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Ekonomine konferencija bus vedama
TAI SVARBUS i. V. DfiEGACIJŪS
LAKUMAS

I

NENORI BAŽNYČIŲ GRAŽINTI

MEįXIC0 CITY (per paš kurie vykdomi Vera Cruz
tą). — Vera Cruzo valstybės kitose valstybėse, neatakuojf
vyskupai paskyrė trvliką kuni sąžinės laisvės ir siekia krs
gų visos valstybės katalikus to gerovės. Kada Vera Cruzo
VOKIEČIŲ CENTRO PARTIJA
vyskupai šiandien pasiduoda
dvasiniais reikalais aprūpinti,
PATI IŠKRIKO
šiems įstatymams, jie pripa
kaip to reikalauja radikalų žįsta minėtą sąžinės laisvė
pravesti įstatymai. Tačiau lo faktą.
Vokietijoj vyksta kampanija
kalūs valdžios m palankiai į
Šis laikraštis tačiau nutyli
prieš divorsus
tai atsinešta ir kol kas negrą- vieną svarbų vyskupų parei
žiną bažnyčių parapijų boar- kimų, kad jie pasiduoda įst
KONFERENCIJA VYKSTA
CENTRO PARTIJA
dams.
tymams tik sąlyga, kad aj
NEGYVUOJA
Krašto revoliucinės partijos (drausti nuo didesnio pikto,
LONDONAS, liepos 7. Oregono, AVashingtono ir Idaho valstyGhj ūkininkai staiga pasijuto laimingi, kada iš organas EI Nacional paskelbė rį minėti įstatymai sukelū
Ekonominė konferencija vis gi
BERLYNAS, liepos 6. —
pirkti daug kviečių, kurie siunčiami į Kiniją. Kviečiams jau nėra vietos svirnūo- straipsnį vardu “Religija ir Ta pačia sąlyga ir kitų valš
apsaugota nuo suirimo. Tai Nesenai buvusi Vokietijos vi JU Ximta
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. M se,
tad
maišais
suvežami
ir sudedami
atviram ore. IIš
ten sukraunami
į laivus.
įstatymai.” Šiuo straipsniu tybių vyskupai yra pasidavę
po sunkiųjų pastangų iškovo daus politikoje galinga centro
mėginama įrodyti, kad kunigų šiems neteisingiems ir nežino
jo J. Valstybių delegacija (katalikų) partija pati savano
BUVĘS NAUJOKAS
DAUG KUNIGŲ
skaičiaus varžymo įstatymai, Į aiškiems įstatymams.
prez. Rooseveltui patariant. riai pakriko ir visokį politinį
AREŠTUOJAMA
Aną dieną Michigan ežere
Taip vadinamas vadovau veikimą nutraukė.
Susikūrus
nepriklrusoma
užsimušęs nuo lėktuvo sparno
jantis konferencijai komite
Šios partijos kai kurie par BERLYNAS, liepos 6. —
Lietuvai, Blynas buvo paskir
tas, Į kurį įeina 14-os valsty lamento nariai pereina nacio Kai kuriose Vokietijos dalyse CHICAGOJ BRANGINAMA su parašutu šokėjas, kaip su
tas finansų ministerijos ypa
DUONA
sekta, buvo naujokas su para
bių delegatai, po ilgų svarsty nalsocialistų paVtijon. Parla ne mažas katalikų kunigų skai
tingiems reikalams valdininku,
šutu veikti ir todėl įvykusi bai
ART. K. JŪROŠŪNAS
mui vakar rytų ir paskiau va mente centro partija
nebus čius areštuojama. Daugiausia
Chicagos duonkepių susirin si tragedija. Patirta, kad tik ATVYKSTA AMERIKON vėliau susisiekimo ministeri
karų pagaliau nusprendė, kad daugiau atstovaujama.
už nepalankius apie Hitlerio
jos reikalų, vedėju. 1921 m. ve
kime nutarta duonai kainą pa ra jo pavardė ne Wilson, bet
konferencija negali būt nut
vyriausybę prasitarimus.
lionis dirbo prekybos ir pramo
didinti vienu ar dviem centais Adrev. Jis paėjo iš Jersey
Šiaulių Valstybinio Dramos
raukta. Ji bus vedama ir to
PRIEŠ DIVORSUS
nės banke, 1924 m. perėjo į
AVuerzburgo vyskupas va už svarą daugiau. Padidini
City, N. J., buvo spaustuvės Teatro artistas p. K. Jūrošūliau, bet valiutų stabilizavimo
naujai įkurtą žemės banką ir
kar paskelbė savo vyskupijos mas bus vykdomas ateinantį darbininkas.
nas, birželio 19 d. iš Klaipė
ir muitų tarifo klausimai ne
BERLYNAS, liepos 6. —
1928 m. buvo išrinktas šio ban
kunigams nurodymų, kad jie pirmadienį.
dos uosto išplaukė Amerikon.
bus svarstomi.
Prieš keletą metų Vokietijoj
Tas reiškia, kad jis su klas
ko direktorium.
per pamokslus, ar privačiuose
Tokiu būdu Prancūzijai va sukurta organizacija, kad glo
Žemės ūkio departamento tuotais dokumentais įsigavo Jis vyksta švedų garlaiviu
pasikalbėjimuose nė kokiu bū
dovaujant sudarytas
aukso boti divorses moteris.
sekretores \Vallace viso kraš “triksus” daryti, kas jam ne “Gripholm”, kuris šiomis die Kol leido sveikata, J. Bly
du
vyriausybės
nekritikuotų.
nomis iš Amerikos atgabeno nas dirbo, kiek įstengdamas,
standardo valstybių
blokas
to
duom
epius,
įspėja
nedidin

pasisekė.
Dabar ši organizacija pergausingą mūsų tautiečių eks ne tik tiesioginį darbą, bet da
gavo į nosį.
ti neteb ingai kainos, nes ki
I organizuota. Ateity ji rūpinNUŽUDĖ DARŽININKĄ
lyvavo ir tautiškose organiza
kursiją.
taip ji» bus teisman patrauk ISPANŲ PAVILIJONAS
■ sis nė divorsininkėmis, bet
cijose. Mirė nuo piktybinio
HITLERIS PRIEŠ BEVAI
ti.
Artisto
K.
Jūrošūno
svar

dirbs už tai, kad porose nebū
MADISON, Wis., liepos G.
vėžio, kuris buvo įsimetęs į
KES PORAS
Sekretorius pareiškia, kad
Chicagos šimtmečio pažan biausias kelionės tikslas —
tų rimtų nesutikimų, kad jas — Už pietinės miesto dalies
koja
duonkepiui turi žinoti, kad gos parodoj vakar atidarytas pamatyti pasaulinę Chicagos koją. Norint pagydyti
apsaugoti
nuo
divorsų.
ribų keturi plėšikai
užpuolė
buvo amputuota, tačiau liga
BERLYNAS, liepos 6. —
prieštrutiinis įstatymas gyvuo ispanų pavilijonas.
parodą ir dalyvauti tos paro persimetė toliau ir gydytom
daržininko
Odin
Tofsrud
na

Hitlerio vyriausybė ima kovo
dos ribose įvykstančioj “lietu pastangos išgelbėti jo gyvybę
KOSEKRUOTAS VYS
mus, pinigų reikalaudami. Jį jati prieš tas vokiečių poras, ku
Chicagos majoras Kelly va vių dienoje,” kuri bus liepos
KUPU
nužudė dviejų mažų dukterų
nuėjo niekais.
rios gali turėti vaikų, bet jų
NEDUODA “INJUNCTION” kar grįžo iš atostogų.
16 d. Tai dienai artistas ga
akyvaizdoj.
Žmonos
su
kūdikiu
neturi, nes nenori.
bena net kelis komplektus lie Lietuva jo asmeny nustojo
KRESNO, Cal., liepos 6. — nekliudė. Pagrobė
geležinę
Vakarų parkų Chicagoj boa NAIKINA KLIASIŲ KOVĄ tuviškų skudučių, kurie artis veiklaus žmogaus, gabaus or
Dr. Thomalia, kurs veda Vietos Šv. Jor.o katedroje ku spintą, kurioj buvo kiek ’ tai
rdas visas parkuose golfo žais
kampaniją už didesnes vokie nigas P. G. Scher
to manymu gal būt tiksią “lię ganizatoriaus ir sumanaus eko
vyskupu pinigų ir paspruko.
mavietes
išnomavo
privačių šeimas, vyriausybės vardu konsekruotas. Naujas vysku
BERLYNAS, liepos 6. —.tuvių dienos” muzikalei prog- nominių reikalų žinovo
čiams
koncesininkams,
kurie
Visokia savitarpė kliasų kova I ramai. šįaįp užjfirį0
tautiepask->ll)ė, kad visos bevaikės pas paskirtas Monterey-FresVISA ŠEIMYNA ŽUVO
daro
pelningą
“
biznį
”
.
Vokietijoj turi išnykti, pareiš čiams art. K. Jūrošūnas gabe M. RAKAUSKAITĖ AME
poros ateity viešai bus pripa no vyskupijai.
žintos legalizuotos prostituci
RIKON NEVAŽIUOS
Norėta prieš tai gauti “in- kė krašto darbo direktorius na gražių dovanų — Lietuvos ■
CRAIO, Colo., liepos 7. —
jos poroiris. Ši panieka labiau
vietų vaizdų, lietuviškų liau-'
ŽUVO LAKŪNAS
A. Kime su žmona ir dviem junetion”. Teisėjas Brothers R. Ley.
Izaikraščiuose buvo rašyta,
šiai ištiks nenorinčias vaikų
Kliasių brolybė turi būt vie cies meno dirbinių ir k. d.
vaikais žuvo, kada važiuojant neduoda
žmonas.
kad Valst. operos artistė p-lė
šai demonstruojama, sako jis.
S0UT11 BENĮ), Ind., liepos ties Hayden* jo
automobilis
Art. K. Jūrošūnas Ameriko,iM. Rakauskaitė važiuosianti į
Tad paskelbė įstatymą,
kad
7. — Netoli čia žuvo lakūnas paslydęs nuo kelio įsirito WiĮTARIAMAS vagis
je išbus visą vasaros laiką, t. Ameriką, nes ją kviečiąs pa
GRAF ZEPPELIN
įvairiose patriotiškose darbi
M. Rechter vienam
lėktuvo llow upėn.
y. iki rudens sezono. Ten vie rodos Chicagoje “lietuvių die
BRAZILIJOJ
Policija suėmė įtariamąjį ninkų demonstracijose ir vaik
sparnui staiga nulūžus.
šėdamas mano arčiau susipa nos” komitetas. Patirta, kad
automobilių vagį — Tony de štvnėse turi dalyvauti ir darb
APIPLĖŠĖ BANKĄ
žinti su lietuvhj kolonijų kul M. Rakauskaitė, dėl susidėju
PERNAMBUCO, Brazilija,
Vito, 30 m. amž. Automobily, daviai.
WASHINGTON liepos 7.—
tūriniu gyvenimu, svarbiausia sių aplinkybių Amerikon ne
liepos G. — Vokiečių dirižab Vyriausybės tarnautojams al
MARTINSVILLE, III., lie kuriuo jis mėgino pasprukti
su skau*ų ir jaunimo organi važiuosianti.
lis Graf Zeppelin šį sezoną gų sumažinimas iki sausio mė
PREZIDENTAS
pos 6. — Penki plėšikai vakar rasti du užtaisyti šautuvai. ’
zacijomis, nes jisai pats yra
jau tretį kartą iŠ Vokietijos nėšio 1 d., 1934 m., pratęstas.
PATENKINTAS
vietos banką* apiplėšė.
žymus jaunimo organizatorius
atskrido.
Vokiečių radiofonuose ilgą
AUTOMOBILIŲ AUKOS
ir veikėjas.
laiką
darbavosi kauniškis dr.
WASHI^3fTON, liepos 7.
ja dolerio verte užsieniuose.
J. VALSTYBIŲ
LIGONINĖSE 800,000
F. žymiai prisidėjęs prie Lie
reiškia
Anais metais visos didžio
Šiemet iki liepos 6 d. Cooko — Prez. Rooseveltas
NUSISTATYMAS
MIRĖ
D.
J.
BLYNAS
LIGONIŲ
tuvos popui iarizavimo per vo
sios* valstybės buvo suspenda- apskrity' (ir Chicagoj) auto gilaus pasitenkinimo, kad eko
kiečių radio. Paskutiniu laiku
LONDONAS, liepos G. — ’vusios savo valiutoms aukso mobilių katastrofose 503 asme nominė konferencija nenutrau
Birželio
22
d.
Kaune
mirė
WASHINGTON liepos 7.— Ekonominės konferencijos at-1 pagrindą ir tos valiutos savo nvs žuvo.
jis dirbo Berlyno radiofone
kta, kad amerikoniška delegaci
žemės
banko
direktorius
Domi
J. Valstybių ligoninėse, kurių žvilgiu J. Valstybių nusista-. vertėje be galo buvo nnpuoluir turėjo sudarytą su ta įs
ja laimėjo kovą.
ninkas
Jonas
Blynas,
45
metų
yra apie 7,000, visados apie tymas aiškus; Dolerio stabili- sios. Tada J. Valstybės nepro
taiga ilgam laikui sutartį.
Prudential Realty Currency
amžiaus.
800,000 ligonių slaugojama.
Nesenai jį, nepaisant esa
žavimas negalimas, nes J. įVal testavo ir nereikalavo, kad tos Exchange, 2345 Devon avė.,
PASKIRTAS VYSKUPU
D. J. Blynas gimė Pazūkų mos sutarties, atstatė dėl žy
stybės pasiryžo dolerį perkai-. valstybės savo pinigus stabili- užpuolė plėšikai. Vienas kler
SUTUOKTUVIŲ SKAIČIUS nuoti prekių termais (termi- Į zuotų. O šiandien dėl doleriu kų staiga paleido ašarines du
Baigęs diškos kilmės.
WASHINGTON, liepos 6. km., Pušaloto valsč.
SUMAŽĖJO
jas. Piktadariai vos spėjo pas Kun. dr. G. Shaughnessy iš aukštesnį mokslą, buvo išvy
nais). Iš to pasiryžimo, vyriam, toks triukšmas keliamas.
Maritų kolegijos
paskirtas kęs Odeson darbo ieškoti. Dir ORO STOVIS
Šis Jungtinių iValsybių pa prukti.
WASHINGTON, liepos G. 8ybė neiškryps. Ekonominiam
vyskupu Seattle, Wash., vys bo tenai viską net juodžiausį
įteiktas
ekono
1932 m. šiame krašte sutuok krašto atstatymui yra reika reiškimas
darbą. 1901 m. gavo tarnybą CHICAOO IR APYLINKĖS
tuvių skaičius 7 ir puse nuoš. linga didinti kainas ūkio pro minės
konferencijos daly Bedarbių šelpimui Illinois kupijai.
valsčių žemės banke, o 1916 — Šiandien numatomas dai
sumažėjo, praneša cenzo biu duktams ir visiems gami viams ir T. Sąjungos sekreto- valstybė gavo iš vyriausybės
lus oras; popiet kiek vėsiau.
1 paskoloa 3,500,000 dol.
PLATINKITE “DRAUGĄ” m. banko direktorium.
ras. v |
niams. J. V. visai neįdomau- rijatui.
,

CHICAGOJE

LIETUVOJE
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Penktadienis, liepos 7 d., 1933
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novės vytis, kovojantis už didį ir svarbų
Net labai daug iš mūsų inteli
reikalų.
gentijos, kunigai profesijona“Mūsų tėvų laikais katalikiška spauda
Kelną kasdien, Jftskyrua sekmadienius
lai, vartoja daug polonizmų ir
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $$.00. PuRED.
PASTABA:
Jau
vienuolikti
jnelal,
kai
uni

savo
tonu
daugihusia
buvo
priešgini.
Tų
lai
metų .— $3.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
slavizmų savo kalboje.
■BAnaaiut — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei metų tllenraity «lr. Račkiu veda Sveikatos Skyrių. JU
kų
nekntalikai
turėjo
nuosavas
doktrinas,
Rašo
E.
J.
K.
— $4.00. Kopija .03c.
teikia profesiJunaUus paturimus skaitytojams ir nuto
Bet jau pasirodė šviesos vii
Bsndradarblams ir korespondentams rafttų nerrųJei neprašoma tai padaryti Ir nepriklunčiam* tam prie kurių jie buvo stipriai prikibę ir už jas
lai atsakinėja | klaupsimus sveikatos dalykuose. V1-4
“.Jei lietuviškosios knygos ties spindulys —tai pasekmės
ii palto tankių.
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kovon pasirengę. Tačiau šiandien indiferen
Lietuvoje yru blogos, lai su įsteigtų Amerikos lietuvių ko
Uosi
tizmus plačiai praplitęs. Jų tarpe yra daug
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
amerikiečių leidžiamomis kny legijų ir akademijų. Šios įstai
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
teigiamojo netikėjimo.
arba tiesiog Dr. Račkui, 3061 W. 43i-d St., Cblcago.
gomis dar bėdžiau, nes ten te gos dirba sėkmingą, vaisingą
5 vai. po piet
“Šiandien mūsų žmonės nuodais nuodi
i i
berašoma barbariška
kalba, darbą prieš nelietuviškumą —
S) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
jami pasalingesniuis būdais. Kai kurių sek
pilna
visokių
svetimybių
ne nors darbas nelengvas ir 11cvo t ardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
madienių laikraščių priedais padaroma labai noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
“DRAUGAS”
tiktai žodyne, bet ir sintaksė- I greitas, lb-t šios įstaigos nega
daug žalos žmonių tikėjimui ir dorovei. Tai
LIT1IUANIAN DAILY FRIEND
S) Jei klausimo ir atsakymu negalima butų dė DR.A.M. RA6KUS je...
'Ii kovą vienų vienos išlaikyti,
3061 W. 43rd St. I
_ .
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
jūsų
pareiga
prieš
tai
kovoti.
Tai
kovai
prie

ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
chicaao
I ... Jei patys nesusipras einą ugdydamos meilę tėvynės ir
8UBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00; Slz Months
Ui tat visada reik pridėti pašto ženkell už 3 centus.
— 00.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c. monė, tai atsparumo sustiprinimas prieš tuos
_____________ .klaidingu keliu, tai su savo kalbos visų lietuviško jaunimo
Buropa — One Tear — $7.00; 81x Months — *4.00;
Oopy — .tie.
klaidingus
raštus.
Tas
atsparumas,
tai
jūsų
ŠALTAKOŠĖ (ICE CREAM) šaldytas ‘aiskrymas’, jei pa-j žargonu bus pražuvę; o jie žū tarpe. Jos gali paruošti vadus
Advertisinc In "DRAUGAS" brtncs best results.
Advertislnf rates on applicatlon.
laikraščių skiltyse paduodami griežti nuginsensta, gali žmogų užnuodinti sta, darko savo kalbą dėl to, ateičiai bet negali asmeniškai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
čijiniai ir klaidų išaiškinimai.
kad jau kelios dešimtys metų pasiekti kiekvieną lietuvį ber
Kiekvienas mėgsta valgyti mikrobų ekskretomis.
“Daug ką tuo žvilgsniu galite dabar nu šaltakošę. (ice eream), ypač
Atsargiai su pasenusia šal- kaip atsiskyrė nuo motinos naitį ir lietuvaitę, kurių tauty
veikti. Budėkite. Jūs šiandien žengiate tik daug to skanumyno suvalgo takoše. Neretai pasitaiko ap kalbos ir su jąja nesusisiekia bei gręsia pavojus iš visų pu
DIENOS KLAUSIMAI
net raštu; mfūsų Amerikos bro sių.
ruoju keliu ir kasdien pažangą darote. Pa ma vasaros metu.
sinuodijimų su pasenusiu ‘aisdarykite taip, kad pasaulinė spauda jus gerb Žmonės mano, kad suledin- krymu’, mat pasenusioje šaW liai, pametę lietuvišką. savo
SVARBUS BAŽNYČIOS DEPARTA
Kokia išeitis iš šito pavo
tų.
ta košelė žmogų atvėdina ir takošėje atsiranda nuodai va kalbą, gTeitai pames ir tauty jaus! Kokį planą paduoda vir
MENTAS
“Nebijokite radijo kompeticijos. Mano kad tai yra labai sveika. Tai dinami “tyro-toxicon”. O si bę... Tokios skandalingos būk šalinėtas Stasys Dabušis? JI
lės, kaip dabar, nebegalim pa
Jo Eminencija kardinolas Mundelein Chi paties namuose kone kiekvienam kambary klaidingas įsivaizdavimas.
mptomai tokio apsinuodijimo
planas visai logiškas ir prak
kęsti
;
šiandien
į
Ameriką,
kur
radijo
priimtuvai
įtaisyta.
Gal
vieną
kartą
Šaltakošė
atšaldo
tik
liežu

cago Arkivyskupas, andai kalbėdamas j ka
tiškas, bet kažin ar atsirastų
yra šie: ligonis pradeda karš
turim
trečdalį
savo
tautos,
ir
per
mėnesį
aš
nusistatau
tą,
ar
kitą
priim

vį
ir
gomurį,
bet
žmogaus
kūtalikus žurnalistus, kurie Cbicagoj turėjo suvadų su tokia iniciatyva, kad
čiuoti, vemti ir vidurius sma
dar
geriausiai
gyvenantį,
nei
tuvą.
Kad
tuo
tarpu
kasdien
aš
tris
katali

ilą
ne
tik
neatvėdina,
bet
dar
į
r
kj
a
į
į
r
skaudžiai
paleidžia,
, važiavimą, pareiškė, kad katalikų spaudą
pradėtų tokį drastišką, bet vie
na
lietuviška
knyga,
beveik
kiškus
laikraščius
skaitau,
šio
krizio
metu
labiau
sukaitina.
Šaltakošė
yp
o
į
0
šiurpulys
labai
krečia,
pripažįsta svarbiu Katalikų Bažnyčios deparnintėlės išeities darbą! Skaito
j
nei
vienas
žurnalas
ir
laikrašradijo
pramonė
labiau
nukentėjo,
negu
ka
ra
daroma
iš
sužiedinto
(agi ramentu. Sakė. kad katalikiška spauda Ameme toliau; “Vaistą nuo to aš
temperatūra pasikelia iki 103
rikoj yra atsistojusi ant tikrojo kelio ir daro talikiška spauda.
ing) pieno, cukraus ir konce laipsnių, galvą labai gelia iv ; tis!.._ Gėda ir skriauda ir vi matau šitokį; amerikiečiams
i pažangą.
“Nepamirškite, gerbiamieji, kad kada jūs ntruotų prieskonių. Daugelis žmogus labai nusilpsta. Jei eniems ir antriems!.... *
reikia dar daugiau susiorgani
pagaminate
spaudai
laikraščio
kopiją,
tuo
tuo
nepasitenkina,
bet
šaltaĮ
žmogus
buvo
stiprus,
tai
paTaip
skamba
Stasiu
Dabu
zuoti
ir ne tik savo parapijos
“Aš manau,” kalbėjo Jo Eminencija,
būdu
iš
tikrųjų
rašote
mūsų
istoriją.
Nepai

košę
valgo
dar
su
bananais
j
sveiksta;
bet
jei
turi
širdies
šio išmetinėjimas Židinio Ap- įsisteigti, l>et ir pradžios mo“kad katalikiška spauda yra svarbus Bažny
sant
to,
kaip
daug
menka
turėtų
būt
jūsų
ir
riešutais.
Cukrus,
šokoladas,
ligą, ar šiaip yra silpnos su žvalgoje (n. 7 — 29). Ir kiek, kyklos (mokytojų geriausia
čios departamentas. Tuo atžvilgiu ji turi dvi
užimamoji
vieta,
jūs
visados
esate
pozicijoje
svrupas,
riešutai
ir
krakmolidėties, tai kartais miršta. O ir tai skaudžios teisybės jo žo.- atsikviesti iš Lietuvos, svei
lypę ■su Bažnyčia sąjungą. Ji priklauso prie
padaryti
daug
ką
gera
Šventai
Motinai
Baž

ngos
bananos
gan
greit
žmo

pasėkos apsinuodijimo su pa džiose! Norjs ne pačiame ap kai, gražiai kalbančių lietuviš
Bažnyčios mokinimo kūno ir kovojančios Ba
nyčiai
ir
ne
maža
gerovės
savo
kraštui.
”
gaus
kūne
oksiduojasi,
kas
senusia šaltakošė yra nemalo kaltinime glūdi visa teisybė ir kai, kad nesugadintų vaikų
žnyčios dalies. Tai, taip tarus, mūsų saugumo
,kūnui priduoda labai daug ka- nios, nes ilgokai viduriai gerai svarba, nes, išskyrus laikraš kalbos): be to, kur tik yra ke
taryba. Ir podraug kaip visi kiti Bažnyčios
i rščio. Taigi neatsižvelgiant nedirba ir nervai labai nusilp- čius, labai mažai rašoma ir lios dešimtys lietuvių, steigti
PASTABĖLĖS
departamentai ji neturte gyvena. Nė vienas
kaip šaltakošė su visokiais s|a>
knygų teišleiclžiania Ameriko lietuviškus knygynus, skaityk
žmogus, kurs turi patraukimo būti turtingu,
Manoma, kad Jungtinių Valstybių vy- prieskoniais bus sušaldyta ir
je, bet tame, kad “tokios skan las su Lietuvos knygomis ir
neįstos katalikų žurnalistikon. Nė vienas kas
Su saiku valgyti geros .rū
riausybė
netrukus
pripažins
kruvinąją
bol,
suledinta,
visvien
žmogaus
nedalingos būklės” priežastimi žurnalais; šitą mintį turi išponors, kiek man žinoma, nedovanojo didelės
šies šaltakošę sveikatai nepa
ševikų
valdžią
Rusijoj.
Šis
žygis
turėtų
iš-Į
atvėdina
bet
dar
labiau
sušilyra mūsų lietuvių nutautėji- j puliariati amerikiečiai žurnasumos, katalikiškų laikraščių leidimui. Visos
kenks, bet valgyti perdaug
šaukti
krašte
protestų.
Bolševikų
pripažint-įdo.
Juo
daugiau
šaltakošės
mas ir užmiršimas arba neži- j listai; tik skaitydami mūsų
žurnalistikos projektų ambicijos yra sužnyb
“aiskrymo”, ir dar net pase
mas
lyg
ir
būtų
užgyrimas
jų
biaurių
darbų
i
valgysi,
tuo
šilčiau
tavo
kū-i
nojimas savos kalbos. Aišku, • knygas, amerikiečiai sosigautos pačioje kūdikystėje. Tai tikras faktas.
nusio, tai gali labai suardyti
Juk
kas
nežino,
kad
bolševikai
Rusijoj
išžu

nui
darysis.
,
jei silpnai mokama kalbėti lieldys, kas darosi prigrįžtojoj"
Mes neturime pinigų, kad už tai gausiai at
jūsų
sveikatą.
dė milijonus nekaltų žmonių, jstrsekįoja ti Yra nemaža pavojų, jei per
tuviškai, tas atsilieps i raštą. į Tėvynėj, ir neatpras nuo savo
lyginti.
Toliau, jei jaunimas nors kiek kalbos...... ”
“Tačiau šis stovis daro vieną gerą daik kinčiuosius žmones, iš ūkininkų ir darbo daug šaltakošės valgysi. V—
Paprastai
mes
manome,
kalba lietuviškai, 4a kalba, iš
tą. Kada sunkieji laikai ištinka, kaip tas žmonių atėmė laisvę. Toks žygis taip pat pač perilsusiam ir išprakaita
Rytuose keliose parapijose
kad
vasalą
mūsų
žemė
armokyta nuo- pačių tėvų, labai
buvo pereitais heleriais metais, mes neatjau- padidintų bolševikų agitacijų ne tik šiame;vusiam nepatartina daug šalItakošės valgyti. Susirgimai va!(‘*au saulės. Anaiptol. Sausio išdarkyta ir pilna barbarizmų. įsteigti lietuviški knygynai —
čiame to visa tiek, kiek tai atjaučia pasau krašte, bet visame pasaulyje.
labai pagirtinas darbas ir gar
•
•
®
i'snros metu įvairiomis gerklės, 1 d. mūsų žemė yra 3,(MM),000 Tai vartoja “čėsas,” “krės-1
linė spauda, arba kiti bizniai. Katalikas žur
bė klebonams.
Kažin ar ne
Kįla klausimas, kas verčia šio krašto i plaučių ir vidurių ligomis da- mylių arčiau saulės, negu vi-J Jas,” “kvietka,” “prabočyk,” |
nalistas yra užgrūdintas kietu gyvenimu. Aiš
tik dėl tos priežasties rytų
“pažvčiok,” “griekas” “vikiau tariant, jis užgrūdintas pasninkavimu vyriausybę pripažinti Sovietų Rusiją ? Atsa-'žniausia yra pasėkos persival durvasarį.
jaunimas taip gražiai susipra
delčius”, “torielka” ir labai
ir susilaikymu. Jis lahiau diržu suspaudžia kyti į tai nesunku. Yra keletas kapitalistų, gymo sušaldytų ir suledintų
tęs, interesuojas savąja kalba
daug panašių nelietuviškų žo
ivo juosmenį, apsiginkluoja ištverme, sėda kuriems labai rūpi užmegsti ryšiai su bolše-'skanėsių. Niekad nereikia at
— Įdomiausia pasauly teis džių. Čia visai kalbos nėra ir tėvyne, susiorganizavęs į
si prie darbo ir dirba geriau, negu prieš tai. vikais, gauti Rusijoj koncesijų ir tuo būdu šaldyti skilvį su lemo procedūra yra Liberijos, apie amerikonizmą, užtektinai Studentų Susivienijimą, kuris
“Aš visados esu nuomonės, kad žmogus, didinti savo kapitalus. Tokie žmonės ir sujdais ar su šaltakošė.
Afrikos negrų respublikoje. Hogai
„ k, bnsakyti kaip tik turi pabrėžtą vieną
norintis būti parinktinuoju katalikišku žur pačiu velniu susidėtų bile tik turi iš to me-1 Valgomųjų daiktų sušaldyPrasikaltėlio kaltumą ar ne apie ‘auza” “strytas” “ė- iš tiksli} figdyti meilę tėvynė3
nalistu, privalo turėti ne mažai idealizmo. džiaginę naudą. Jiems nesvarbu, kas per vie-; mas šiek tiek sustabdo bakkaltumą įrodymui teisėjas ti la, ” “leika”, “šūšiai,” ir pn- ir kalbos ir šitų kuopų jau tu
Jo svajonė privalo kilti aukščiau žemiškojo ni bolševikai, kaip kruvinos yra jų rankos, terijų veisimąsi, todėl leduose
ria taip. Nusidėjėlis turi kišti našūs, kokia kolba užsikrėtusi ri geroką skaičių.
tenkinirnosi ir atlyginimo. Jis turi pasiten kiek žmonių jos yra išžudžiusios, kokią prie-; laikomi valgiai taip greit ne
i-anką į labai deginantį, padu- ne tiktai jaunimas, liet, galiu
kinti tuo, kad kada jis sės, tai kiti vaisiais spaudą žmonės dabar ten kenčia, bile tik-genda. Vienok šaltis mikrobų',
rytą iš nuodingųjų, angių, be abejojimo tvirtinti — 99 ir(
naudosis. Ir jūs bendrai su manimi pripa- gali sau naujų turtų prisikrauti. Tokių žmo- užmušti nepajėgia, o tūli mi
Žinsite, kad tik tos rūšies žmogus čia, žemė nių įtakai šio krašto vyriausybė neturėtų krobai net gali ir veistis tarp skystymą. Jei skausmą išken- pu8ė nuoš. lietuvių Amerikoje j
Į— net ir senesnieji ir seneliai.
ledų. Todėl kad ir gerai su čia, tai išteisinamas.
je, bus tuo pasitenkinęs. Jis jausis, kaip se pasiduoti.

“DRAUGAS”

Sveikata - Brangus Turtas

NESVARBIOS NUO
MONĖS

GARSINKINTES
“DRAUGE“

AUKSINĖ ŠIRDIS
Tu sakai, kad nenori tikėt į buvimą
auksinės širdies? Sek manim. Eisim ge
rais, išlygintais vieškeliais, paskui negrį
stomis gatvėmis. Tenai kur rasim auksi
nę širdį.

Valandą ėjom. Kur atsidūrėm! Prie
mažytės bažnytėlės. Jinai graži. Jos ap
linkybės kuo blogiausios. Vieta arti prie
Montrealio uosto. Žuvininkų rojus, čia,
arti prie bažnyčios, parduodama jų su
gautoj i? gcfmingų jūrų žuvis. Bet, įženkini j bažnyčią. Ji jokių dangoraižių neapsupta. Vidus labai šviesus. Raudona
traukia mus artyn — artyn pas

Žuvininkas išsigelbėjo nuo audros jū
rose. Savo sugrubusiais pirštais jis paka
bino vieną auksinę širdį ant tos lentos.
Turtuolis, išprašęs malonės nuo Motinos
Gero Patarties, pirma pasižiūrėjo ar kas
nors jo nemato, švelniomis rankomis pa
kabino truputį didesnę širdį. Kukli vie
nuolė, nesižvalgydania į kairę, ar į deši
nę, irgi pakabino auksinę širdį.
Metai ėjo. Auksinių širdžių daugėjo,
iki susidarė penkiolika.
Papasakosiu jums apie atsiradimą le
ntoje penkioliktosios auksinės širdies.
Grand seminarija yra garsi ir sena
Montrealyje. Daug jiašnuktų prirengė kimi
gystei. 1914 m., sakysim seminarijoje bu
vo 250 kliorikų-teologų. Kiekvienas klie
rikas yra įdomus savo individuališkumu.
Mes išsirinksim ir seksim vieną klieriką
— Jacąue Boudreau.

Didysis altorius. Bet, kns ten taip
rytuoju saulės spinduliuose? Negalima ti
kėti Ant lentos, išmuštos aksomu, kabo
Jis pradėjo antrus teologijos metus.
apie 15 mažų auksinių širdžių. Auksas!
Tik ras, geltonas auksas. Žiūri iY stebies. Prabėgo keturi mėnesini. Viskas gerai.
Viskas negerai. Katalikui reikia tvirto
Stebies ir žiūri.
Kiekviena auksinė širdis pasakyti} tikėjimo religiniuose dalykuose. Jacųue
ĮAau. .jei ji gelėtų prabilti, įdomiausią ta- savo širdyje laikė tvirtą tikėjimą.
augraudinančią istoriją.
Katalikas be tvirto tikėjimo gyveni*

me toli nevažiuos. Pradės abejoti apie
Dievo buvimą. Sakys, negalima ištvert;
savo pašaukime. Manys, katalikų religijų
yru menku ir silpna, jei vien protas jo
sios dogmas švaistys. Net pačios Kata
likų Bažnyčios apeigos, kurios traukia
sielų prie pamaldumo, atrodys jam vai
kiškomis. Tikra bėda su netikėliu.
Išleido seminarijos klierikus atosto
goms. .Jacąue, kaip dera geram klierikui
eina į bažnyčią klausyti šv. Mišių. Bet,
kas iš to. Netiki į Av. Mišių auką. Išpa
žintis, rodos, patį save perdaug nužemi
na. Ar aukšti mokslai apsuko jam galvą!
Be moksle, dievota moteris, štai eina
prie Dievo stalo. Ji turi tikėjimą. Jinai
tiki į Jo tikrą buvimą baltoj Ostijoj.
— O, kad galėčiau turėti josios ti
kėjimą, — mąsto Jacąue.
Prie išpažinties durelių stovi pasau
linis jaunuolis. Jis dūksta, pilnai džiau
ginsi gyvenimo smagumais. Bet žino, ka
da jis Dievui nusikalto! Eina išpažinties.
Tiki į nuodėmių atleidimą. Jacąui teks
kada nors rodyti tai sielai kelią amžiny
bėn. Kaip! Jis toks puikuolis — netikė
lis?!

Jacąue buvo jaunas. Kodėl jis tada nium gratiorum. Per josios rankas žmo
neabejoju bet tikėjo į viską? Gal, dėl to, gus gauna Dievo malones.
kad nebuvo pilnai pribrendęs?
Kazys Arina
Daryk ką nori, bet jei tavo malda
nuolut neis pas Dievą, kaip gali išlaikyti
tikėjimą. Melskis! Melskis ir tada, kada
viskas, rodos, juodai ir veltui. Užtikrinu
kada nors praskleisi šydą. Regėsi šviesą.

TRAKŲ PILIS

Spėjama, kad Trakų pilis pastatyta
XI šimtmety. 1321 metais Gediminas sa
vo buveinę jierkėlė iš Kernavos į Trakus.
1387 metais Vytautas čia pastatė bažny
čią. Pilis buvo pastatyta prie Trakų eže
ro ant žemės iškyšulio ir atrodo lyg ant
salos. Gamta padarė ją neprieinama ir
nekartą priešų kardai nulūždavo prie pi
lies sienų. Gedimino sūnus, didysis kuni
gaikštis Kęstutis’pilį pagražino ir sustip
rino. Ji virto tvirtove ir nuo vokiečių už
puolimų atrama. Čia Kęstutis su gražiąja
Palangos vaidilute — Birute praleido sa
vo amžių. Čia gimė Lietuvos didvyris Vy
tautas Didysis. Daug iškilmių, daug bai
senybių ir kuro šauksmu girdėjo tie pi
lies rūmai. Po Vytauto mirties ji neteko
reikšmės. Valdovų apleista pilis po tru
putį pnulėjo nykti. Dabar tik griuvėsių

Besibastydainas Jacųue po miestą,
atsidūrė prie La Cbapelle de Bonsccoer
Įėjo. Priėjo prie pat didžiojo altoriaus.
Žiba. jam į akis keturiolika auksinių šir
džių. Jis mąsto. *
Mažoj knygoj teologas skaitė apie
tas auksines širdis. Žinojo, kad kiekviena
čia atsirado dėl to, kad padėkoti Sv. Ma
rijai už suteiktas malones. Gal, ji padės
ir man! Nepakenks pabandyti. Nebandęs,
pasiliksiu tame pačiame dvasiniam sto
vyje. Jo malda buvo: “Tikiu, Dieve, bet
kad stipriau tikėčiau.”
Ai turiu pasakyti, jis buvo išklau
sytas ?
Kartoju su šv. Bernardu; niekados
nebuvo girdėta, kad Jinai neišklausytų
tavo maldos. Marija yra Mediatri* om- likučiai liko.
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Penktadienis, liepos 7 d.. 1933
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Detroito Lietuviu
EASTSIDE

nuo penktadienio iki kų katalikiški} laikraščių ne- tejūnas, V. Bartulis, K. Bla- kad visuniet pasiliktų mūsų
IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS nedirbo
trečiadienio šios savaitės.
žino lietuvių veikimo ir jau- žys, J. Palšūnas, St. Urbonas, kuopos ištikimais nariais,

IŠLEIDO ATSIMINIMUS

Lietuvos nepriklausomybės
nimas kaip ir pradeda gėdy- V. Gurskis, I. Burbiškis, V.
karo aklas invalidas Pranas
Liepos 1 d. Šv. Petro baž Paluikynias lietuviškos kai tis savo tautos. Ne dėl to, kad Barauskas.
Nesenai Studentų kuopoj su
DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS nyčioj Moterystės SakramenDaunys išleido didokų atsimi
bos ir tikėjimo — du svar- tautos nemylėtų, bet dėl to, V. Bartulis turėjo aukščiau- siorganizavo stiprus “base.
.
'tų priėmė Juozapas Sirvydas,bas dalykai privalomi kiek- kad mano, jog savoji tauta sius požymius ir laimėjo di-jball” ratelis, kuriame žaidžia nimų knygų “Vargo keliais,”
Rengia Šv. Jurgio parap. ir Ona Markutė. Visos apeigos' vienam lietuviui. Daug girdim
m nėra savistovė, kaip kitos tau-!delę sidabrinę taurę. J. Kaza-|Visi smarkiausi lietuviai stu- — atsiminimai iš kovų dėl ne
sekm., liepos 9 d., ‘ Birutes buvo labai gražiaį atliktos:'apie tuos daiykus. Kalba
priklausomybės.
ir tos. Tat, tegul “Draugas”, ar-',kevičiūtė laimėjo antrų dova- dentai. Iki šiol jie laimėjo vi*
Įdarže didelį išvažiavimų.
Knyga turi 123 psl. ir kaš
nuo papuošimo altoriaus iki1bėdavoja lietuviai, kad jau- ba kitas geras laikraštis, ran-įnų, S. Urbonas trečią.
-sus lošimus. Žaidikai yra: Ed.
Grieš geriausias “Naujas choro patarnavimo.
jnime nyksta kalba ir tikėji- dasi kiekvieno lietuvio namuo- Į Panelė A. Raščiūtė įteikė (Kovas (kapitonas), D. Bara- tuoja pusantro lito. Atsimini
įDžiazo orkestras”, šis išvažia-j Chorui užgiedojus “Veni mas, bet nededa pastangų kal se! Jaunimas patėmvs. Pama- j gėlių Šv. Jurgio mokyklos vv- nnuskas (manageris), Juozas mus išleido pats autorius,
simas bus nepaprastas ir tuo, Creator”, pirmiausiai ėjo S. ^ai ir tikėjimui palaikyti. Kie- tys, kad ir lietuviai veikia, Iriausiai sesutei Clarinai var- Cickevicius, St. Letkauskas, A.
— Prancūzijoj padaryta
Ikad paskirta 3 didelės, gra- guskaitis su O. Strazdute. Me-|kvienas Žino, kad žmogus pa 5 patingai patėmya, kad lietu-|d“
skyriaus Stugis, W. Stugis, Br. Šamo■žios dovanos: 1) Didelis Ra- rgįna buvo baltai raudona ge- išdarė toks, kokie yra jo drau• lis, V. Vaitonis, Ed. Palšūnas, nauja milžiniška armota, kuri
mokinių.
viai
veikėjai
ir
katalikai.
Skai
Idijo (Grebc), 2) Auksinis lai- iumbe pasipuošus. Sekanti po-’sab kų 3is skaito. Bet ir ži
Naudingas dalykas, jei tė-r^ J^rsa» St. Melinis, F. Bar- bus didžiausia pasauly ir pra
krodėlis arba $10.00, 3) Auk- ra buv0 j) Brazis su O. Gri-,nant tų tiesų, ar daug da na- tykit lietuviškų katalikiškų veliai baigusius savo gabius tūlis, H. Svetikas. Mes norė- lenkia garsiųjų pasauliniam
sinis žiedas arba $5.00.
guįe Merginos visas draburandasi katalikiškas laik- laikraštį, skaitykit “Draugų”. g-nug arba dukreles leistų į tumėm supliekti vaterburie- kare vokiečių “storųjų Ber.
...
»• ibuvo
____ šviesiai ..mėlynas.
-i____ t»-Pa'r.'ištis?
a
;«i
•
__
_ • -čiiis.
kurio
virinsi
sflvnsflvo
stin-stiptų .tų la armota yra i)2 Centipelnas
eis
atmokėji-įžis
ri‘štis?ArArlipfnvi&lrnm
lietuviškamVntnli.
katali-Kiplrvienas
Kiekvienas p-ali
gali ištėlrt
ištekt kalis
kelis ma81—j i*lietuviškąsias
mokslo
į-į( ’us
’ kurie
giriasi
metrų gaubica. Jai pavežioti
lošimčių bankai.
Iskui tėvas vedė savo dukrelę, ūkiškam laikrašty nėra svarbių Icentus per savaitę laikraščiui staigas, kurios kuo geriausiai(r’u haseball rateliu!
reikalinga specialė geležinke
parodykime savo geru baltai pasirėdžiusių. Prisiarti- žinių, kaip ir kituose laikraš-j— kalbai ir tikėjimui palai ir aukščiausiai stovi mokslo
lio platforma sverianti 265,000
atžvilgiu ir kurios taip pat Visa Studentų kuopa reiš
lį, visi atvykime į šį iš mįs prie altoriaus, jaunavedis'čiuose? Neskaitydami lietuvis-' kyti.
kia gilių užuojautų kuopos va klg. Pati armota sveria 7-0,000
turi visas valdžios teises.
važiavimų ir lietuviškai pra- išėjo iš zokristijos ir pasiti
ilgumas 8 ir
Tėveliai, apsvarstykite šį ldybos sekretorei Elenai Kon- klg. Vamzdžio
lleiskime dienų, tyrame ore, ko savo būsimų žmonų1. Per
sveria
dalykų ir rudenį, prasidėjus Į^^aitei dėl jos tėvelio susi- pusė metro, šovinys
[gražiausiame darže. Bus gar- šliūbų solistė Zinmickutė gie
mokslui, siųskite savo vaikus, žeidimo ir linki greit pasvei- 1400 klg. ir jis išautas lekia 18
|dūs užkandžiai ir šaltojo alų dojo jausmingų giesme.
jei išgalite, į lietuviškas aukš- k\’* Ligonis A. Kondrotas gu- kilometrų.
5io.
Per Mišias giedojo choras.
— Pirmoji didesnė pasauly
tesnes mokslo įstaigas. Tenai
Rochester io G
Šv. Komunijų priėmė ne tik
kariuomenė buvo
faraono
išlaidos yra visai mažos, gi Bosnita’ dabar ilsisi i
Liepos 9 d. per sumų Šv. jaunavedžiai, bet ir didelis
Orkestro vedėjas buvo ‘prof.’ nauda jums, mūsų parapijai
Sezostrigo laikais. Šių kariuo
|Vardo dr-jos bus gražios iš- žmonių būrys. Įspūdis buvo
Juozas Melinis.
ir visai mūsų tautai neįkai Studentų kuopos gražus au menę sudarė 600,900 pėstinin
ūlmės. Bus iškilminga proce- tikrų katalikiški} vestuvių.
3. Varduvių šokis.
gimas ir bujojimas priklauso kų, 24,000 raitelių, 27,000 ka
nuojama.
Įsija lauke ir pašventinimas Žmonių bažnyčioj buvo daug. MOKSLO METO BAIGIMO
4. Draugai — pirmas ir ant Siųskite bernaičius į Maria nuo mūsų aukštai gerbiamo ir riškų vežimų ir 400 karo laivų.
įaujos Šv. Jurgio statulos, pa- Jaunavedžiai širdingai dėki
IŠKILMĖS
ras skyriai.
na polis CoJlege”, Thompson. mylimo dvasios vado kun. Jo- Tai buvo senai dar prieš Kris
lukotos geraširdžių Majauskų ngi chorui už gražų patarna
5. Depresijos bomukai — Conn. Šio mokslo įstaiga turi 'no Bakšio, kuris visuomet gy taus gimimų.
šeimos. Vaikinai taip pat in vimų. Daugelis choro narių Birželio 25 d., šv. Jurgio penktas ir šeštas skyriai. Vyvai pritaria ir paremia kuo|corpore eis prie Šv. Komuni išliko nuo darbo, kad patar parap. klebonas kun. Jonas rjausįas “bomukas” buvo A. 4 metus High School ir taip
| !!»*««■ Ar jūs Tu.ite tų “Nesijaučiu
pat kolegijos kursus. Dėl in P*
jos. Kleb. kun. J. Čižauskas nauti vienai iš savo būrelio. Bakšys atlaikė iškilmingąsias Mateikis.
Gerai” Jausmų?
Studentų kuopos trep.
formacijų
kreipkitės
į
mūsų
Musu patarimas jums yra. nueikite
įves visų tvarkų. Ši draugija
Po vestuvių daugelis arti šv. Mišias ir, drauge, pasakė
6. Juokdariai — trečias ir ]-iebnnn.
pas savo vaistininką, ir už dolerj nu
sipirkite sau buteli
|suorganizuota prieš kelis me mųjų ir pažįstamųjų buvo pa nepaprastai gražų sveikinimų ketvirtas skyriai. “Numirė-1
...
. ,'. v,.,,
IR KITUR MINĖTA J. V.
mokyklą
baigiantiems
vaikuJis
„
buv0
B
.z
lotku
,
L
i'et
v
"
tus, bet gražiai gyvuoja ir vis vaišinti Šarkų namuose. Tų
NEPRIKLAUSOMYBES
Auga narių skaičiumi.
pat naktį jaunavedžiai išvyko ms ir visiems tėveliams.
~7. «
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j—- * ’’
1
&
*
1
£
•
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Senos gadynės šoki, -Įgerb mokvklos aesut5s
,į
DIENA
- !
keletai savaičių iš Detroito.
penktas
ir
šeštas
skyriai.
•
nleikti
visas
informacijas
WASHINGTON, liepos o.
Vakare, Šv. Jurgio parap.
Po visą pasauli paskelbus) toniką.
Liepos 2 d. kun. J. čižausVerta priminti, kad jauni- svetainėje įvyko mokslo bai 8. “Nepaprastas dantistas”'^ 5ias lietuviškas molislo -. -Nepriklausomybės dienų - | Sv’fnaXuKa A.T'jS A
tvirtesniu Ir miegosite gerlans.
Įkas surišo Moterystės ryšiu nias priklausytų prie bent vie gimo iškilmės su nepaprastai — vieno veiksmo komedijėlė. gj.a:ras
liepos 4 d., amerikiečiai minė- sitės
Viso mėnesio treatmentas vlennme
Svabūnų su p-le Marijona nos bažnytinės draugijos: cho gražia programa, kurių su Dantistas — V. Stanis, klijetabletku. Pradėkite S) treatjo ir kitose pasaulio kraštuo butely)
mentą tuojaus Ir Jeigu po dvidešimts
ĮJokūbaite. Bažnyčios altoriai ro, sodalicijos, ar Šv. Vardo ruošė mūsų mokytojos Šv. Pra ntai — V. Dirsaitė, V. Urbo Geriausios ir rimčiausios ka se.
dieną jus busite neužganėdintas, Jusu
pinigai bus jums sugrąžinti — Jus
ir takai puikiai buvo' papuoš draugijos. Kai kada labai rei-inciškaus seserys, drauge su nas, R. Buskas, A. Mateikis, talikiškos aukštesnės mokyk
neimate jokios rizikos.
ti. Per šliūbų duetų giedojo kalingas to jaunimo patarna-'Varg. K. Bazių. Svetainė bu A. Ridikiūtė, J. Kulbis.
los Rochester’yje yra. bemiu- Ypač pažymėtinos iškilmės
“NATIRE'S HAIR B AIAI"
•
I
e
Plaitfcų Sulaikymui
9. Kardų drilius — aštun- kams ~ Aųuinas Institute, o
Londone, Paryžiuje, O-rtausl Vristnl
Širvaitienė ir Stankienė: vimas.
vo pįina žmonių ir svečių.
Ir Ataniginlmul
Visi. kurie norėtu turėti geriausias
tas skyrius.
mergaitėms — Nazareth Aca- 1 Berlyne, Havanoj ir kituose paselinęs,
taip pat solo Širvaitienė. Ves
kad nesllnktu ir augtu
------- —
Drauge su mokslo baigimo
plaukai,
galite atslSanktl pas mus.
J. C. M.
1 svetimų kraštų miestuose.
tuvių pokylyje dalyvavo daug
Ale vaistai vra padaryti iš branLiepos 8 d., 8 valandų bus iškilmėmis, buvo ir mūsų gerb. 10. “Pagundos moksle” —.deuiy*
I
I glausiu žolių. Dabar per trumpa lai
svečių, dalyvavo ir kleb. kun. laikomos iškilmingos Mišios už ir mylimojo klebono kun. Jo- vieno veiksmo veikalėlis. Vaika parduosime nupiginta kaina — di
delis butelis kainuos tik 6 5 centai.
—
Strasburge,
Vokietijoj,
STUDENTŲ KUOPOS
Čižauskas.
Taipgi, kas norėtu agentautl dėl
sielų Petro Kaleniko, kuris no Bakšio varduvės. Tat ir dino: J. Šlevaitė, A. Raščiū
šitų nepanrastn vaistu, tai atsišauki
vienam
vokiečiui
15
m.
ėmė
pa
te
arba atrašykite dėl informaeliu.
Laimingos kloties Svabū- palaidotas birž. 20 d. Nors jo pareikšta kuo gražiausių lin- tė, G. Rimkiūtė, J. SimonaviVEIKIMAS
Vieninteliai
Išd'rhėlal
Ir
P«i-,l-vė|»|
dirbti laikrodį, kurio visos da
MRS. PAIHANA RIMKIF.Nft
įams naujame gyvenime.
15.31 Sliields Avemie
mirtis buvo nelaiminga, tačiau, kėjimų vardu Šv. Jurgio para- čiūtė, A. Petruševičiūtė, A.
Cbiaego Heie-bts. TU.
lys iš šiaudų.
Birželio
20
d.,
įvyko
Šv.
(Patent
rights appli.'d for 19331
kaip geri katalikai, atminkim pijos ir įteikta gražių dova- Kazakevičiūtė, J. JuodveršiūPirmadienio vakarų keletas jį prašydami Dievo tai sielai nų nuo mokyklos mokinių ir tė, V. Tankiūtė, G. Bitinaitė. Jurgio parapijos Studentų kuo
chorisčių aplankė muz. J. Či- amžinos ramybės.
11. Gimnastikų drilius — pos skaitlingas susirinkimas,
nuo draugų bei pažįstamųjų.
kuriame buvo iškilmingos nau
žauskų, kuris jau antras mė----------j Šv. Jurgio parapija džiau- septintas skyrius. Jonas Mor
jų narių priėmimo apeigos.
iuo kai serga sužeidęs ranką.
Keletą dienų sunkiai sirgęs giasi gerb. klebono darbštu- kūnas buvo vakaro vedėjas.
VI. Čižauskienė choristes gra- mirė Jonas Murphy, sūnus mu ir karštu pasiryžimu dirSekantieji berniukai gavo Priimta daug naujų narių.
|žiai priėmė. Ji visuomet yra Frank Murphy, užvaizdo Ply- bti parapijos gerovei ir jos'dovanas nuo “Rochester Cha- Dvasios vadas kun. Jonas Ba
“perfect liostess”. Tuom lai- mouth Motor Co. ir gero rė- šviesiai ateičiai. Didžiausiu jo'mber of Commerce” kaipo ge- kšys, mokyklos mokyt, sese
ų_atsilankė Andruškienė (Sli- mėjo šios parapijos. Vaikelis noru yra, kad mūsų parapija riausi “patrol boys”: J. Pal- rys, visi nariai ir narės ir ke
iš Grand Rapids, Mich., fcuvo dešimties metų. Jis su kuo gražiausiai augtų ir žy-,šūnas, J. Motiejūnas, V. Bu- li kviesti svečiai dalyvavo išSporai dienų buvo atvykus kjtais vaikais .jo ma',1(|yfo d5t,. Neužilgo jau bus stato- rauskas, W. Stunguris, K. Bra kilmingame susirinkime. KuopSk gimines. Važiuojant pro panįr5 j negj|b vandenį ir »a visų laukiamoji nauja, di- zys, C. Gurskis.
,p0" va J a ve e priėmimo aKas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
šalį sustojo ir kun. J. Čižaus- biskį galvų
_____
___
peigas.
Po
viskam
kun.
Jonas
Išalį
susitrenkė. Tuom desnė ir erdvesnė Šv. Jurgio | Sekantieji mokiniai laimėjo
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
kas pas brolį. Laikas labai tarpu neatrodė blogai. Nusi- bažnyčia. Visi Rochester’io dovanas, kaipo geriausi moki- Bakšys, mokyklos vyriausioji to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Igreitai prabėgo. Linksma, kad juokė ir manė, kad mažas da- lietuviai, remkime savo klebo- niai-(ės) savo skyriuje: 1 sk. sesuo Clarina, Studentų kuo ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
pos pirm. Izabelė Rovaitė i; visada geresnes laivuose vietas gauna.
J. Čižauskas sveiksta.
lykas. Bet antrų dienų įsisėdo nų visomis pajėgomis ir dirb — A. Girvickas, 2 sk. — G.
Kazerskaitė, 3 sk. — E. Bu Jonas C. Morkūnas pasakė a“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
“spinal meningaitis” ir po kime vienybėje.
tatinkamas kalbas.
Pas savo gimines ir pas se- trijų dienų vaikelis mirė. Gairę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Remkime mūsų mokyklos trimas, 4 sk. W. Paluikis, 5
Įsutes Pranciškieteš vieši Če- la tėvo ir motinos. Nors yra'mokyt. Šv. Pranciškaus sese sk. V. Urbonas, 6 sk. J. Le- Po susirinkimo buvo rodoma pildys.
zarienė su savo dukrele iš Ma- svetimtaučiai, bet geri lietu-'ris, kurios pasišventusiai dir- vickaifcė, 7 sk. E. Danielius ir Studentų seimo “movies”; sy
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai:
banoy City. Mažytė Liliosa, vių rėmėjai.
Liepos
7 d. “ILE DE FRANCE” ir Liepos 8 diena
kiu
buvo
užkandžiai
ir
šokiai.
ba didelius ir sunkius darbus K. Gurskis; 8 sk. St. Pabrin|nors tik dvylikos metų, pui
I Bažnyčios ir tautos gerovei. kis laimėjo dovanų už geriau Šiais mokslo metais sekan “FREDERIK VIII.”
kiai skambina pianu. Maha- Detroite ir apylinkėj liepos • Pranešta, kad musų mokyk- si lietuvių kalbos mokėjimų. tieji kuopos nariai-(ės) baigė
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
noyiečiai susilauks geros mu- 4 d. buvo Jabai tykiai apvaik- l°s seserys šių vasarų pasiliks Sekantieji mokiniai -(ės) aukštąsias mokyklas: Dr. Jo tes ant, visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvą ir visus
[zikės. Paviešėjusi Detroite, Če
ščiota. Seniau būdavo trokš su mumis. Taigi, brangūs lie- baigė Šv. Jurgio parap. mo nas Breivis — University of pasaulio kraštus.
zarienė važiuos į Chicagų, iš mas ir šaudymas ir daug su- jtuviai, neužmirškime aplanky- kyklų1: A. Raščiūtė, G. Biti- Rochester School of Medicine,
ten grįš namo.
žeistų. Bet dabar uždraustai’
ir drauge suteikti au- naitė, A. Sabaliauskaitė, J. Juozas Cickevičius, Ed. Ko
Simonavičiūtė, V. Juodveršifl- vas Benjamin Franklin High
Ona Vaškevičienė surinko šaudymas, taigi diena buvo ra- kėlę.
aukų papuošimui tabernaku mi. Daugelis žmonių išvažinė- Mokslo baigimo iškilmių pro tė, P. Dominaitė, A. Kazake- School, Ona Shilinaitė East
vixv-iūtė, J. Šlevaitė, A. Tan- High School, Marijona Stir
lio. Aukojo šios: T. Urbana jo keletai dienų. Dirbtuvės K™™a buvo tokia:
1. Klebono sveikinimas — kintė, J. Butkiūtė, A. Petru- naitė St. Joseph’s Commercial
vičienė $3.00, R. Skaistienė
.
i
1.00, M. Krivinckienė 1.00, M. tienė .25, O. Vaškevičienė .25. aštuntasis skyrius. Gėlių jtei- štvičifltė, J. Kazakevičiūtė, B. School, Malvina Jokšaitė Na
Melinaitė, G. Rimkiūtė, St. zareth Academy.
Švedienė 1.00, A. Dzenkaus- Viso Š9.00. Ačiū aukotojoms kė J. Kazakevičiūtė.
2. Klebono Jono orkestras Pabrinkis, V. Stunguris, E. Linkime jiems kuo geriau
kienė 1.00, M. Zapolskienė $1, ir rinkėjai.
Telefonas CANAL 7790
Tylutė — pirmas ir antras skyrius. Sirius, J. Kurmauskas, V. Mo sio pasisekimo gyvenime ir
O. Barštienė .50, A. Jokūbai-
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DRAUGAS

Piknike Dalyvaus Svečiai iš Lietuvos
Svečiai Papasakos Naujienų iš Tėvynės

Birutes Darže9
PRADŽIA 11 VALANDĄ

79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

GERA ORKESTRĄ - STEPHENS REVELERS (VEDĖJAS JURGIS STEPANAVICIA)
Nusipirkę Pikniko Tikietą, Turėsite Progą Gauti Gra žų 9 Tubij RADIJO

’ L ė* 3
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JUOZAS ŠILIUS (3helius) milžinas iš Vilniaus,
“Draugo” piknike imsis su JUOZU BANCEVIČIUM,
piežnu drūku”. Imtynės bus labai įdomios.

Čia matome SAMOŠKĄ. kuris kumščiuosią su FRANK KETURAKIŲ (Ketter)
Abu yra stiprūs vyrai, sunkiojo svorio boksininkai.

JUOZAS BANCEVIČIUS, “drapiežnas dzūkas”, kuris
“Draugo” piknike grumsis su milžinu tik ką atvykusiu iš

Vilniaus — JUOZU ŠILIU.

“Draugas” persikėlė ('bieagon 1912 metais. Vadinasi,
su virš 29 m. jis tarnavo lietuvių visuomenei ir pačiai (’bicagai, prisidėdamas prie išauginimo lietuvių įstaigų ir or
ganizacijų, tiek daug prisidėjusių prie šio miesto išauginimo,
kuris šiemet mini savo gyvavimo šimtmečio sukaktį. Dėl to
“Draugas” tų svarbių sukaktuvių proga rengia “Šimtmečio
pažangos” pikniką, kuris įvyks liepos mėnesio 9 d., Birutės
darže. “Draugui” į talką šiame darbe eina ištisa eilė drau
gijų, organizacijų, įstaigų, biznierių, profesijonalų ir veikėjų,
nes visiems rūpi, kad “Pasaulinės Parodos*' arba “šimtme-

‘

tinęs pažangos” lietuvių katalikų • piknikas visapusiškai pa
vyktų. Ir programa rengiama ypatingai įvairi.

“Draugo” vedėjai ir visi bendradarbiai džiaugiasi, kad
šiame retame ir istoriškame piknike dalyvaus žymių svečių
iš Lietuvos ir pasakv« kalbas, šių garbingų svečių tarpe yra:
ADV. ST. GABALIAUSKAS ir jo žmona.
KUN. ALF. LOTICKAS.
KUN. ŠERMUKŠNIS.
KUN. A. DEKSNĮS, mums gerai žinomo kun. A. Rėksnio
brolio sūnus.

KUN. DR. K. MATULAITIS, “Šaltinio” redaktorius,
buvęs “Draugo” adm. ir jo brolis.
Visi norėsime su šiais gerb. svečiais pasimatyti, pasikal
bėti, išgirsti jų kalbų ir jiems parodyti tvpišką Chicagoe
lietuvių pramogų — pikniką,

Taigi visi yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti “Draugo
rengiamam “šimtmečio pažangos” piknike!

Penktadienis, liepos 7 <1., 1933

15 H X tT <3 X «

.volundos užtrunkantis pasiva trical Group, Hali of State ir lity panelėms ir Cosmopolitan
LIETUVIAI
DAKTARAI:
ižinėjiinas “roller” kėdėje, ke- {didelę daugybę kitų. Tie ne- Club už surengimų, man mano]
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
'lionė laiveliu po parodos la apmokami pavilijonai yra ge- gimtuvių dienos pagerbimų bi-.
Iv,j
v-,-,!-,Ofiso: Tel. Caluniet 4039
ir pasivažinėjimas gon [liausi ir naudingiausi paro- iželio 27 d., gražioj Eudei.aeTel Utn,lock <3M
, išpildė praeitų vasarų Lenindoje.
nes rezidencijoj.
'grūdo Filarmonijos orkestras i0*0^*
DENTISTAS
1146 SO. 49lli CT., (K l ltO, ILL.
Nuoširdžiai
aoių
Eudeikieį A. Gauk’ui diriguojant. Tarp Be tų įvairių pasivažinėjiVienų ių paviiijonų pamatęs,
U tu r., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DIDŽIULIS LIETUVIŲ Ikitko autorius sako:
mų, be kurių kiekvienas norįs lankytojas turės daugiau nau nel> Vardauskaitei, Navickai3147 SO. HALSTED ST., CiUCAGO
3147 So. Halsted St.
l'aned., Sered. Ir Subat. 2—9 vaL
JAUNUOLIŲ ORKEST
\ikui, Dr. Mileriui, Dr,
valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak, ,
RAS LIETUVIŲ DIE
Riehurdson ir vi Ofiso
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 6Vlh SU HEMLOCK 1181
Valandos: 19—18 ryto
NOJE LIEPOS 16
ii- gražias do- Beredomla
Ir Nedėllomls pagal sutarti
Eudeikienei ir
(mediniai varpe
Orkestrui diriguos muz. Kazys
(Naryauckas)
paviiijonų galima pama /minusius eksponatus už $2.00. visoms Seimininkėms už paga- Tel. LAFAYETTE 765U
juos mis
galvijams
ganant
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Steponavičius; orkestrą su
tyti už 50 centų
j Su vienu kartu visų neapmo- minimų skanios vakarienės ir
8488 West Marųuetle Road
kuose).
”
VALANDOS:
sideda iš 100 muzikantų
malonų
patarnavimų.
Dėkui
p.
9 iki 18 ryto; 7 Iki 8 vakare
Vėliau pakalbėsime apie ki Už 60% paviiijonų ir paro ,kanni paviiijonų tiesiog nega
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Žilevičiui ir Dr. Petrauskui iš
Apart skaitlingo ir turtin tus J. Karnavičiaus kurinius,iš dų P. Parodoje galima pama, , ^inia pamatyti.
Gydytojas ir Chirurgas
Res. 8468 8. MAPLEWOOD /▼«.
Grand llapids, Mieli, ir visie
4140 Archer Avė.
go Lietuvių Dienos muzikalio, kuriuos pildys Lietuvių Die- tyti veltui. Veltui galima ap ,
ms svečiams ir kalbėtojams iš Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
vokalio ir sporto programo, nos orkestras.
VIEŠA PADĖKA
lankyti nepaprastai įdomius j
Teh Lafayette 5793
Res. 2136 W. 24th St.
AVisconsino už atsilankymų ir
bus gal vienas svarbiausių
eksponatus
užlaikančius
pavi{
TEL. CANAL 0408
— M. J. Šileikis
programe, tai didžiulis jaunų
lijonus, llall of Science, Travel Į Šiuo noriu pareikšti viešų visiems geraširdžiams, kūne
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
lietuvių muzikų simfonijos or VISĄ PARODĄ IR KON and Transport Building, Elec- 'padėkos žodį C. C- II. Soro- prisidėjo kokiu nors būdu prie Office Pilone
Res. and Office
Proapect 1928
šio
pokylio
ir
“
surprise
”
.
,,6CAMdL9*796U 8L -Office:
ice: 4459 S. Califoruia Avė.
A
kestras, kurį mokina ir diri CESIJAS GALIMA PA
Ieva
Lukošiūtė,
Nedėliojo pagal sutartį
guoja p. K. Steponavičius.
G R A B O R I A I:
MATYTI UŽ $16
Daug būtų galima pasakyti
LIETUVIAI DAKTARAI:
Telefonas
Yarda
1138
LACHAVICH
įpie šį bendrų šv. Kazimiero iĮdomiausius ir geriausius paTel. Ofiso Ir Res. GrovehiU 0617
P H Y SIC LAN AND SURGEON
6917 8. Wasnteuaw Ava
Tel. LAFAYETTE 3057
lademijos Cliicagos Lietuvių vilijonus galima pamatyti
2403 W. 63rd St, Chicago
IR
SŪNŪS
OFFICE HOUR8:
simfonijos ir mažesnių gru
už 50 centų
8 to 4 and 7 to 9 P. M.
LIETUVIS GKABOKIUS
Sunday by Appointment
pių orkestrų, kuris pasirodys
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Reikale
meldžiu
atsišaukti,
o
mano
3428 VVest Marųuetta Road
pirmu kartu Lietuvių Dienoje, Įvairūs asmenys platina ne
X—SPINDULIAI
darbu busite užganėdinti
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. s-ia ryto
Turiu
automobilius
visokiems
Tel. Canal 3616 arba 3118
liepos 16, su nepaprastai pla- pamatuotus gandus, kad Chi3051 West 43rd Str.
Medelio) susitarus
2314 W. 23rd PI., Chicago
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
reikalams.
Kaina
prieinama.
d
čiu ir įdomiu programų. At-!cagOS Pasaulinę Parodų pamaValandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir uedėliomis pagal
3319
AUBUKN
AVENUE
Phone Canal 6122
Gydytojas ir Chirurgas
skiros, orkestrų sudarančios,(y(į vienam asmeniui kainuos
sutarties
1439 S. 49th Court. Cicero, UI.
Chicago. TU
organizacijos, kurios jau ke‘ $85.00, $100.00 ar daugiau, bet i
4645 So. Ashland Avė.
TEL. CICERO 8987
DR. S. BIE2IS
PHONE GROVEHILL 8027
lėtas metų kai gyvuoja, su Pasaulinė Paroda praneša, kad
Valandos: 8-4: 7-9 p. M.
GYDYTOJAS ir chirurgas
Ofiso valandos:
Trečiadieniais
Ir
sekmad.
susitariu
2201 W. Ceimak Road
Phone Boulevard 4139
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
kiekvienu išpildymu įgyja vis1 suaugusįam žmogui pamatyti
Ine.
Valandos: 1—3 Ir 7—S vak.
Nedėliomis
pagal
sutartį
daugiau ii- daugiau publikos visus pavilijonus, parodas ir
LIETUVIŲ GRABORIUS
uedehomls pūgai sutarti
Ofiso telef. Boulevard 7820 Seredomis ir
Palaidoja už >2 5.00 ir aukščiau
REZIDEMC1JA:
pritarimo. Publika juk yra aplankyti ar pasinaudoti visoLietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Moderniška koplyčia dykai.
Namų telef. Prospect 1936
(869 BO. WE8TERN AVĖ.
6631 S. California Avė.
svarbus “kritikas”, su kuria!n,is esamomis koncesijomis —
GRABORIUS
668 W. IStli St.
TcL (anai 6174
Chicago. III.
Chicago. III.
Telefonas Republic 7868
negalima nesiskaityti.
įkainuos $26.20.
Musų patarnavimas
Boulevard 7888
visuomet sąžiningas Ir
Phone Boulevard 7042
Res. Hemlock 7891
Bendrasis Lietuvių Dienos Suaugęs žmogus, apžiūrėjęs nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
orkestras susideda iš 100 mu- parodų nuo vieno iki kito ga* skyrių.
GRABORIUS
n I? M T T M T* A Q
zikų. Visi jie yra baigę mu- lo, aplankęs visas įžangų imaNauja, graži ko
Koplyčia Dykai
DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
zikos konservatorijas ir gero- nč.ias koncesijas ir pasinaudo
4830 WEST 15th STREET
arti 47th Street
4712 So. Ashland Avenue
plyčia
dykai.
.Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar* .
kai išsilavinę muzikai.
dainas įvairiausiais galimais
Cicero, Illinois
VaL: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare
182x šuUTH. HALSTED STREET
BereuoJ pagal šutai t.
Rezidencija 6500 so. Arteaian Ava
3307 Auburn Avenue
Repertuare bus nauji muzikos transportacijos būdais, pralei
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
i
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Re*. Victory 2348
stų $26.20, į tų sumų įeina $3 '
Tat Canal (183
6 iki 8:30 vakare
kuriniai; “Lietuviška rap
kainuojantis
pasivažinėjimas
TEL.
REPUBLIC
8340
sodija”
| dirižabliu, kitas $3.00 pasivaSENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
756 W. 35th STREET
Čia pigesnės kai’nog, nes daugiau prityrimo.
Prie programo
įvairumo žinojimas aeroplanu, valandos
DENTISTAS
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:39
Nežiūrint kur gyvenate »nusy_yi,fttišką^. įtikimas ...
blt MAKGKUIO
patarnavimus v(suom<-t prieinamas už
prisidėjo lietuviškos operos laiko važinėjirnasis po parodą
2201
W. Cermak Road
GYDYTOJAM IR CHIRURGĄ*
NAUJA ZKMKKNŲ KAINA.
Kiekvienam
pagrabul
musų
koplyčia
su
vargonais
(Kampas
Leavltt
St.)
“Gražina” autorius .Jurgis kinietiškuose vežimuose, pusę
PR AN E S I M A S
4142 AliCllEB AVENUfi
dykai. Nuliūdimo valandoje nepamirškite
Faiajados; nuo s iki ii ryto
Persikėliau 1 erdvesnę ir patogesni
Karnavičius. .Jurgis Karnavimus pašaukti. REPUBLIC H34O, musų
Nuo 1 iki • ragai r •
Tet Virginia 0036
I
vietą
patarnavimu busite patenkinti.
Becedoj pagal su tarų
8X8 b 80 HALSTED 8T.
čius yra parašęs “Libtuvišką
▼ai : nuo 10 ryto Iki t po pietų ii
rapsodijų” ir daug kitų žymių
nuo 6 iki 8 vakare
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Tel. Grovehlil 1595
Aventadtentais nuo 18 iki 11
5840
SO.
KEDZIE
AVĖ.
lietuviškos liaudies motyvų Patarnavimas geras Ir nebrangus
Dr. C.K. Kliauga
Phone BOULEVARD 8483__
(Neturime sąryšių su firma tuo pučiu vardu)
718 W. 18th St.
sukompanuvęs. Taigi Lietu
DENTISTAS
Tel. Monroe Ml
2420 W. Marąuette Road '
vių Dienos Pas. Parodoj or
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
arti Woetern Avė.
kestras išpildys Jurgio Karna Tel. Ijifayctte 8S78
Saredomis
po pietų ir Nedėldientals
Valandos: nuo 9 Iki 9
lik uuoitarus
J. Liulevičius ^Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4038
vičiaus gražų kurinį — “Lie
Phone Hemlock 7828
3123 W. 51.VRU1ETJ E IlOAD
Graborius
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
tuviška rapsodija”. Tai yra
ir
ItalManuiotoJas
ĮVAIRŪS
DAKTARAI:
orkestrinis kūrinys,
naujas,
Patarnauja ChU
Res Phone
Office Phone
gražus ir išsemiantis liaudies
Ofiso: Tel. Victory 6893
regoje Ir apiellnWeulworth 1008
Ungiewood 61.41
kėje,
nuo senai įsigyvenusių moty
LIETUVIS AKINIŲ
fNCORPORATKD
Rez.: Tel. Drexel 9191
i
‘
Didelė Ir graži
vų maštabų.
SPECIALISTAS
Koplyčia dykai
flrnry W. Ilccknr
e \
Palengvins akių Įtempimą, kuris
_ Ir CHIRURGAS
_____________
GYDYTOJAS
1092 Archer Avė.
“Lietuviška rapsodija” bu
(Llcensed Embalmer)
esti pricžubtim galvos skaudėjimo, 7Q",n v 114 1 U'l'l.'lk <rl’l> t’L’T
svaigimo, akių aptemimo, nervuoi u- 4
LLlYLOLLiV O L liLLl
vo išpildyta koncertuose: Ma
\3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
mo, skaudamą akių karšt}. Atitai
ROOM 210
sau trumpą regyslę ir tolimą reskvoje, Rygoje, Leningrade ir
Vai.: 2-4 ir 7-9 Vai. vakare
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
gystę.
Prirengiu teisingai akiniu, visuose
Kopenhagoje, kuri susilaukė
atsitiki'iiiuoae,
egzaminavimas daro
GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ
Ofisas 3102 So. Halsted St.
mas su eiektn, parodančia mažiau
didelio pagyrimo.
VED8JAH
sias klaidas.
|
Kampus 31st Street
Rapsodija” parašyta trijų 1646 WEST 46th STREET
Specialė atyda atkreipiama moky
Perkėlė savo ofisą po numeriu
klos vaikučiams.
Tel. Bovlovard 3388—3418
liaudies dainelių teųiu:
“DeVai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
•
, f į"
Valandos nuo 10 ryto Iki S vaka
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel.
CICERO
894
Nedėliomia
i'r šventadieniai* 19—-12
ro. Neateitomis pagal nutari}.
ga ugnį”, “Gi motulė mano”
, Daugeliu atsitiki uų akys atitaiso.
SPECU AUSTAS
SYREVVICZE
mos Ii* akinių. Iitliar kalnas pcrpt'is 6(3:11
ir “Suktinis.”

C H I C A G O J E

DR. ATKOČIŪNAS

PASAULINĖ PARODA

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES .

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J, SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. M. T. STRIKOL'IS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

SIMON M. SKUDAS

DR. C. Z. VEZEL'IS

DR. P. Z. ZALATORIS .

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. T. DUNDUUS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR. A. L. YUŠKA -

DR.VAtTUSH. OPT.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

DR. A. R, McGRADIE

DR. A. A. ROTH

I.J.ZOLP

DR. CHARLES SEGAL

Seniausia ir Didžiausia

“Rapsodija” pirmų kartų bu
vo išpildyta Leningrade

GRABORIUI
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ui >15.00

Hį didelį kurinį pirmų kartų 1344 R

KOPLYČIA DYKAI

PipAvn. Tl’

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir
LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite:
REPUBLIC 3100

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nnpigintomig kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio
ruzgus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
4
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų
naraug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiarint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modenriflcos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite KŪDIKI pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
. JŪSŲ GRABORIUS
Dldy^a OflM.

4605-07 South Hcrmitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

plgcsncH, n<*<a buvo.
pig.-suėu, kaip kitų.

Musų

kainos

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
plutų: 7—8:.(0 vai. vakara
Nr-dėliomis 10 iki 12

Telefomu Alidway 2880

25 METŲ PATYRIMO

Office:
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4G31 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Pritaikyme akinių dėl visokį, Df JOHN F. RUZIC

akių. Ekspertas tyrimo akiui
ir pritaikymo akinių.

J
2355 M est G3td .Street

rHISiClAN AND SURGEON

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sukmad. pūgai sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiųiih Ligoninėj
Chicago, III.
Phons: Hemlock 4799

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
etas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos duo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Kuom 8.
Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 13 dieną

G

WISSIG,
Specialistas U
Rusijos

GY1KJ VISAS LIGAS VYRŲ IR MO1EKV PER 2R METUS NEMURINT
KAIP UŽSISEK MUKIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclnliškal gydo ligae pilvo, plaučių, Inketų ir pūslės, užnuodlJlmą krau
jo. odoe, ligae, žaizdue, rcuinatlimą. galvos ekauem le, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėje jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel} metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nūn 8—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4300 UKST 980 ST,
kampas Keeler Ava
TeL Oravrford 8879

5UuBXs

e

P«nl .-aniems, lienos 7 d., ’95'

2 d., suruošta vakarienė suiLazdauskienė, Trust, Prosevi- Jos gražus ir harmoningas dai M. Stankienė, Mrs. Kavarskiegražia programa pagerbimui čienė, Prosevičiūtė, Stankus, navimas publikai teikė daug ! nė ir kitos,
gerb. vikaro kun. P. Kataus- Stoškus, Katauskas, Gricius ir malonumo.
ko, jo vardo dieną.
Bagdonas. Jų kalbos ir lin A. Vilimaitė gražia kalba
PO AUDROS PASIDAIRIUS draskyti, vištininkų stogai vėPusmetinis parapijos susiri Apie 7 valandų jau pradėjo kėjimai buvo gražūs.
--------i jo nunešti, vištos ledų užtnušįteikė kun. Katauskui parū
Liepos 2 d., 3 valandų ryto į tos. Vienam žmogui žuvo vi- nkimas įvyko liepos 2 d. Sus rinktis parapijonvs. Jaunos, Po kalbų, mokyklos mergai- pi jonų dovanėlę.-Mokyklos me • L. R. R. Moterų Sąjungos
gabios sodalicijos mergaitės,įtės sulošė gražų “Tennis” lo- rgaitės gražiai pasveikino ir Apskritis nutarė surengti paChicagos pietvakarinę dalį ir įsas šimtas vistų, kitiems po ina atidarė klebonas.
Perskaityta nutarimai ir fi- trusėsi: stalus taisė ir puošė, Šimą. Talentingos ir gerai iš- V. Balnaitė įteikė gėlių.
priemiesčius ištiko baisi aud- mažiau. Elektrikiniai stulpai
Įskaitas ir pakviesti viešnias
o
Šv.
Barboros
draugijos
na-'silavinusios
muzikės
bei
piannnsinis
raportas.
Vienbalsiai
ra su smarkiu lietum ir riešu- išvartyti ir vielos ant Archer
Ant galo kun. P. Katauskas
Lietuvos. Todėl kviečiame
nistės Tetuška ir E. Prosevi
to didumo ledais, griausmu ir(ave* sunaikintos, dėl to susi- priimti. Po to klebonas prane- rėš valgius gamino
nuoširdžiai dėkojo visai pub-i būtinai visas nares, kurios įatliko smuiv
,
i..
,
. .. .<
nesiliaujančiais žaibais. Audra .sekimas nebuvo galimas. Žmo- šė, kad per 6 mėnesius atlik Svetainė gražiai išpuoštu; čiūtė jausmingai
.
.,
.
.
X1
.....
likai
už
atminti.
Po
jo
kalbos
<
‘
jo
l
pagerbimo
komisijų
iš
...
.
•• • »
.
•
tęsėsi kone valandų. Audros nės, nors ir sekmadienį, kapo- ti visokie parap. darbai. Pa stalai gyvomis gėlėmis apsta- ka ir pianu klasiškų gabalėli' i scenoje pasirodė
choro grupe t visų kuopų, atsilankyti į susimetn nebuvo galima durų pra- ja< pivlavoja ir ritino medžius bar dar vienas darbas laukia tyti; pįina ž,nonių. Publikos atatinkamų vakarui.
ir užtraukė ‘Jaunimo giesmę’ rinkimų liepos 7 d., 7:30 vai.
verti ir pažvelgti, kas dedasi nuo gatvių ir šaligatvių, ap-i'is.1’’ tai metinis parapijos pu- tarpe matosi gerb. kun. Ka- Dvigubas parapijos choro
vakare, Aušros Vartų parapi
ir “Ilgiausių metų”.
lauke.
* griautas triobas taiso, nors knikas, kuris įvyks liepos 30 tausko tėveliai, sesutė, brolis kvartetas padainavo “Koks
Publika skirstėsi sveikinda jos mokyklos kambarin.
jgu žmona, “Draugo” red. L. puikus vakarėlis” ir “Vaikštiant greitųjų, kad ateinančią d., Vytauto darže.
ma kun. Katauskų ir linkė
Rengėjos
Išaušus rytui reikėjo visų naktį bflt raniu ils?tis
Apkalbėjus pikniko reikalus, fcjmuti8 Su žmona ir daug Mai- 'n53° meška”. Po kvarteto padama ilgiausių metų darbuo
sigirdo solistės Janušauskienės
pirma valyti visus praėjimus,! p^ias apėjau nuo Central išrinkta darbininkai-ės įvai- qUette Parko biznierių.
Pasaulinėj Parodos lietuvių
| Neilgai laukus duryse pasi-isol°- Jaudinančiai padainavo tis šioj parapijoj.
audros užverstus medžių sa- ave. kolonijos, Archer Heights, riems darbams.
Ieva Lukošiūtė sekcUO8 finan8’J komitetas tukomis ir trobesių nuoplėšomis. Summit, LvOns, Berwvn ir iki
Tikimos, kad šįmet visi pa-rodo kun. Katauskas su kun.l“61™1*8” ariJ» (Petrausko). . — —
.
r - rėš susirinkimų pirmadienį,
Tvoros sunaikintos ir išmėty-1 C]ai(1, Iu visur vaizdas tas rap. darbai bus kuo gražiau- j Lipnicku ir kun. Halaburda.
liepos 10 d., Aušros Vartų patos po daržų ir laukus. Dar- pats. Lyons ir Berwyn prie- šiai atlikti.
Publika ploja.
’iap. salėje. Susirinkimas pra
žas, buvęs vienas is gražiau- niiesčiuose vėjo būta rytų, šiau
Po to paskleista tarp para
Stoškus, rengimo komisijos
sidės 8 vai. vakare lygiai. Ka
šių, ledų sumaišytas su žeme. rgs jr vakaryr
taip liūdi- pijonų pikniko tikietai. Šįmet pirmininkas, atidaro vakarų ir
dangi tai bus paskutinis komi
LIEPOS 9, 1933
Nieko..........................
neliko. Nuo vėjo pusės’.ja nulaužti jr įg šaknų. išrauti tikietai labai pigūs, kokių dar įstato gerb. kun. Lipnicką,
teto susirinkimas prieš Lif
ant likusių medžių šakų lapų medžiai, sunaikinti visi auga-j nėra buvę. Žinoma, geriau ti- kuris skelbia vakarienės praBIRUTES DARŽE
vių Dienų, visi atstovai vi?
nebebuvo ir medžiai atrodė j8į
kietų iš anksto nusipirkti, nes džių su malda.
pat laukia pikniko ir skiria draugijų, t.
skaitBUS TVARKOJ
lyg žiemos metu. Nes smarkūs
prie vartų reikės brangiau mo
Pasistiprinus gardžiais val
'gražių dovanų. Lietuviškų ei- l’n£ai •‘'Usiiii^^. jį baigti ci
Iki
Sunimit
priemiesčio
jaledai lapus trupiniais nuvalė
keti.
’
giais gerb. kun. Baltutis pra
garų išdirbėjas St. Valskis, >us red<alus/^
nuo likusių medžių šakų, Iy-'vai led« kirsti n“° Siaur«8- 0
Klebonas pasiūlė, kad para- dėjo programą. Pirmiausiai pa “Draugo” pikniko rengimo
giai kaip ir daržoves.
' P"
veik Arc,,er Hl?«ht8
komisija apžiūrėjo Birutės da vaistininkas J. Kazlauskas,
BRIOHTOH PARK.
'kolonijų nuo šiaurvakarų iki FU°nys rudenį surengtų dar si rodė scenoje grupė parapijos ržų. Viskas gražiai atrodo, da Dr. Bronza, laikrodininkas A.
Morkos ir runkeliai gal at- Į Central ave., o ten vėjo su vienų šeimyniškų išvažiavimų | choristų, vadovaujant varg. ržas išvalytas ir vandeniu lai- Petkus, graborius Eudeikis, • Turi gerų bargenų. Remia
sigaus. Bet toniates, komai, ledais suktasi į rytus šiaurės į miškus parapijos naudai. Vi-j Janušausko, sudainavo “Ad Stomas, kad nedulkėtų. Daržo valgomųjų produktų užsaky- Į Draugo piknikų Joseph Ricsi sumanymui pritarė. Darbas Multos”. Toliau Skellienė, jau
pupelės, bulvės, salotai ir ki-Įjink.
savininkai Mikutėnai; darbini- mų išvežiotojas Vincas Karei-Įzku8’ hardware: paints and
tos daržovės visai ledų sunaU Tarp abiejų perRasų (kanR. paliktas klebonui ir komite- smingai padainavo “Naktis nkai F. Varaneckis, A. Lukas, va, J. Kaminskas maliavų kra S^®88, 4357 S. Maplevood ave.
Phone Laf. 7545.
kmtos.
hų) ūkininkai gyvulius gano tui. Po to, buvo kalbama apie svajonė”. “Draugo” red. p. Zig. Bartkus ir kiti prirengs utuvės sav. ir kiti.
bazarą, bet nieko nenutarta;;šimutis
įspūdingai linkėjo
EKSTRA
daržų kuo gražiausiai.
Bus
Tai taip įvyko su mano gy- ant ledų sunaikintų kornų ir viskas palikta ant toliau,
T0WN OF LAKE
kun. Katauskui ilgiausių me-, svečių iš Lietuvos ir iš kitų
venimu. Parėjęs iš bažnyčios, daržovių. Taigi ūkininkų likiP. Rep.
Susirinkimas Moterų Sųju- j Turį daug bargenų, George
tolimųjų miestų.
liūdesio nuraminimui suma- mas likęs tik Dievo ApvaizMokyklos mažytės mergaitės
ngos 55 kuopos bus šiandie, Kfiminskas, hardware: stiklų,
Užsakė
niau, ir ryžausi, pasidairyti ir dai.
birželio
7 d., 8 vai. vakare, po maliavų, ir kitokių namams
gražiai pašoKo. Baritonas, p.
J. Šliogeris,
pamatyti, kaip kitur atrodo.
Gubista, akompanuojant varg. Pikniko rengėjai užsakė K K) pamaldų, Rūtos darže. Visos reikmenų, 4537 S. Wood st.
Vaizdas visur tas pats. Me
5123 S. Newcastle ave.,
Janušauskui, gražiai padaina dėžių įvairaus lenionado, 50 narės malonėkit atsilankyti ir , Telefonas Yards 3850.
Chicago, UI.
džiai išlaužyti, trobesiai ap* •.
vo “Aš bijau pasakyt”.
gal. šaltako&ės, statinę papsi- naujų atsivesti. Svarbu bus visoms susirinkus pasitarti apie’
PARSIDUODA
Pp. Janušauskienė, Skellie-j kolo ir 15 statinių alaus,
SMARKUS RISTIKAS
nė, Juozaitienė, Bardauskaitė ’> \Vest Putitnftno, ŠŠ. Petro ir “Draugo” pikniko restorane Bcauty Shop su visais reikaValdyba lingais prietaisais. Parsiduo
IŠKILMINGOS PAGERB- ir Nikšaitė gražiai padainavo Pauliaus parapijos “Draugo” valgių gaminimų.
da pigiai. Stovi geroj vietoj
TUV±S
“Santa Lucia” ir “Godelės”, pikniko darbininkai: EkspresiŠios sųjungietės stoja dien prie pat Šv. Antano parap.
Paskui pakviesti kalbėti: kun. įninkąs K. Ališauskas, K. RaiMarąuette Park'.Gim. P. Lipnickas, svečias iš Rytų Ja> A. Žitkevičius, L. Mažei- raščiui “Draugui” į talkų me- bažnyčios. Biznis gerai išdir
*i • - i,
x... »•
- • ftiniam piknike: Z. Sakalienė, btas. Atsišaukite nuo 10 vai.
Šv, parapijos svetainėj, liepos kun. Halaburda, r,
Cereskiene, ka, O. Šliužienė, E3. Mažei-L „ .... . . . T. , . ’
_
„ S. Balčiūniene, A. Lmkevicie- ryto iki 9 vai. vakaro.
kiene, P. Gudziumene, E. Gunė, J. Klikūnienė, Ir. Aitutv4934 W. 15th Street
džiūnaitė, Ad. Šliužas, Al. Ju
tė, M. Jasnauskienė, M. AituCicero, UI.
cevičius, R. Paredna, VI. Šliutienė, O. Jankauskienė, O. AIŠ CICERO FEDERACIJOS so, kuris bus Šv. Jurgio para- j^as’
Jure\icius, J. Pucko- leknienė, B. Čižauskienė, O. Bu
SKYR. VEIKIMO
Ipijoj, kur klebonauja pralotas ,rius- Trokai stovės Prie sve’ drikienė, Lekavičienė, H. Zau---------M. Krušas. Kongresas bus rug- lUinfs; nuveš ir ParveS užma' rienė, Cibulskienė, O. DobroADVOKATAS
Federacijos 12 skyriaus su- piūčio 21, 22 it 23 dd. Skyrius
atlyginimų. Darbininkai tu- volskienė, EI. Danikauskienė, 105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7140
sirinkimas įvyko birželio 25 d. jau laukia kvietimų, taip patlrės savo staIą ir 8Veclus vai- Em. Karlavičienė, P. Masal
Valandos i ryte Iki 5 popiet
Nutarimai perskaityti ir pri jr draugijos.
^insskienė, EI. Labanauskienė, M.
2201 W. Cermak Road
“Draugo” pikniko tikietų Dobrovolskienė, O. Vaičūnienė, Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčlos
imti. Skaityta laiškas nuo
Noriu pastebėti, kad mūsų
vakarais 4 Iki 9
platintojams
‘ ‘ Draugo ’ ’ pikniko rengiamo
Telefonas Ganai 4122
senesnės draugijos pradeda aį komisijos, kuriame kviečiama
• .
I IHIIFI K RARRFNAR
Namai: 6459 S. Rockwell St.
į pikniką liepos 9 d Birutės P8lleistl’ ne V1S^ atstovai da'| Dideles eina lenktynes tarp
UIUCLlO DAnULlIAO
Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoa
Vakarais 7 Iki 9
, - , —
•• 7
lyvauja susirinkimuose, arba “Draugo” pikniko tikintų pla-■ ANT TRUMPO LAIKO
Telefonas Republlc 9400
tarta, kad visos draugijos ,1a- kad "
po v.e- t.ntojų. \ .s, nor. ,laug.au pa- I Parduodame, žemiausia kainų. As negalių suprasti, delko rduoti, kad .laimėjus dovaną, na, 5 kambarių namuką, su
lyvautų.
žmonės nekreipia dėmesio į| Pirmoj vietoj dabar stovi garadžium, Bridgeporte; arba
Mūsų Federacijos 12 sk.
ADVOKATAS
savo pareigas, nesirūpina ap- M. Petrulytė, 11315 Strigs st,'mainysiu ant “barber’s fix
sus-muose dalyvauja daugiau
2 E. 103rd PI. prie State St.
sunitais darbais. Kokios tų A. Bagdonienė, Laurinavieie- turės”. Greitu laiku atsišauTel. Pullman 5950
jaunimo, negu senesniųjų.
• • i •
-x draugijų valdybos, kad jų ne nė, 4608 S. Wood st. J. Pup- kitę pas savininkų
štai, ir šiam susirinkime is ,
. ,
.. . .
_
......
•,
... . .
,
.. .
. klausia, kų veikia tas musų lesis. Kiti nemano pasiduoti.
11116 S. SPAULDING AVE.
28 atstovų buvo 16 is jauni„
rederacijos skyrius. Bravo
Cedarcrest 1537
Kvieslio pranešimas
mo draugijų. Valio, mūsų jau
Krauntau Rakandus, Planus ui p<mūsų jaunimo dr-joms, tik ne«niiRlas kalnas. Pašaukit Lafayetts
nimui!
Town of Lake. — Traiškai
PARSIDUODA labai pigiai
v.
•» t, ,
, • žinia, kas pasidarė su Šv. \aJ. OKSAS
Pranešimas iš Fed. apskri-A ¥.
rdo dr-'° 1,08 •’aU treftia8 au‘ Priduoti draugijoms, jau duo- namukas, Marąuette parke, geties
ta
r'"'
2649 West 43rd St
įes pmm as.
sirinkimas jų‘atstovų nėra. Aš da gerų sėkmių. Štai, Šv. Elz- ra vieta; 7 kambarių, cemenv. a’aPU°8 P> nJ
uris gra .;jnau< kad ėia pirmininko kai- bietos, šv. Pranciškos Rymie-jto bloksų, garadžius. Kaina CHRYSLER IR PLYMOUTE
ziai pavv o, et eracijo.
y
jjsaį neklausia pranešimųdraugijos aukojo paremi- $3,500. Įnešti tiktai $1,000.
nūs tikietų pardavė už $7.00.
.
katalikiškos spaudos. Kitus aut lengvų mėnesinių
o
,
....
, - i* skyriaus. Manau, kad kitan |n;ui
Sakoma, pelno piknikas davė
. ’. . .
■.
. .
susirinkime Visos dr-jos bus .“Draugo” metiniam piknikui išmokėjimų, kaip renda. Azvirš tūkstantį dol. Kitas Šv.
atstovaujamol. Susirinkimas po $5.00. Visos kitos draugi- 'sišaukite:,
Antano parapijos piknikas bus
Pirma pirkimo naujo arba var
MRS. MONIKA
bus prieš pat Fed. Kongresų. jos nutarė skaitlingai daly- Į
toto Automobilio širdingai kvie
liepos 23 d. Federacijos sky
7210 S. Western Ave.
Reiks išrinkti atstovus, reiks vauti piknike ir dovanų at-1'
čiame pamatyti Vėliausios Mados
rius nutarė smarkiai pasidar nominuoti aižmenis į Federa- vešti. Visi mūs biznieriai taip1
Hemlock 8055
Chrysler ir Plymouth Automobibuoti. Piknikas bus Bergmaną
liua, kurie turi modemiškiansius
, , .
...
, cijos valdylią. Susirinkimas
ištobulinimus ir iki kolei kainos
,darže, Riverside, III. Visos dr- v
___
j. ,
y.
,
bus liepos 30 d. iš priežasties
labai nužemintos kaip tai CHRYgijos dirbs tuos pačius dar-j
.. ..
PERKAM
SLER1S $795 F. O. B., o PLY
INSURANCE
'parapijos pikniko (liepos 23
MOUTH tiktai <445 F. O. B. Taibus, kuriuos dirbo praėjusiam
Lietuvišku!
d.,; tų dieną pripuola ir Fe
NOTARY
1 gi nepraleiskite geros progos papiknike.
|
matykit naujus CHRYSLER ir
deracijos skyriaus susirinki
BONUS
PUBLIC
Iš Pasaulinės Parodos komi
1 PLYMOUTH automobilius paa
mas). Dr-jų} Jd
Atstovai
stovai nepamir
į TeiBingiausia Automobilių Įstaiga
sija nieko nepranešė. Sakė,
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
škit liepos 30 d.
1 BALZEKAS MOTOR SALES
LAI▼AKOR0IV AOC«T CRA
kad viskas po senovei veikia
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ.
4038 Archer Ave.
Susirinkime pajamų buvo $3
ANT. ERINGIS iš Latvijos šiomis dienomis atvyko į ma.
TElSnffiUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS
TeL Lafayette 2082
Chicago bus “Draugo” piknike; pasisveikins su visais spor Mūsų Federacijos sk. smar- Skyrius yra pilnai užsimokė2608 WEST 47th STR.
TeL LAFAYETTE 1083 I STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
kiai
rengias
prie
Fed.
kongrejęs
į
centrą.
A.
Valančius
tais, bet ristis su .juo visi bijo.
j

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV, MYKOLO
PARAP., NORTH SIOE

PRANEŠIMAI

‘DRAUGO' DIDYSIS PIKNIKAS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROOETTE PARK

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

JOHN G. BOROEN

J.P.WAITCHES
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