžj, visi
Kaip greitai tie meteliai bumbėti ant vyrų, kad nieko kiekvienoje valstybėje nėra ir
irinta žemyn kaip lietus, o ro R. K. bažnyčioje pamaldos žiavo iš Lietuvos pas savo dė
organai pradeda
darytis silpnesni.
Jiems reikalingas yra tonikas. Štai
ei šalta, jis krinta, kaip snie bent kiek sutrumpintos iš prie dukų Povilų Truškauskų. Jis prabėgo! Seserys džiaugiasi nedirba, bet štai žiūrėkite kų vienodi, seserys sienini.-, su ko<Jėl
NUGA-TONE "pastatė daugeli
ant kojų.” Bile vaistlnyčla parduos
gas. Ir tas sniegas, kuris pri- žasties neišpasakytų karščių: pasakoja, kad ir Lietuvoje yra laimingai praleidusios juos. vyrai padarė ir kiek parapi- jais gerai susipažinti, o pas- Jų
Jums trisdeftlmts dienų treaUnentą.
Artip tfli
vartokite
Jų dvldeSimts
pagal
tai kui
KUI SAVO
savu veliamose
\ t-viauiUrie mokvklose
ihuk viuuht. ipe(
,uotas direktyvas.
Ir dienų
Jeigu busite
ilaiko tam tikrų tiesų, pada- šv. Mišios skaitytinos 8 vai. bedarbių, bet visai mažai, Džiaugiasi, kad galėjo pasi- jai sutaupė pinigų Apie
neužganėdintas, jūsų pinigai bus Jums
‘ė tiek blėdies miškui, mies- ir 10.30 vai. laike kurių tru kurie negali gau darbuoti lietuvių tautai, mo- pats klebonas galės prie pir įvykdyti,
sugrąžinti — be Jokių Jums ekspensų.
kindamos
vaikučius.
mos
progos
pasakyti.
Na,
o
kų
Be
savo
mokslo,
seserys
ui. Ar motoras pats per save mpi pamokslėliai — nors. tru ti jokioi darbo, yra
“X.\TI’RF?8 HAIR BAT.M”
Seserys labai dėkingos pir- jau čia moterys nuveikė? Be taip pat su džiaugsmu patar- Ortausl Veistai Plaukų Siilalkymnl
■ukasi? Ar elektros lempa be mpi, bet labai įdomūs ir gra žmonių šelpiami. Lietuvoje, sa
Ir Atatuglnfmiii
Visi. kurie norėtu turėti geriausias
linamo šviečia? Ne. Numesk žūs. Per vasarų Mišparų ne ko, ačiū Dievui, viskas gerai miausiai gerb. klebonui, kun. pagalbos vyrų nieko tokio y naus parapijoms, kaip tai aipascHnes, kad nesllnktu ir augtu
gulite otstftauktl pas mus.
miės kirvį arba plytų, jie laikoma, tat palaiminimas Šv. auga, ypač bulvės. Kai ūki M. J. Kazėnui, už ypatingų patingo. Nejaugi Šv. Vincen torių prižiūrėjime^ bažnytinių plaukai,
Sle vaistai yra padaryti IS bran
giausių žolių. Dabar per trumpa lai
Inepasi judins tol, kol ki- Sakramentu būna tuojau po ninkams prireikia pinigų, tai pasidarbavimų jų dvasinei ir to parapijos moterys vyrams rūbų ir t.t.
ką parduosime nupiginta kaina — di
butelis kalnuos tik 65 centai.
,,ų nepajudins. Ir žemė ir paskutiniųjų šv. Mišių. Nors parduoda bulvių ir gyvulių medžiaginei gerovei. Jis nuo- užsileistų? Dabar bažnyčia iš Seserys, kurios rengiasi prie delis
Taipgi, kas norėtu agentnutl dėl
lanetos, žvaigždės yra negy- tiesa karščiuose nemalonu ir (daugiausia bulvėmis šeriamas lat rūpinosi, kad seserims nie- lauko tik žiba, tik žiba, o vi- pirmųjų ir paskutiniųjų įžadų.
Vieninteliai IŠ<11rhė,*l Ir Psr»i« vėlai
MRS. PAIKINA RIMKIENE
i daiktai. Jie negali patys melstis, bet bažnyčioje žmonių .kiaules). Apie ateitį ir laikų kc nepritrūktų. Taip pat dė- duje, ui, net šlykštu pažiūrėti atostogų laikų sunaudos savo
15X1 Shlelds Avennc.
nei
kiek
nesumažėjo,
ypač
mo'pagerėjimų
žmonės
mažai
ži-1
kingos
ir
visiems,
kurie
kokiu
—
vieni
paišai...
Na,
kažin
sielos
reikalams,
kad
išpildyChlacgo Helghts, III.
ir save judėti ir mainyti sa(Patent rights appli'ed for 19331
o metlaikų. Žemė negali at
likti kitų savo šonų saulei,
“One Too Many* i« a Broad Stattment N6wadiyi
OT LOUIS RĮCHAM
!ad jį apšviestų ar sušildytų.
RAULAS: — Ar negalėjo
/•M A/0T CLEĄ*
'PRlSOMZI^
Itf C0W)M
:as nors pradžioje žemę pa
AS
70
— /T« 74'
CĄUHHr mz
Too MUCH ?
7H£
CHĄK&S. tS
dumti?
04.0 STO8V
.►VITM -7W«
iH~ro^ic^noM
-Ht -tOOK
T SOODS
'JONAS: — Tiesa, galėjo
"Tt&o
—
r pastūmė, kad suktųsi ant
TH
tavo ašies, bet žmogus nega* seumL
ėjo to padaryti. Viena, kad
ir
[mogaus dar nebuvo ant že
lės, o žemė jau judėjo, kito,
;mogus neturi tokios jėgos,
:ad pajudinti žemę.
RAULAS: — Jonai, sykį
lakinai man apie Nebulos hy>tezę (teorija, kaip žemė bu’O sutverta). Jei koks atomas
žemės dulkelė) pradėjo kaip
Inter-nat*l Cartoon Co. N. T.
■
1
mrs judėti, jis pajudino kitus

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS

WEST END PITTSBURGH maz£otk Gal

Į
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DIEVAS

YOUNGSTOWN, OMO

MT. PROVIDENCE, PA.

ttt

SOUTH SIDE

SOUIRE EDGEGATE

Nusa-Tone

Ketvirtadienis, liepos 6, 1933
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DIDYSIS

DRAUGO”

ĮKAS
Įvyks Liepos-July 9, 1933

Šiam piknikui eina į talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, profesijonalai, 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, III.
Pradžia 11 valandą ;

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

Nusipirkę pikniko tikietą, turėsite progą gauti gražų 9 tūbų radijo.

Prašau Į Mano Kampelį

Ji

40

RYTŲ PENNSYLVANIJOSZINIOS
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Jubiliejaus Komiteto
Susirinkimas

dne, Cbew’s l^anding, N. J. i Mums,
pbiladelphiečiams,
Pirmas busas išvažiuos nuo lietuviams, labai svarbi, ir miI
...
—
Šv. Kaz. parapijos 9 vai. rv- netiria, toji diena,
to. Po to kas valandą. Pasku-Į Parapijos jubiliejaus
tinis busas išeis apie 2 valau- tetas stropiai ruošia iškiln’.
dą.
Tu ir Aš gę jubiliejaus paminėjimą. Tai
—---------------įvyks liepos 16 d. Iškilmingas

Birž. ,29 d. vakare, mokyk*"
■ -Rašo prof. Kampininkas-----------------Itf)
sa^-ie iv>’k° .jubiliejaus koSeno mūsų krajaus guver- . Gaspadorius eina gulti,
— j miteto susirinkimas. .Jame pamenas nesenai per gazietas pa Agronomas, kaip koks slūga, j
tybas ir susirinkimą. Nutarta shodė tikras komiteto darbšskelbė, kad jis paims savo aAtveža dvivagį plūgą —
dalyvauti jubiliejiniam para- tumas ir susirūpinimas para
Agronomas žemę aria,
piekon visus apsileidėlių ri
pijos piknike, kuris įvyks lie- PU°S ir klebono kun. J. J. JUBILIEJAUS METAI SV. Į
(Tąsa 5 pusi.)
Skripka Tadas alų geria, į
KAZIMIERO PARAPIJAI
kius. Sužinojus tokį guvermaŠv» Kazimiero pos 16 d., Gedimino sodne,; Kaulakio 40 metų sukaktuno zokonų, daugeliui apsilei
Arba kąsdamas bekoną
Chew’s Landing, N. J. Komi-A ėn,i*, kurios įvyks liepos 16
Parapija
dėlių ūkininkų net akys nu
Geria loeną samogoną —
tetas kvietė chorą prisidėti
I® pranešimų matėsi, kad Šiais 1933 metais, liepos 16
švito, o Jul. Boks net ‘‘him Jei ir arklio nėr pas Tadą
Gydomos Nauju Būdu
..
...
prie pikniko dainomis. Kvie-iv**i bendrai dirba, kad tik įdienų sueina 40 m. Šv. Kažiną” parašė: Padainuokime jį Agronomas, pagal madą,
arapijos Susirinkimas
jtimas maloniai priimtas. Visi sukaktuvės kuo geriausiai pa- lii’iero parapijai. Parapija pra
Be operacijos, be JsvirkStlmų. Be
ir mes.
Be nė vieno Tado grašio
priversto poilsio. Gydantis galėsi
Liepos 9 d., tuojau po su-j choro nariai ir varg. J. llo- sisektų. Pranešta, kad liepos sidėjo 1893 m. ir tais pačiais dirbti
po senovei, nebent jau dabar
Skripkai traktorių išrašo — juos įvyks šv. Kazimiero pa- delis susirūpinę dainų pasise- 16 d. jubiliatas kun. J. J. Kau metais atvyko kun. Juozapas priverstas
Mūsų ūkis taip ir ėjo
gulėti. Tam raistas yra
Pats neprideda nė piršto, lapijos susirinkimas mokyklos kimu, todėl uoliai lanko pra- lakis laikys iškilmingąsias mi {Kaulakis, baigęs mokslą Bel Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
Žemę dirbo kas norėjo,
nimą Ir gėlimą. Nurodymai prie vals
O velėnos tiktai virsta; 'salėje. Sus-me bus svarstoma tvbas. Be abejonės, jų darbas, Šias. Pamokslą sakys žymus gijoj, (Lauvanijos universite tų.
O kam dirbti trūko ūpo,
ei negelbės aptiektntnkas grąžina
pinigus.
Kitą dieną ligi pietų
Snaudė, ar kortomis lupo.
svarbūs dalykui reikale apvai- nenueis niekais; tikrai palių j pamokslininkas Tėvas Bruži- tą). Philadelphijoje laikė pi
Skripkos ūky jau pasėta!.
Gaspadoriui Lietuvoje
kščiojimo parapijos ir klebo- ksmins tuos, kurie atsilankys kas, S. J. Popiet Įvyks jubi- Irmąsias Mišias liepos 16 d.
Galvijus
pristato
valdžia,
Ūžė, gėrė, baliavojo,
liejinis piknikas, Gedimino sono kun. J. J. Kaulakio 40 me- į pikniką,
Valdžia Skripkos karves me
Lig vidūdienio gulėjo,
“DABAR
tų sukaktuvių. Susirinkimas
lžia;
O valdžia Kaune tylėjo.
svarbus kiekvienam parapijoJAUČIUOSI
Skripka valgo, geria, rūko nui, todėl visi kviečiami da
Ypatingai krizio metuos
PILNA
Eaįar Ul«. B.
Ir, kaip ponas, ūsą suka... lyvauti. Visiems dirbant sėk
Tinginiauta be sarmatos,
Tas tiktai neapsigavo, mės bus geresnės.
GYVUMO”
Iš to bendro nuliūdimo
Imant Lydia E. Pinkliam’š
USB
Kas lig šiolei tinginiavo.
• Ūkiai virto į pūdymą —
Choro
Darbuotė
Vegetable
Compound
Radway
’s Pilis
Nes valdžia ką ims globoti
Žinoma, kurie nedįjbo,
(T%e
Vegetable
Laaatlre)
Taip šimtai moterį) sako. Jin stip
Bus tie sotūs ir bagoti.
Daug ir vargo prisidirbo,
rina nervas... dumia gcro-m| apeti
Birž. 30 d. savo kambaryje'
to ckanM th« intestinal Mct of
tą... geriau miegi... atleidžia gaivus
impuntiM auMd by cooocipation.
Valdžia kvies tokius prie ,parapijos choras turėjo pra
Kitas žmogus pilną kasę
skuudėjlmą. nugaros skaudėjimą...
Yoor potoon-frM biood will give
sunktosios dienos pakenčiamos.
yoa oew "Ptą.”
stalo,1
Vekselių draugam prirašė.
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
Mild - Relieble
A« Your Druggūt
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
Šiandie valdžia susiprato
l’iaustys sūrį pilstys alų,
teli šiandien.
Keisti ūkio aparatą;
Mokės skolas, statys triobas
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Sako, kurie dirbti tingi —
Ir ves šokt piliečių bobas—
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
Tyra, AUkioa, Brežkea
Tie pagalbos reikalingi.
Tad,' kas dirba, mielas
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
GRAŽIOS AKT8
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
vaike,
Jeigu Tado Skripkos ūkis
Yra didelis tartas
visada geresnes laivuose vietas gauna.
AGNIEŠKA
Yra visiškai susmukęs,
Tiem nelengva krizės lai
Murinę valo. Švelnina gairina
LANKUTIE1NĖ
ke;
Valdžia kaip tiktai sužino
be pavojaus. Jut Ją pamėgai te
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Knyga “Eye Care” arba "Bye
(Bukuaitė)
Veža kuliamą mašiną.
Tik per bendrą tinginystę.
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Beauty” ant pareikalavimo.
Mirė Liepos 3 d., 1933 m.,
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Obio St., Ckkage
pildys.
Aišku — šičia nėr ko kulti—
Gausim rojaus karalystę.
3 vai. ryto, 80 metų amžiauą.
Kilo iš Šiaulių .apskr., Papilės
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai:
parap., Raudauslų kaimo.
— Aš manau, — atsakė tei
Amerikoje išgyveno 23 metus.
Liepos
7 d. “ILE DE FRANCE” ir Liepos 8 diena
Paliko
dideliame nuliudlme
singasis, — kad tamsta esi la
du minu Pranciškų ir Kazimie
“FREDERIK VIII.”
rų, vieną, dukte.rj Anastaziją,
bai daili beždžionė, o visi pa- Į žentą Joną Karvei j. dvi mar
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
čias l'rftulę ir Ameliją, sesers
valdiniai taipgi gražios bez- j dukterį Oną Rakauskienę Ir
tes
ant
visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
gimines, o Lietuvoje dvi sese
džionės.
ris Uršulę Ir Veroniką.
pasaulio kraštus.
Kūnas pašarvotas 6062 So.
Lafayette
Avė.
Laidotuvės
įvyks
pasteurized
Supykęs už tokią teisybę į Ketvirtadienį. Liepos 6 d., iš
(Tęsinys iš 3 pusi.)
namų
8:30
va'.,
bus
atlydėta
į
karalius liepė tąjį tiesakalbj į ftv. Kryžiaus parapijos bažny
iškilmingai priėmė: pats sėdė nuvesti šalin ir nagais šudra- , čią, kurioje įvyks gedulingos
with
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta 1 ftv.
jo ant anksto sosto, c aplink ,<kyti, ką beždžionės ir padaKazimiero kapines.
stovėjo pavaldiniai.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
re.
gimines, draugus-ges Ir pažysKeleiviams prisiartinus prie
tamus-m&s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
_ "*4
Tai
daro
ir
tokie
komunis

karaliaus, jir, jų paklausė; ką
Nuliūdę: Mirnis, liuktė, le
švelnesnis valgyti; geras kepimui
ntas. Marčios, Anūkė, Seserys
— šis naujas K.raft American
jie mano apie jį, kaipo kara tai, jei kas jiems sako teisy
Ir filminės.
2334
SoOAKltT
Cheese. Kraft’o ypatinga) paga
Laidotuvinis patarnauju gramintus. Natūralūs skonis palai
lių? Melagis atsakė:
bę, išrodydami ją klaidingus
borius J. F. Ludclkis. Telefo
kytas pakavime.
Telefonas CANAL 7790
nas Vards 1741.
— Jūsų didenybė, kiekvie manymus.
K. J. Žvirblis
nas gali matyti, kad esi ga
lingas ir garsus viešpats.
— O ką manai apie mano
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PHILADELPH1A, PA,

VARICOSE VEINS

VAŽIUOJANČIU | LIETUVĄ
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Pittshurglto Lietaviil žinios

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

NATURAD
FLAVOR

AGENTŪRA

y-yr

k

Beždžionių karaliui taip pa
tiko melagio atsakymas, kad
jis suteikė jam gražią dovaną.

1?

r

Antrasis, matydamas savo
draugą už melą apdovanota
dovana, tikėjosi už teisybę
gauti dar didesnę dovaną. Ka
da karalius paklausė:

— Na, o kokios nuomonės
esi tamsta?

—
v

T

T

L
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Ketvirtadienis, liepos C, 1933

B nXU G A s
Miesto raštininkas sako, kad rgaiZ-ių svitai ir sveikiausiai
daug prašymų atmesta dėl Į-!lietuvaitei ii- lietuviui bernluvairių priežasčių. Norintis gau kui, kuriuos iš tarpo daugelio
Ii leidimų alui pardavinėti, tu konkursantų išrinko Amerikos
ri būti pilietis, savininkas; Lietuvių Daktarų draugija
kitiems atsakyta dėl neutatin- Cliicagoje.
kamos vietos ir kitų priežas
čių.
B. V. SVARBUS PRANEŠIMAS

not kiek kainuos transportaeiLIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
ja, butas, valgis, teatrai, paro
dos pamatymas, etc.
viena smagiausių dienų. Muzi
Tel. Caluniet 4029
1
Ne tik tie bet Šimtai įvairių Drįso:
Rea.: Tel. Hemlock 6289
i
ka linksmins visus. Parapijos
klausimų lietuvius įdomauja*
DENTISTAS
jubiliejaus komitetas darbuoapie eksponatus parodoje!
1419 SO. 4»Ut CT., CICERO, ILL.
(Tųfa iš 4 pusi.)
jas,
pikniko dalyviai būUtur., Ketv. ir Pėtu. 10—9 va).
kų jie galės pamatyti atvažia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
sv. Mišias laikys gerb. jubi-'tų patenkinti. Į piknikų va
Puned., Serod. ir Subat. 2—9 vai.
3147 So. Halsted St.
vę ir t.t.
liutas kleb. kun. J. J. Kaulu-,*» uos busai; jie eis nuo baž.
Tuos ir kitus klausimus at Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vai. vak,
LIETUVIŲ VISUOMENEI
RealUeneljos Ofisas: 2459 W. 49tb SL HEMLOCK 9111
kis su asista. Pamokslų sakys nyčios: 324 TVliarton Street,
sakyti Lietuvių Dienos komi
Valandos: 19—11 ryto
J Artinantis lietuvių Pasauli- teto spaudos komisija turi pa Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti
vienuolis.
K. Dryža
Y.
---------------- j nes Parodos dienai, daugelis skyrusi laikraštininkų F. BuPer Mišias giedos parapijos
(Naryauckas)
Vestuvės
APDOVANOS KARALAITĘ, lietuvių iš tolimų Amerikos lo\v, kuriam jūs galite rašyti Tel. LAl’AYETTE 7050
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
choras, vedamas J. Hodelio.
2489 Weet Marųuette Road
miestų,
Kanados
ir
kitų
val

JOS
SVITĄ
IR
SVEI
Birž.
19
d.
iškilmingomis
šv,
Garbės svečiai bus Šv. Kazi
VALANDOS:
laiškus žemiau paduotu adre4 Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakare
stybių
rengiasi
atvažiuoti
į
Mišiomis
įvyko
jungtuvės
Ma

KIAUŠIUS
VAIKUS
miero parapijos veteranai, ar
U tara. lr Ketv. vak. pagal sutarti
isu. O jis kooperuodamas su
Gydytojas ir Chirurgas
Rea. <464 B. MAPLHWOOD
--------> Chicago. Tad daugelis iš jų Lietuvių Dienos rengimo ko
ba organizatoriui. Kaip ir 1393 rijonos Sbarkliūtės su Albert
4140
Archer
Avė.
Laike
lietuvių
iškilmių
panori
patirti
visas
smulkmenas
m. jie užims pirmus suolus Newall. Šv. Mišias ir mote
mitetu suteiks jums reikalin Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Tel. Lafayette 5793
per iškilmingąsias šv. Mišias, rystės sakramentų suteikė jau rodoje komitetas suteiks prikiš kalno apie lietuvių rengia- gas žinias per spaudų.
Res. 2136 W. 24th St.
žus
tipingiausiai
ir
gražiau-Imu
Pasaulinės
Parodos
DieTEL. CANAL 0402
Popiet visiems pliiladelphie- navedžio brolis kun. F. Nev
F. Bulow
siai
lietuvaitei
—
Lietuviuku,
liepos
16
d.
čiains bus gera proga pasilink ali, misijonierius. Bažnyčia
Lilliuanian I)ay Committee Office Phone
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Rea and Office
sminti Gedimino sodne, Chew’s į buvo pilnutė giminių ir drau- Dienos Karalaitei ir jos 12 me- Nekuriems taipgi svarbu žiProspect
1928
2269
So.
Leavltt
St
1739 So. Halsted St.,
.Office: 4459 S. California Aveu
Landing, N. J.
Įgų- Po mišių visi susirinko Į
Canal 9799
Chicago, Illinois
Nedėliojo pagal sutartį
GRABORIAI:
Piknike bus daug jvairenyKaz. mokyklos svetainę,
LIETUVIAI DAKTARAI:
77“
bių; choras, vedamas J. Mo kurioj buvo sutaisyti skanūs
Telefonas Yards 1138
LACHAVICH
Tel. Ofiso lr Rea Grovehiil 9117
pietūs.
Į
šias
vestuves
atsila

PHYSIC1AN
AND
8URGEON
delio, dainuos, taip pat ir pa
4917 S. Wushieiutw Ava
Tel. LAFAYETTE 8057
2403 W. 63rd St., Chicago
žymėję solistai. Bus kalbė nkė svetimtaučių kunigų, taip
IR SONOS
OFFICB HOURS:
tų, ne tik lietuvių, bet ir pat ir mūs gerb. kleb. kun.
to ė and 7 to 9 P. M.
LIETUVIS GRABOEIUS
Bunday by Appolntment
OkDTTOJAS IR CH1HUKOAJS
svetimtaučių, kurie atpasakos J* J* Kaulakis, vikaras kun. Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Reikale meldžiu atsišaukti, o ma
2428 VVeat Marųuette Road
X—SPINDULIAI
darbu busite užganėdinti
klebono 40 m. darbuotę Šv. A. J. Alauskas ir kun. Gal
VaL: 3-4 lr 7-9 rak. Ketv. »-i8 ryte
Turiu
antomubilius
visokiems
Tel. Canal 8611 arba 9614
M odenoj Nueitame
3051 West 43rd Str.
inus. Keikia pažymėti, kad Ma
Kazimiero parapijoj.
2314 W. 23rd P1-, Chicago
(Prie Archer Avė. netoli Kedzic)
reikalams.
Kaina
prieinama.
«•
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro '■•v
Visi Philadelphijos ir apy rijona Sbarkliūtė keli metai
Seredomis ir nedėliomia pagal
3319 AUBTTRN AVENUE
Phone Canal 6122
Gydytojas ir Chirurgas
sutarties
linkės lietuviai maloniai kvie atgal buvo pirmininkė soda-i 1439 S. 49th Court. Cicerų, HL
Cbieago. UI.
4645 So. Ashland Avė.
TEL CICERO 1917
DR. S. BIEZIS
PHONE GROVEHILL 0027
čiami atsilankyti į jubiliejini liečiu draugijos. Daug pasida
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Ofiso
valandos:
rbavus
šiai
draugijai.
piknikų. Visų priedermė daly
Trečiadieniais
lr
eekmad.
susitarus
2201 W. Ceimak Road
Pbone Boulevard 4139
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
vauti. Kas kada buvo, kokie
Vestuvės buvo vienos iš gra
Valandos: 1—1 lr 7—8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
ir nedeiiouila pagal sutarti
nesmagumai tarpe parapijonų, žiausių Šv. Kaz. parapijoj. LiOfiso telef. Boulevard 7820 Seredumu. REZIDENCIJA:
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
Moderniška koplyčia dykai.
tegul būna užmiršti. Liepos 16,nkime jaunavedžiams linksmo
Namų telef. Prospect 1930
<869 80. WE8TFRN AV H.
6631 S. Caklomia Avė.
GRABORIUS
OflS w. 18th St.
Tel. Canal 6174
Chicago. 111.
d., Chevv’s Landing, N. J., bus gyvenimo moterystėje.
Chicago, III.
Telefonas Republic 7868

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

PHILADELPHIA. PA,

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

PASAULINĖ PARODA

DR. S. NARES

DR. F. C. WINSKUNAS

1VB.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

2

DR. A, RAČIUS

DR. M. T. STRIKOL'IS

J. F. BADŽIUS

DR. J. W. KAOZEWICK

A. MASALSKIS

Musų patarnavimas

visuomet aųtinlngas Ir

ANTANAS PETKUS

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

WISCONSIN O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

Boulevard 7(89
Res. Hemlock 7891

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cieero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburp Avenue

RAGINE, WIS.

Atsišaukimas okupuotosios
Vidiškių parapijos kun. Z. Žai
džiu į buvusius Vidiškių para
IR BALRAMUOTOJAS
pijomis nebuvo balsas tyruo GRABORIUS
Patarnavimas geras ir nebrangus
se. Štai, prie aukščiau paskel
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377
btų “Drauge” aukotojų, dar
prisidėjo S. L. R. K. A. 67 TeL Lafayette 8578
kuopa $5.11, M. Sokelis $1,
J. Liulevlčius
Markūnienė .25, Kadavičienė
Graborius
lr
.25; viso $26.61.
Balsamuotojas
Broliai ir sesutės paeinan
Patarnauja Chloagoje lr apleUntieji nuo Vidiškio ir apylin
kije.
kės, patys aukokit ir kitiems
Didelė lr graži
Koplyčia dykai
priminkit. Dievas šimteriopai
4OM Archer Avė.
atlygins.
Aukas siųsti tiesiog klebo
nui: Poland, Ignalino paštas.
Vidiškių klebonui kun. ZigGRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDBJAB
niontui žaidžiui.
1646 WEST 46th STREET
Mano adresas: Bernard Val
Tai. Boulevard 9998—8418
akus, 2001 Phillips ava., Ra Tel. C1CBRO 999
tine, Wis.

SIMON M. SKUBĄS

I.J.ZOLP

Bernard Vaiskus

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnaa patarnavime*

galimas už $86.09
Liepos 1 d. Racine prasidė
KDPLJpIA PYKAI
jo legalio alaus pardavimas. 1344 R. ROfch Aviu CHnaro. Tll.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

VaL: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare
Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
Rea Victory 2348

756 W. 35th STREET

Persikėliau j erdvesne lr patogesni
vieta
*325 80. HALSTED BT.
Vėl.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų b
nuo 9 Iki S vakare
tventadienlala nuo 19 Iki II
Phone BOULEVARD 8483

(Kampas Leavltt St)
Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryta
Nuo 1 Iki 9 vakare
Šaradoj pagal sutarti

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virgini* 0036

DENTISTAS

gaivus

svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų aklų karštį. Atitai-

sau trumpų regystę ir tolimų
gyatę.
I

REPUBLIC 3100

Dtdyels Ofisas

JŪSŲ GRABORIUS

4605-4)7 South Hcrtnitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DAKTARAI;

Office Phone
Wentworth 1009

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

skaudėjimo, 7QKn Q

i
re-1
j

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitiksiu uose, egzaminavimas daro- ,

raaa su elektra, parodančia mažiau-1
Šias klaidas.
1 Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
i
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedaliomis pagal sutarti.
I
, Daugeliu atsitfkimų akys atitaiso
mos t>e akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų
pigesnėN, kaip kJtų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

14 A I QrriT H

L’ITT’

-tlAL£>.LTjU JjIIUUIjI
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-9 vaL vakaro

DR. CHARLES SEGAL

Pritaikyme akinių dėl visokią
akių. Ekspertas tyrimo akių
Lr pritaikymo akinių.

'i

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 81«t Street

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Btl..

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

SPECUALISTAS

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

Telefonas Midway 2880

25 METŲ PATYRIMO

DR. A. L. YUŠKA 2422 W. MARŲUETTE ROAD

DR. A. R. McGRADIE

aklų.........................
įtempimų.kuris

priežastim

Rea Phone
Englerrood <641

Tel. Grovehiil 1595

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredouiis po pietų ir Nedėldieniaig
tik susitarus

arti Western Avė.

ĮVAIRŪS

CHICAGO, ILL.

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su gavo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą ii bils kokios miesto dalies.
A
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvio
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl termsuĮ. Pašaukite IUDUKĮ pirm negu kreipaitėa kur šššwr.

DR. T. DUNDULIS

Phone Hemlock 7828

Palengvins

STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

2420 W. Marųuette Road

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

HALSTED

2201 W. Cermak Road

D r. C.K. Kliauga

I

sub'itl

Rezidencija 660u no. Arteman Ava.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 Iki 8:30 vakare

Valandos: nuo 9 iki 9

esti

(STAIGA

Gydytojas ir Chirurgas
1821

auta. t,

DENTIHTAB

P R AirESIMAS

Henry W. Becker
(Lleensed Embalmer)

GRABORIŲ

pufe...

Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

1111
DR. G. I. BL0Ž1S

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 4:30-8:39
DR. MA.RGKK1O

INCORPORATBD

LIETUVIŲ

Q

TeL Canal

DR. A. J. BERTASH

PAVLAV1CIA UNDERTAKING CO:

pašaukite:

2506 W. 6Jrd St.

CJereuuj

Tel. Victory 4088

Seniausia ir Didžiausia

A

*4

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki S vakarų

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

3238 S. HALSTED ST.

I

M

Tel. Canal 0257

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. VAITUSH, OPT.

Eudeikis

Liūdnoje valandoje

n ir

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
Čia pigesnės kabios, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
.
NAIVA 7EMESNŲ KAINĄ.
Kiekylenam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai*. Nulludlmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC AS4O, musų
patarnavimu busite patenkinti.

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

TEL. REPUBLIC 8340

Leidimus gavo 150 vietų, ku
rių, rods, užtektų miestui apie
70 tūkstančių gyventojų.

Phone Boulevard 7042

Office;
Victory 2284

Res.:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON

2355 West 63rd Street
Vėl.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. lr Sekmad.

pagal sutarti

Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phone: Hemlock 4700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDO8:
Nuo 10 iki 19 dienų
Nuo 2 Iki t po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 19 Iki 19 dienų

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 29 METUS NEŽIŪRINT
IU8IOH Ir NEIAGYDO3IO8 JOS
KAIP UAKlSENEJtiHIOS
Rpeclallškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, u,.nuodijimų krau
jo. odos. Ilgan, žaizda*, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuveroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai lr nuo I—9 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL
4900 WK8T Mtk M,
kampas Keelcr Ava.
YeL Oravrford U7S

B

Ketvirtadienis, liepos 6, 193’,

b»g pay »

II g'Ml<

t

IĮ

nei, M. I..aurinaitienei, R. Va- nevičiui, * kuris pasidarbavo “Draugo” piknike, liepos 9
BŪSI LAIMINGAS
nagaitienei, 0. Sek leckienei, prie išleidimo kiškių ir gai-1 d., Birutės darže, darys dideDovana “ I) r a u g o ” p>
U. Gudienei, A. Kriščiūnaitei, džių; p-nui Gedminui ir E.'lį biznį prie čekolado saldai
A Beinoraitei ir kitoms, ir A. Skruodeniui už pasidarbavi-Jnių: O. Homaitė, J. Susiutė, knike Birutės darže, sekmad.,
Ignotui, J. šauliui, J. Overkai, mą prie šaltų gėrimų; C. Ka-'A. Priedytė, S. Paulius, S. Ja- liepos 9, 1933, nusipirkęs ti5v5
S Grafui, J. Grendai, P. Ci- sparui, kuris prižiūrėjo “po-' skevičifltė, A. Valunaitė, F. kjetą ir laimėsi Jackson Bell
KĄ VEIKIA LABDARIAI I žengs pirmyn. Nors sunkūs
nikui, J. Kulikauskui ir ki-'ny ridės”; P. Aukštakalniui, ^angoniūtė, St. Juociūtė, P. radijo, 9 tūbų, vertės $50.00.
------------ ! laikai, bet vis dėlto ir rinkDabar visose Cbicagos
Viena iš veikliausių lieti:- Įliava šv. Kazimiero kupliose
tiems, kurie dirbo restorane kuris stovėjo prie šaudymo ga- Gudanytė, B. Valunaitė, A
prie valgių; p. V. Kubaičiui lerijos; S. Misiukevičiui, ku- Liakas, V. ir P. Simonavičiai, ir apielinkių parapijose eina
vių organizacijų yra Lietuvių “Vainikų Dienoje” pavyko ir
tikietų platintojų mobilizaci
už sūrius ir gražią leandra; ris dirbo prie šaltos košės par- K. Zaromskis ir kiti.
R. K. Labdarių Sąjunga. Jos piknikas pelno davė ir išvaIE. Paulienei už sūrius ir pa-Įdavinėjimo; V. Ūeikui ir J. Iš tretininkių “Draugo” pi- ja ir tikietų platinimas. Bus
veikėjams niekada nėra atos- žiavimas į savąjį ūkį pasisekė,
*
__
w 'sidarbavimą; J. Povilauskui Zalatoriui, kurie buvo prie la-'knike dirbs: O. Kazragienė. indomu pamatyti, kam teks ta
togų. Ar šilta ar šalta jie vis! Linkėtina šiai kilniai sąjunk' ' .• r' kum?
Pask^ar^av‘n11) Pr’e sūrių, zdelių ir prie bonkų; broliui ji. Rudienė, P. Vaičekauskas, dovana.
vien darbuojasi. Mat, vargšų'gai ir jos vadams ir toliau di- ž
visais metų sezonais yra ir'rbti su tokiu uolumu ir ener-L^į^
kuris “Draugo”
me<I&U8 ir saldainių; J. La-'A. Žemaičiui ir kitiems, kurio M. Anužienė ir M. Ramanaus•
• Všelpti.
1 X* T'fc. * _ x___ ? I
_• !•
V 1 • i
’
*
®
.C nuliukui ir poniai M. Broliai, pardavinėjo lašinius, kumpius, kienė.
juos
reikia
Prie to pri- gija 1kaip
ligšiol
ir tuo savoI1 knike, liepos
iXi
'
i
i
9 <1., kumpinok„rie
prie
saldainių;
P.
ir
daugeliui
kitų,
kurie
pasi-Į
Draugijos iš Brigbton Park
sideda dar ir kiti darbai, bū- krikščionišku pasišventimu le sis su žinomu Marquette pa-- Ar , • v-u-u
darbavo
prie
tikietų
pardavidalyvaus
“in corpore” “Drau Iš kun. A. Stolz'o raštų lie
tent - kėlimas pinigų labda- ngvinti
savo ko boksininku j. Samoška.^0"į (;uby’tai
ngvinti įį vargą
vargą patekusių
patek
__ ,
__ „___ už pasidar- nėjimo ir kitų darbų. Visiems
piknike:
tuviškai parašė Kun. Antanas
rių ūkio skolų išmokėjimui, tautiečių sunkią tiulį.
D. š.
Šios rungtyn®, bus tikrai j.lc bavimę prie Kaldainit); j Za-' Širdingai ačiū!
' E. J. K
Nekalto
Prasidėjimo
Panelės
Petrauskas, M. I. C.
planavimas statyti prieglaudų
mios. Sporto mėgėjai nekanŠv.,
Ar myli Mariją? Ar nori air visa eilė kitokių gailestin IČ CENTRO SUSIRINKIMO triai jų Jaukia.
I
Šv.
Teresės
mergaičių
ir
mo
pie Ją pasiskaityti gražių
gų darbų.
j
terų.
skaitymų? — Jei myli ir no
Kas iš pašaliečių nori suži-j Labdarių centro susirinki-' ro oro pranešimą. jr mUms pai Panelės Šv. jaunųjų mergai- ri apie Ją daug — daug gra
noti, ką ir kaip veįkia mūsų mas įvyko birželio 28 d., Au-'tiems nusibodo belaukiant gey*
LIEPOS
9,
1933
cių.
šių dalykų išgirsti, tai būti
darbštieji labdariai, teatsilan- šros Vartų parap. salėj. Susi-'j^ oro
Tretininkų.
nai pasiskaityk ką tik išėju
ko bent į vieną jų centro rinkimas buvo gausingas, nesi „Jau daugftba kalba kad vi.
BIRUTES DARŽE
Apaštalystės.
sią iš spaudos knygą, vt
.susirinkimą, kurie įvyksta kie dalyvavo atstovai beveik iš sai nebeskrisim. Mes tokių kaDidysis
parap.
choras.
“SVEIKA MARIJA!”
kvieno mėnesio paskutinį tre- visų labdarių kuopų. l&klau-jj,
nepaįsom> Mūsų orlaivis Bridgeporto parapijos dar-.nas, Kuzma, J. Rupšlaukis, P.
Saldžiausio V. J. Širdies v v
Knyga turi 200 puslapių
čiadienį, Aušros Vartų parap. j syta eilė raportų ir padaryta ' a gerai paruoštas ir gatavas bininkai, rėmėjai, biznieriai iš- Bačiūnus, J. Vaidžiūnas, J.
rašto,
8 didėlius ant gražiom
salėj.
i gražių ir naudingų nutarimų.! gkrįdįmui gppju kad neužil- rinkti dirbti prie baro dien-Smith, B- Murauskas, P. Sa- rp
Šv.
Kazimiero
karalaičio.
Šiuos žodžius rašantis atsi-l 15 raPort'» Poškėjo, kad į, apleisi,,,
York, ir A-“Drau«°” metinian' pi-'causkas, T. Ališauskas, K. Ki-1
popieros Svč. Marijos ir Jėlankė į kelis susirinkimus ir rinkliava “Vainikų Dienoj” .merikos pokrantes> nes ora knike: J Maziliauskas, P. Gu- nderis Mr, Bač.ūnas J. Kli- < Respublikonų pašelpinis klc-;zaug paveikslus.
Knygos kaina, imant po vie
dėl to šiandien jau visi kitaip'k'™ P“ia<*5. Jia buvo pik-Į^, eina
jdas, grabonat 1>. Mažeika, A. mas, K. Kaniauskas, Ig. Pau
•
Keistučio
klubas.
ną, 35 centai.
staru- ražas, J. Zepaltas, P. Giedrai
. , , i .
vjnikas, kuris įvvko tą pačia
.Masalskis, Pavlavicii
Moterų
Sąjungos
kuopa
°, apiG ,a , i , į* . . ... dieną Vytauto parke. SąjunKadangi Italijos lakūnai is- būg biznieriai broliai Kučins- tis, V. Jagiella, Jurgis VikiGARSI ORKESTRĄ
PARSIDUODA labai pigiai
kalba, bet mažai tedirba Ta- *ai atlieka ^ažaus Pelnof Amerikon į Chicagos kai duonos New
Co. ras, F. Babarskas, A. Rudanamukas, Marąuette parke, ge
kalba, bet mažai tedirba, la
..........................
parodą, tai gabmas daiktas, ■ vedgjai Aleksiūnas, J. Kava- kas, N. Abaravičius, Vladas
Bus smagi, linksma pirmą
čiau pasirodė priešingai — jie, Pirmas išvažiavimas šiais kad ir mūsų lakūnai kap. Da. liauska’s x Ralėda g Dau
Rolinskas, P. Milašius, J. Fi-|karfą “Draugo” piknike Ste- ra vieta; 7 kambarių, cemen
daug daugiau dirba, negu ka- metais į labdarių ūkį taip pat |rius ir gt Gilęnas tuo pat ta.| .
M’ Vaitkus j’ Bvaldas ravičius, J. Mironas, A. Tebelto bloksų, garadžius. Kaina
phens Revelers the Better
lba. Jiems,_ pasirodo, nerūpi'gerai pasisekė. Jis buvo bir- rpu iSlėks> Tai bus nelyginant j Budrikas, St. Valančius, j’Įskis, St. Staliauskas, M. Ver$3,500. Įnešti tiktai $1,000.
dance Orkestrą lietuviu jauni-,
tnšcia garbe, bet tik suvargu- zeho 11 d. Nors tų dienų vi- antros italų įr lietuvių lenk-1 jurįįonas> t. Aleliūnas, -A. telka, J. Kuncevičius, B. Pet. v.
__ ...
Kitus ant Jengvų mėnesiniu
mui
gerai
zinonra.
\
edejas
Ce
!
.v ....
, .
snjjų šelpimo reikalai, kurių sose parapijose buvo daug vei|tyngs; pirmog buvo Sharkey’o j Vilkiug> P. Giržaiti8, Jur. JaJkevičius, K. Vertelka, J. Mikį išmokėjimų, kaip renda. Ap
orge Stephens, 4142 Archer
yra daug ir kuriais labui nuo- kimo, tačiau išvažiavime daly- jr farneros lenktynės,
nušauskas, J. Kliučinskas, Mr.- Sis, A. Saldukas, Mr. Miler, Avė. C'hicago. Pho:ie baf. 7552 sišaukite:
širdžiai labdariai rūpinasi. At- vavo daug žmonių.
MRS. MONIKA
Balsis, J. Jakaitis, J. Sutku*, Mr. Šniurevičia, B. Visockis, j
silankęs į bent vieną susirinLabdarių centras šiemet ren7210 S. Western Avė.
PIKNIKAS MARIJONŲ
J. Adomaitis, J. Bubnis, J. J. Enčeris, J. Macijauskas, K. į
kimą, kiekvienas įsitikins, kad gia dar vieną išvažiavimą į
ŪKYJE, LIEPOS 4 D.
Hemlock 8055
Dauskurdas, Mr. Gramontas,!
iDimša ir kiti.
labdarių sąjunga ištikrųjų už- >nuosavąjį ūkį. Jis įvyks sekANT TRUMPO LAIKO
Kadangi jų bus skaitlingas N. Gotautas, iV. Naureckas V.
sipelno plačiosios Amerikos madienyje, rugsėjo 3 d. Cen- Piknikui pasitaikė kuo pili- būrelis, tai jie turi gerą eks Pilipauskas A. Vilkas.
1 Parduodame, žemiausia kai
lietuvių
visuomenės
paramos,
tro
valdyba
ir
kuopos
sten.
......................................................... v .
.
kiausia dienaryto su važia- pre8ininką p. Kumskį ir savo M. Kavaliauskas, VI. Jauks- na, 5 kambarių namuką, su
Šiais depresijos laikais bet giasi, kad ir sis išvažiavimas vo skaitlingas būrys žmonių: geimininkę R. Maziliauskienę. tis ir kiti. Ekspresininkai — garadžium, Bridgeporte; arba
koks darbas dirbti yra sunku, būtų gausingas, kad viskas vjenį trokais, kiti traukiniais,
V. Gotautas, 4414 S. Califor- mainysiu ant “barber’s fixRemia' “braufją”
Bet tas labdarių neatbaidė (būtų gerai prirengta ir kad daugįan8iaį automobiliais,
, ..... 'nia avė.; A. Tiekus, 2743 W. turės”. Greitu laiku atsišau
Bnghton Park o v.si b.zn.e-lg. p| j okwf| 2g49 w 43 kite pas savininką
nuo darbo. Jie kur kas dau- išeitų sąjungos naudon.
11 vai. atlaikyta šv. Mišios
aukoja
stambias dovanas
& A,.. 11116 S. SPAULDING AVĖ.
giau dirba ir dėl to netenka
Šios kuopos pridavė pinigų
v. . .
.
. ,^iai
---- ------„---------------------- g( . N KasinskaSi
stebėtis, jei tas darbas atne- iš pikniko ir išvažiavimo: 1 prazl°j Y.0.? ’
'n° ^)1R Ipiknikui ir patys žada dalyCedarcrest 1587
(flllĮ
tesian avė., J. Manikas, 3008
ša gražių vaisių. Pasiklausius I kp. — $73.00, 3 kp. — $14.15, ĮaU^ e." * lsias ai ”ani1^ 'J vauti: K. Morozas, J. Riekus,
. .
a
....
r. .
,
resnysis kun. B. \ įtkus. Po V. TPaukštis.
, , v,. A.
. TBucbas.
, ,
T W. 59 st.
praėjusio centro susirinkimo 8 kp. — $27.82. Kitos kuopos i,r.v.’ ,
....
. '
Kuplias. K.Jo
K .To-
Į talką
,
...
v. - .
, . .
,
I Mišių buvo palaiminimas ir
naitis, St. Prihodskis, vaisti
valdybos ir komisijų praneši- dar nepadariusios apyskaitų, i
. ,
,
.
... a
,T
.
a .
T
pamokslas, kuri pasakė miši ninkai. J. Valskis, Aleksiū- Brigbton Park’o choristės
nių, susidarė toks įspūdis, kad Jos prašomos tai padarvti h-1. . .
,
. „ .
,
ADVOKATAS
. . .a
..... jomenus kun. A. Petrauskas,
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
gi
kito
susirinkimo:
suvesti
„
.
a
...
,
....
nuoširdūs ir darbštūs labda
....
. .
A . .i Popiet pradėjo skaithngiau
Telefonas State 7<<0
rių veikėjai nugali visas kliū sąskaita ir pinigus centrui pn L
.
, .. .
. ,
Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
Visur kainos kįla, bet
‘
®
r žmones atvažiuot. Automobitis ir nesulaikomai žengia ir duoti
P. Fabijocaitn 1
2201
W.
Oermak
Road
lių privažiavo apie šimtas. Bu 1
pas BUDRIKĄ
Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčloa
[vo net svečių iš Detroit, Mich.
vakarais < Iki 9
Eina Pigyn
Telefonas Canal <122
fiu <era kvarba gal! atebūklą pada
Tarp svečių matėsi kunigai:
ryti. Gali nušviesti savo namus, vi
ską panaujinti, perdirbti, pratęsti
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Albavičius, Baltutis, Vaičiūnas,
nudevAjlmą. Bet turi būti tam tik
Dar jums yra proga pirkti
Utarnlnko, Ketverto Ir 8ubatos
ra kvarba. Kvarba. kuri llirlau tę
sias. apsaugos, grašiai atrodys Il
Vakarais 7 Iki 9
Ūernauskas, šermukšnis, An
gam dėvėjimui. Mes šitokią kvarbą
Elektr. Plaunamą Mašiną
Telefonas Republlc 9600
tai eina lietuvių grupė. Per llrill5iSi UrbonaviJ!inS) Ma«u.
parduodame.
už tokias žemas kainas:
TJquld Velvet dėl sienų Ir lubų.
radijo ir garsiakalbius po visa ,ioniSj JeBkevifinRj Skruo«Įe„ia.
Master Vamlsh dėl grindų, rakan
čių Ir medinių pagražinimų.
magnettc
parodų skelbta, kad paradui
„Aktorių. L. SiFleglro dėl balto “enamel” atADVOKATAS
----------vadovauja lietuvių grupė. Ši-[routis Jr dauge)ig kHlJ g(,ra|
valsdavlmo.
—40 Tyra kvarba dėl
£29.50
darbo Iš lauko.
2 E. 103rd PI. prie State St.
n.tai tūkstančių žmonių grakšTel. Pullman 5950
Liepos 4 d., J. A. V. nepri. {iosion)s lietuvaitėms kėlė o '
n'!’
.
3240 S. Halsted St
THOR
klausomybės dienų, Cbicagos va(.ijas
-a|i(,s ?il-lrlnPiam iS | Pikniko rengėjai nori pas037.50
lietuvių vardas dar sykį gra- 'džiaugsmo Širdis krūtinėje be ,kelbti ™šai «««»«««. kad
Į
APEX
žiai, pačiose aukštumose iške- 4gaiįnįaį piak<>
!rintleji juos atsiimtų daiktus.
Kranatftu Rakandus, Planui ui pfclfttiBiaa kalnaa Pašaukit Lafayetta
^39.50
ltas.
GarbKazimiero Aka.
230 teko žalmargė karvu
PERKAM
•919
INSURANCE,
J.
OKSAS
Tą dieną šimtmečio pažun- demijai, kuri taip gražini ga
ar^a 520.00; No. 124 padu
Lietuviškos
MAYTAG
NOTARY
2649 West 43rd St.
gos administracija pakvietė rsina lietuvių vardą svetini lakoms kvekas,- No. 24 graši
BONUS
jmtTGMiE BAHNERSi
PUBLIC
^69.50
visas Chicagoj gyvenančias toučiams, ne tik vietiniams, I°an^ra Kurie tun pažymėtus
CHRYSLER
IR
PLYMOUTH
PRIMA
8IUNCIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
tautas prisidėti prie paminė- bet ir suvažiavusiems iš visos n ūmerus, te&tsišaukia i ūkį ir
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
atsiima
daiktus.
jimo J. A. V. nepriklausomy I Amerikos ir iš viso pasaulio
049.50
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPUL1<4
bės paskelbimo sukakties. Pa visokios rasės.
Pikniko rengėjai taip pat,
' TEMDfOUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Elektrik. prosas dykai
minėjimas įvyko pačiam šimtnori širdingai padėkoti sekan
2608 WEST 47th STB.
TeL LAEAYETTE 1083
Galite mokėti po $1.00 į
LAKŪNO LAIŠKAS
mečio pažangos centre. Didžiu
tiems asmenims už pasidarba
Pirma pirkimo naujo arba var
savaitę
liam paratle, kuriame dalyva
toto Automobilio širdingai kvie
vimą ir aukas, kurios davė
čiame pamatyti Vėliausios Mados
vo visų tautų grupės, lietuvių
P-nia Agnietė Gilienė, 3131 [gražaus pelno: 19 Rėmėjų kuo
Chrysler ir Plymouth Automobi
.grupė užėmė pirmųjų vietą. So. Emerald avė., gavo nuo pai, A. Pocienei, T. Šaulienei,
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
Tai buvo Sv. Kazimiero Aka 'savo brolio lakūno Stasio Gi-'A. Grybui, M. Stumbrienei, J.
labai nužemintos kaip tai CHRY3417-21 So. Halsted St
demijos studentės, kurios pa rėno laišką. Laiškas rašytas Stumbriui ir C. Drukteniui,
8LERI9 $795 P. O. B., o PLY
Parduodame American Ezpress kompanijos Money
radę užėmė 1-ją vietą. Akade- birželio 30 d.
kurie turėjo užkandžių, alaus
MOUTH tiktai $445 P. 0. B. Tai
Order’iug ir Travelers čekius.
Tel. Boulevard 4705—8167
gi nepraleiskite geros progos pamikių orkestro trinkos ir gra Be kitko jisai rašo.
ir kitų gėrimų stalą; 35 Rtmatykit naujus CHRYSLER ir
Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Bonus.
žios muzikančių uniformos,
“Neturiu nieko tokio naujo mėjų kuopai: M. Grencaitei, J.
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
taip pat paskui sekančių me- parašyti. Mes esame pilnai pa- Valskiui, 0. Bambalienei, T.
Radio programas: Nedalio
rgaičių tautiški rūbai mirgėte sirengę skristi ir tik laukiam Atroškienei, F. Vaičekauskui
BALZEKAS MOTOR 8ALBB
mis WCFL, 8 vai. ryto ir
3320 8. HALSTED STREET
4038 Archer Avė.
mirgėjo saulės spinduliuose, o gero oro. Tki šiol oras buvo ir T. Kalinauskienei, kurie tu
1 vai. po pietų. Ketver
Yards 5215
nešama vvliava ir iškaba šim- įprastas ir negalėjome skristi, rėjo užkandžių ir gėrimų sta
TeL Lafayette 2082
ges WHFC, 7.30 v. vak.
toms tūkstančių skelbė, kad Ncskrisim tol, kol gausim ge- lą; J. Dudienei, M. MišeikieSTANLEY P. BALZEKAS, Sav.

į LABDARIŲ DIRVA

SVHKA MARIJA!

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS

DIDELIS BARGEN AS

JOHN B, BORDEN

A

C H I C A G O I E

Rot of

Paint

K. S. J AKUB AITIS

t

IR VĖL LIETUVIAI
PASIŽYMĖJO

J. P. WAITCHES

OKSAS EXPRESS

JOS|I PARANKUMU IR SAUGUMU

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
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u.

Jos. F. Bmhik, lic.

