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Illinois valstybe patvirtino 21-ajĮ priedą
AČIŪ “DRAUGO” PIKNIKO
RĖMĖJAMS
1

NUMATOMAS EKONOMINES KONFE
RENCIJOS NUTRAUKIMAS

Brangiis “Draugo” Pikniko Rėmėjai:

JAPONŲ KONFLIKTAS SU
BOLŠEVIKAIS ARTINASI

Prez- Rooseveltas reikalauja
prohibiciją veikiai
atšaukti
ILLINOIS PRIPAŽINO
21 PRIEDĄ

NUMATOMAS KONFE

RENCIJOS NUTRAUKIMAS

Naujas lakūno pulk. C. Lindbergho lėktuvas, kuriuo jis'išskrido į Grenlandijų.

Širdingai ačiū visiems prisidėjusiems
prie “Draugo“
pikniko, kurs gerai pavyko sekmadienį, liepos 9 d.
Ačiū mūsų kunigams, kurie paraginote savo parapijonus
atvykti ir patys atvykote į piknikų.
Ačiū darbininkams, kurie, pastebėjau, labai maloniai ir
mandagiai savo darbą dirbote.
Ačiū visiems lietuvių biznieriams, kurie kokiu nors būdu
parėmėte mūsų piknikų.
Ačiū visai publikai, kurie'taip skaitlingai atvažiavote ir
parėmėte mūsų dienraštį.
Ačiū Lietuvos svečiams, ypatingai advokatui St. Gabaliauskui ir jo žmonai; kunigams: A. Lipnickui, šermukšniui,
ir kun. K. Matulaičiui, kurie suteikė tiek malonaus ūpo savo
atsilankymu, kalbomis ir dainomis.
Visus jūsų reikalus “Draugas” rems ir padės jums juos
įvykinti.
Širdingiausia ačiū dar kartu visiems.
Jums laimi dėkingas,
Kv'n. J. Mačinlionis, M. I. C
“Draugo” Administratorius.

LONDONAS, liepos 11. —
KONFLIKTAS AZIJOS
DUONA BRANGESNE
Kalbama, kad apie liepos mėn.
RYTUOSE
24.—26 d. ekonominė konfe
Vakar -Chicagoj pabrangin
rencija kokiam laikui bus nut
ta dliona. Krašto duonkepiai
TOKIJO, liepos 10. — Azi
NELAIME PASKUI
raukta.
gamina savo pramonės kodų,
jos rytuose rimtas bolševikų
NELAIMĘ
kurį įduos pramonės gaivini
Apie konferencijos nutrauki konfliktas su japonais numa
mo administracijai.
mą tariasi monetarinis ir fi tomas.
Leo Cassatto, 7 m. amž., 13Daugiausia einasi apie ry 53 W. Ohio gat., iš ketvirtojo
nansinis komitetas. Tuo būdu
ČIKAGIETIS PASKIRTAS
NUŽUDĖ POLICMONĄ
bus mėginama aukso pagrindo tinį kinų geležinkelį ir žūklę namų aukšto iškrito per lan
SVARBION POZICIJON
valstybių blokų kiek nuramin tolimųjų žiemių pakraščiais.
gų. Sunkiai sužeistų vežant į
Pereitų šeštadienį du plė INDIJOJ KATALIKŲ SKAIČIUS
ti.
Kad išvengti konflikto, bol ligoninę automobilis susikūlė
AYASHINGTON, liepos 10.
Dondono Financial News
su kita mašina ir sužeistas vai šikai Chicagoj nužudė policinio
DIDĖJA
— Kongresas paskyrė 3,3(V\- reikalauja, kad konferencija ševikai turės išsižadėti minėto kas mirė.
nų. Abudu suimti. Abiem bus
(XV),(MM), dol. viešiesiems
vy veikiau būtų nutraukta. Sako, geležinkelio ir dar nemažus Si
reikalaujama mirties bausmę
MADRAS, Indija, liepos 10. Metraščio”. Pereitais metais
biro plotus skirti japonų glo
skirti.
riausybės darbams
vykinti. tuo būtų sumažintas tarp vals
DU SUGAUTA, DU
bojamai Mandžiūkuo valsty
— Indijos, Burmos, Ceilono ir tad 117,000 katalikų priaugo.
•Šių milžiniškų sumų tinkamai tybių didėjantis
antiagoniz- bei.
Per 11 metų Indijoj gyvento
PASPRUKO
KOMISARO NUSIŽUDYMO Malajaus valstybėse katalikų
padalinti prez.
Ro-oseveltas mas.
jų skaičius 10 nuošimčių, o ka
Geležinkelio klausimu dery
PRIEŽASTIS
pavedė vidaus reikalų depar
daičius
yra
3,747,969,
anotjtalikų
25 nuošimčiais padidėEvanstone policija
vakar
bos yra sustojusios. Bolševi
tamento sekretoriui Ickes, či- NERAMU PORTUGALIJOJ
kai už geležinkelį pastatė 250 •turėjo kovų su keturiais plė RYGĄ, liepos 10. — Ukrai naujai išleisto “Indų Katalikų 1 jo.
cagieciui.
milijonų aukso rublių kainų, šikais. Policija iš dalies laimė noj nusižudė buvusis Ukrainos
LONDONAS, liepos 10. — o jiems pasiūlyta vos 25 mili jo. Du sugavo, o du paspruko. komisaras N. A. Skripnik, ku LIGAS BOLŠEVIKAI VADI PREZIDENTAS UŽ PROGAISRAS VALSTYBES
'Žiniomis iš Portugalijos, te jonai rublių. J
NA NUMERIAIS
HIBICIJOS AKTO
Vienas sugautų pašautas.
rs buvo sovietų Rusijos pildo
RŪMUOSE
nai pasireiškė neramumas. Iš
ATŠAUKIMĄ
mojo komiteto nariu.
kalėjimo paspruko du karinio
RYGA, liepos 10. — Iš Ru
SUDARĖ SLAPTĄ
SUDARYS DARBUI
SPRINOFIELD, III., liepos kai, vyriausybės priešų vadai,
Maskvos
vyriausybė
paskel

WASHTNGTON, liepos 10.
sijos parvyko latvvs gydyto
PROJEKTUS
SĄJUNGĄ
19. — Illinois valstybės rūmuo i Bijoma sukilimų.
bė, kad Skripkin- buvo susine jas, dr. Kari Rudzit. Jis paša — Paskelbtu spaudoje laišku,
se vakar gaisras apie 75/XX)
Miesto majoras Kelly pak šęs su kontrrevolucininkais. koja, kad bolševikai nevadina rašytu Alabamos valstybės de
PARYŽIUS, liepos 10. —
dol. nuostolių padarė.
ĮGRIUVO aukso
Aukso pagrindų turinčios Eu vietė aldermonus, kad jie suda Tačiau žinovai čia aiškina, ligų tikrais jų vardais, bet nu mokratų partijos vadui L. Mcropos valstybės Prancūzijos rytų įvairiems viešiesiems dar kad Skripnik rūpinosi badau meriais. Num. 1 yra šiltinė, Cord, prezidentas Rooseveltas
KASYKLA
PARODOS PAŠTO
vadovybėje sudarė slaptų su bams projektus, o tada bus jančiais Ukrainos valstiečiais. numeris 2 — cholera, num. 3 reikalauja, kad visų pietų vals
ŽENKLELIAI
RIO de JANFIRO, Brazili tartį, kad apdrausti savo pini kreiptasi į krašto vyriausybę, Jis reikalavo pagalbos iš cent rauplės, ir tt.
tybių demokratai dirbtų už ko
ro pildomojo komiteto. Sta
ja, liepos 10. — Labai gili Mo- gus nuo defliacijos.
kad gauti paskolų.
Būdamas Maskvoje jis gir- veikesnį 18-ojo priedo atšaukiWASHINGTON, liepos 10. rro Velho aukso kasykla įgriu
linas tai pagalbai buvo prie
dėjo, kad buboninis maras iŠ ' mą. Tas yra aiškiai pažymėta
— Krašto vyriausybė atspaus103,000 DOL. SURINKTA šingas. Tai nusižudymo prie Uralo persimeta į Volgos apv- krašto demokratų programoj
vo. Spėjama, kad daug darbi PREMJERŲ KONFEREN
dins 250,000 pašto ženklelių
žastis.
ninkų žuvo.
CIJA
(platformoj).
linkės.
Chicago šimtmečio parodos at
Panaikintu 3 nuoš. pardavi
minimui.
VIENA, Austrija, liepos 10. mo įstatymu Chicagoj surink KONKORDATAS PADA
PALEIDO KUNIGUS
ARGENTINOJ ŠALTA
VILKAI PIAUJA KUMERYTAS
— Vengrijos premjeras Goem ta daugiau kaip 103,000 dol.
>REZ. PASIRAŠĖ MEDVIL
į
LIUKUS
BERLYNAS, liepos 10. — boes žada tomis dienomis ap mokesčių. Visa suma pavesta
BUENOS AIRES,
liepos
VATIKANAS, liepos 10. — =
---------NĖS PRAMONES KODĄ
Vokietijos kancleris Hitleris lankyti Austrijos kanclerį bedarbių šelpimo fondui.
Šventasis Sostas padarė kon- t KVXDARNA.
Tauragės 10. — Argentina vakar minėjo
įsakė paleisti iš kalėjimų areš Dollfussų.
nepriklausomybės dieną. Tai
WASHINGTON, liepos 10. tuotus katalikų kunigus.
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS kardatą (sutartį) su Vokieti- !aPs- Paskutiniu laiku Kvėdar- bus atmintina diena, nes pasi
— Vakar vakarų prezidentas
ja. Sulyg konkordato. Vokieti- nos valsčiuje apie Prąpymo,
APIPLĖŠTAS BANKAS
žymėjo šaltu oru. Kai kuriose
Rooseveltas pasirašė audeklų
Stevens viešbuty turi suva jos katalikų kunigai ir katali- Alkupio, šaukliškės, Kuliškių
PARYŽIUS, liepos 10. —
SANDIVICH, Ilk, liepos 11.
ir aplinkinius kaimus pasiro krašto dalyse snigo ir buvo 14
iš medvilnės gamybos pramo PraneFizijos parlamentas nut
— Iš vietos valstybinio banko žiavimą National Federation kiškos organizacijos nesikiša į
dė vilkų, kurie papiovė jau ke laipsnių aukščiau 0.
nės kodų (taisykles). Po pa raukė sesijų iki spalių mėne
keturi plėšikai pagrobė apie of Business and Professional krašto politiką, o vyriausybė
lėtą kumeliukų.
sirašymo išleido tokį pareiški sio.
Women’s Clubs.
Dalyvauja nė vieno jų nevaržo.
14,000 dol. ir paspruko.
RADIKALAI VADAI
mą:
apie 5,000 moterų.
Tikėjimo pamokos katalikų
APKALINTI
“Vos tik patvirtinau medvil
IŠDEGĖ DAUG MIŠKO
mokyklose yra privalomos.
PLANUOJAMA NAUJA
ro kunigų seminarija, kuri
nės audeklų pramonės kodą,
BUENOS AIRES, Argenti
KUNIGŲ SEMINARIJA Į aprėpia visą kraštą. Ji
yra PASPRUKO IŠ KALĖJIMO
kurs nustato kai kurias sąly
PAŠOVĖ 32 KORĖJIEČIUS
Birželio 5 d. Vievio girinin- na, liepos 10. — Policija, kaip
TOKIJO J
j Tokijo priemiesty ir turi pui
gas, išaiškina, bet nedaug kliu
kijoj, Maskoliškių miške, kilo ji sakosi, susekė radikalų susi
Išj Jolieto kalėjimo ūkio pas
kias būstines, pastatytas daudo originalius pasiūlymus.
TOtKIJO, liepos 10. — Ja- giausia Pontifikalinės Šv. pruko pasitikimas kalinys
TOKIJO, liepos 10. — Ki gaisras. Išdegė apie 70 ha jau tarimą prieš vyriausybę. Ke
smarkiai' letas radikalų vadų suimta Pa
“Vaikų darbas šioje pramo jonijos katalikų vyskupai nese Petro Apaštalo draugijos fon Harry Kolz, 31 m. amž., paei- nai plėšikai užpuolė 27 japonų no miško. Gaisras
antis iš Chicago.
kareivius, kurie saugojo kelis plėtėsi ir galėjo padaryti žy lermo priemiesty.
nėje panaikinamas.
Po ilgu nai turėtam susirinkime galu dais.
tūkstančius korėjiečių, vyks miai daugiau nuostolių, bet
metų bevaisingų pastangų ir tinai nusprendė, kad artimoj
Šios
seminarijos
fakultetą
E. Russe, 45 m. amž., mirė. tančių į Kirino provinciją. vietos policija sukvietė daug*
įsteigti
ORO STOVIS
diskusijų ši senovės blogybė ateity šiame mieste
sudaro
Paryžiaus
Užsienių
Mi
Jo žmona jam susirgus per Pašovė 32 korėjiečiai ir 3 ja žmonių, kurie gaisrą užgesi
pašalinama. Nebus ji galima, krašto (nacionalę) kunigų se
sijų
dr-jos
ir
Tokijo
arkivys

klaidą vietoje tikrų vaistų j- ponus.
no. Gaisras prasidėjo priva CmCAOO IR APYLINKĖS
nes kompetrcija išgriaujama. minariją.
kupijos
nariai.
Seminarijoje
davė nuodų, kuriais naminiai
čiam miške ir tik vėliau persi — Šiandien iš dalies debesuo
Šiandien Japonijoj yra tik
Tas daroma pačių pramonės
ta; kiek šilčiau.
vabzdžiai nuodijami.
PLATINKITE “DRAUGĄ” metė į valdžios mišką.
viena Šv. Pranciškaus Ksave- yra 60 auklėtinių.
vedėjų sutarimu.”

SPRINGiFIELD, III., liepos
11. — (Vakar suvažiavę valsty
bės piliečių išrinkti atstovai
vienu balsu patvirtino 21-ųjį
krašto konstitucijai
priedų.
Šiuo priedu panaikinamas 18asis (prohibicijos) priedas.

CHICAGOJE

liji^, Išganingąjį Kryžių ir Meilės bei Tiesos
Bažnyčių...
į

“DRAUGAS”
ISelna kasdien, fSakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00. Pu-

•ei metu — *3.60: Trims ničneslams — *2.00: Vienam
minėsiu! — 7 6c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me

tu —

*4.00. Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrątlna, jei neprašoma tai padaryti ir nepn'BiunClama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlahed Daily, Ezcept Sunday.
8UB8CRIPT1ONS: One Year — *4.00; Siz Montha
— *8.60; Three Months — *2.00; One Month — 76c.
Europa — One .Year — *7.00; Siz Months — *4.00;
Copy — .0*0.
▲dvertlsin* in “DRAUGAS" brings best resulta
Adrertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
ARGI

SILENTIUM!'1

“Pan. Balsas” rašo: Jau daugiau kaip
1900 metų, kai išminčiai, pamatę žvaigždę,
tarė: Tai didžio Karaliaus ženklas — eikime
ir suieškokime jį ir atneškime jam dovanų:
aukso, smilkalų ir myros. Ta išminčių ma
tytoji žvaigždė atvedė juos prie To, kas bu
vo, yra ir bus Kelias, Tiesa ir Gyvenimas...
Dvidešimtame šimtmety — mūsų amžiuje irgi
Rytuose—tik jau- Rusuose — pasirodė kita,
nors ir dirbtina žvaigždė—raudonosios Rusi
jos žvaigždė... Daugelis mūsų tų žvaigždę
yra matę ir ant kaktos ir ant krūtinės raudon
armiečio, komisaro ir jų vėliavose... Bet kaip
ši žvaigždė skirtinga nuo Betliejaus žvaigž
dės...
i„
Betliejaus žvaigždė atvedė prie Išminčių
Išminties, prie Taikos, Ramybės, Tiesos ir
Meilės Karaliaus, o raudonoji, — Kremliaus
Viešpačių žvaigždė vedė ir tebeveda prie to,
kas nuodija, degeneruoja artimųjų širdis, jau
smus ir protų... Vargiai kur tiek yra nugala
binta, išžudyta ir sušaudyta nekaltų žmonių,
kaip raudonosios žvaigždės šalyje... Visa da
bartinė Rusija moraliai apmirusi, degeneruo
ta... Moralinio chaoso ir anarchizmo ryškiau
si liudininkai — “bezpryzornyje” ir “sožytniki”... Kų jau bekalbėti apie kitas šlykšty
nes... Diena iš dienos Sovietuose “praktičeskaja solidarnost”, kerštas, įskundimai ir per
sekiojimai išrauna net ir iš krikščionių at
minties supratimų apie artimo meilę ir tiesą...

Kas blogiausia, kad šie keršto, teroro ir
neapykantos žvaigždės sekėjai, būdami IIIčiojo pasaulinio internacionalo akli bernai,
Riekia savo kruvinųjų vėliavų užkelti ant mū
sų planetos rutulio... Todėl pastebime, kaip
^ie blogos .valios žmonių rankomis sukelia
kitose tautose ir net kaimynuose aistras prieš
Tų, kuris yra Pati Skaistybė, Pats Gėris ir
Pati Tiesa... Ir aistrose murkdomi užmiršta
Dieviškuosius Įstatymus, Kristaus Kvange-

SVETIMŠALIŲ PRANCŪZU LEGIJONAS AFRIKOJE
(ARBA ATSKIRTIEJI NUO KULTŪ
RINGO PASAULIO)

»».
į

Rašo legijoninkas Jonas M.
*

“Aš buvau apleistas žmonių,
bet aš daug meldžiaus ir prašy
davau Dievo neapleisti manęs, Ir
būdavau tikras, kad Dievas mane
globoja. Tad aš buvau visad lai
mingas.”
(Pasakė man, mirtinai sužeistas
legijoninkas).

Svetimtaučių prancūzų legijonas įsi
kūrė 11330 m., balandžio 30 d. Ir iki šiai
dienai praleidęs eiles garsių kovų, gyvuo
ja-

Įstojimo sąlygos visai lengvos, nerei
kalaujama nei jokių asmens įrodymui do
kumentų. Peržiūrima sveikata ir baigta.
Duodama pasirašyti 3 metams sutartis.
Pasirašęs, skaitais jau legijoninku, kito
kių sąlygų nesama.

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS

Trecioji—mūsų dvidešimtame amžiuje pa
sirodžiusi—žvaigždė yra tautinio militariimo
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
ir aneksijų žvaigždė. Ši žvaigždė atvedė iš
Chicago, 111.
tisas valstybes prie pasaulinio 1914—1918
ilins, vadinamus capilluries. Pa
ODA
metų kuro ir jo atributų ulbu net atves ir
-----------J didėjęs arba reikalui esant suprie dar buisesenio bei žiauresnio kuro ir ku
ru artimiausioj ateity... Jei nūdien kalbama Yra sakoma, kml žmogaus mažėjęs prakaitavimas prigelapie žmogaus gyvybę, kaip apie žaislų, tai sveikata atspindi jo veide, ku-bsta temperatūros vienodini
reikia įsivaizdint, koks baisus, pragaištingas rj, kaip ir visas kitas kūno mui.
ir žiaurus bus panašus “žaidimas” per bu dalis, dengia oda. Paviršutinis lb.akai(o iidirbilll# atlicka
simuosius utilitarinius ar naminius karus... žmogaus gražumus žymiai pri- taln tikro8 ,iauko8 paprastal>
yra aHį
Pasakojama, kad užteksiu kuriai nors valsty klauso nuo odos sveikatos. Ura jo
bei panorėti išžudyti arba susilpninti kurių žumo delei daugelis įgyja pa- ki(,kybS8j taip kaJ bfgy 24 va.
nors tautų, kaip mat tos valstybės agentai ^sekimo n* laimės. Oda yra landų žmogus išlieja apie 2
ar vardan idėjų ar už pinigus apsukriai ir ne v*en gražumo pažiba pa- svaru prakaito. Bet reikalui
nepastebimai užkrėsiu ištisas sritis ir įiy- ^ani žmogui, bet ji taipgi at- prisėjus, liaukų veikimas, tiek
mesnius žudomosios tautos vyrus, jų šeimas lipinėja jai skirtas svarbias padidėja, kad į minutų — ki
ir paskirus asmenis džiovos, lyties ar kitų paraigas. Šių pareigų norma tų visas žmogus palieka lyg
/
biaurių ligų bacilomis ar užnuodinsių oru ir lūs atlikimas turi begalinės ,būtų
iš vandens ištrauktas.
svarbos
i
žmogaus
6veikat,.|
Daug(
.
listaipatyrėužėju8ka
.
dujomis žudomųjų kvėpavimo, virškinimo or
ganus, akis ir psichikų: iškrikdins jausmus, Tam tikroje kiekybėje odos rSfialn8 arba kar5tose v,et08e
sukels sielos skausmus, suparalitins ir t. p.'pareigos yra panašios viduji- dirbantys žmonės. Neilgai žino
Cliicagos šimtmečio pažangos parodoje, Mokslo Salėje
O pati karo ir ginklų technika daugiausia n’a organų pareigoms, ypatin- gus tęsėtų, jeigu vėdinimo a- padirbtas žmogaus kūnas, kurį galima vartyti kaip knygų ir
tarnaus šioms žudymo priemonėms... reali- gai inkstų ii plaučių. Svaibiau paratas liautų veikęs. Be to, matyti visų jo sudėtį.
oti
•
j siomis
siomis odos pareigomis
via cdoje yra dar kitos rūšies liaii
Ir tikrai šiandien raudonojo teroro ir mi-[Je*^ kllnu^ aPsaugą, jausmų, kos vadinamos sebaceous. Pa- spuogus. Ar yra galima nuo ’gšties milteliais ir prideng šva.
kvėpavinia, karščio nonnavi- starosios išdirba aliejų, kuris šios ligos pasigydyti su vais-'ria drobule, pritvirtindamas jų
li turizmo, keršto, neapykantos ir “kovos už i
.
............................
,būvį
.
ozvaigzuziu
. vjv- sekejų
... apetitai
a-a - -ir gervbiųi
- r- mų ir prakaito ir alieiaus
iš yra reikalingas plaukams ir tais? Už gerb. daktaro pataisų “adbesive tapė”, kad ne
d
rimų kų turėčiau daryti ačiuo- sislankiotų ir tokiu būdu lie
...
.
...
.,
XT
dirbinių.
pačiai odai, kad apsisaugojus ju iškalno.
troškimas jau yra perėjęs visas ribas... Na,
darytų tolimesnės iritacijos oOda, dengdama žmogaus kū nuo drėgmės, infekcijos ir ki
o nūdien žmogaus naikinimo ir žudymo prie
nų, teikia apsaugų giliau esa- tų išorinių odai pavojų. Visiš Atsakymas M. J. — Gumbas dai.
monių tiek padaugėjo, kad net paprasčiau- i v. .
.
.
... v
. nciai audmenų struktūrai, rau kai arba dalinai šio aliejaus bei užauga ant tamstos peties
siant ir pninitiviskiausiam teroristui, žudikui j.
j._i _.
,
į meninis, dirksniams arba ne- gamybos sumažėjimas, o iš ki- greičiausiai yra nepavojingo
BIRŽAT. — Birželio 2 d. po
žinomi ir l>e militarinio, chemijos, medieinor
(bakterialogijos) ir botanikos mokslų studi-kyauJ° takams nuoi^os pUSpS, jK>r didelė jo gamy- pobūdžio — vadinama lipoma, pietų Biržuose įvyko didelis
iavitno... Kuomet kėsinimąsi ar net žudoma1 suzeullluo- ’h tremia per au- ba duoda progos
progos daugintis j- kaip tai yra diagnozavęs tam gaisras, padaręs nuostolių ajavinio...
Kuomet kėsinimąsi ar net žudoma
kšto ar per žemo laipsnio te vairiems odos ligų šaltiniams. stai gydytojas, kurs taipgi pa pie kelis šimtus tūkstančių li
patį žmogaus gyvybė, ten via kartu kesinimperatūras ir įvairaus pobūtarė labai teisingų priemonę tų. Gaisro sunaikinta viena iš
mas ir į žudomojo turtą, vertybes... Čia isto j
, džio kenksmingumus, lengvai Apie įvairias odos ligas pa to gumbo atsikratyti. Opera senesnių ir laimi gerai veikusi
nnė aksioma. Argi niaza įtikinančių pavyz-, ,. w.
v , ..
... ..
••
[galinčius sužaloti giliau esan- kalbėkime sekančiuose “Drau cija nepavojinga, o jos sėk didelė Biržų — Astravo garidzių iš nūdienes Meksikos, Ispanijos, paga-.
go” leidiniuose.
’čius audmenis.
mės bus geros. Tat nėra ko! nė pieno perdirbinio bendro*
liau ir iš pačios Sovietų Rusijos?.. Tai tik
Jausmo pareigų oda atlieka
Klausimai ir atsakymai
bijoti. Kitokių vaistų tam nė- V(-.s pieninė ir didžiausio Lietu
ros tikriausios am’ų, kraugeringų am’ų vieš
pasidėkojant joje esančiam diKlausia M. J. — Ant mano ra. Panašioms užaugoms opera voje žem6s ūkio kooperatyvo
patystės...
.rksnių tinklui. Ji valdo palycijos daroma vien tam, kadj_ Biržų žemės ūkio dr-jos
Todėl visai teisingai ir reikalinga pana-1 tėjimo, karščio, šalčio ir skau kairiojo peties yra užaugęs atsiekus vienodumo. Kas ki-^kontora žuvo 1)0Vf.įk visas
gėms į Erodų C. Sedulijaus himno žodžiais ^nio jausmus. Aukščiausiai iš- gumbas maždaug vištos kiau ta yra su pavojingoms užau-' (jraUgįjos
archyvas ir daug
šinio didumo. Skausmo toje
nurodyti ir užklausti: Ko, žiaurusis Erodai, vystytas palytėjimo jausmas
vietoje nejaučiu, bet yra ne- goins. Operacijos priemonė ta"' dokumentų, tačiau draugijos
bijai, Karaliui Dievui gimus žemėje?—Kas yra pirštų galuose,
įmalonu turėti išsikišusį petį. da yra vartojama tam, kad a- su.-lflėliai išliko sveiki ir gaisro
duoda dangiškąsias—negrobia mirtinų (žemi
Kvėpavimo funkcija yra la- Buvau prie daktaro, tai sakė, psaugoti gyvybę nuo pavoj'ų. nepaliesti.
škųjų) karalysčių — valstybių...” Ir šie him
bai mažo laipsnio palyginus kad man auga kokia tai “poKas link atsiradusių spuono žodžiai tinka nūdieniams mūsų gyvenimo
— Australijoj visada jaučia
su ta, kurių atlieka plaučiai. ma” ir patarė pasiduoti ope gučių tenka pasakyti, kad jie
žiauraus ir kerštingo gyveninio apsireiški
paeina greičiausiai iš priežas- ma stoka moterų. Dėlto daugeKarščio normavimas žmogu racijai, kurios aš pabūgau.
mams plačia prasme...
Pastaruoju laiku ant to gu- ties jritaci>’ kuri* at,ieka,lis nierginų važiuoji i iŠ Anglije yra svarbi odos pareiga.
Argi “Silentium’as” turi pasitikti visas
I Vasomotor mekanizmas kont-1 mbo atsirado raudonų spuo marškiniai kitų drapanų slė-.jos tikslu apsivesti. Londone
lygiai žvaigždes ir jų takus ir rodomus ke
roliuoja šių odos funkcijų, su gučių. Kai kada dabar ta vie- £ian,i iš viršaus. Šiam reika-j yra net tam tikros agentūros,
lius nuskurusių, nuvargusių, alkanų ir ištroš
mažindamas arba padidinda ta niežti. Sakau, gal mažu tą 1(1 pavartok muilo ir vandens, kurios tarpininkauja vedykusių tiesos žmonių sielų gyvybei ir išgany- į
mas mažuosius kraujo take- brudų verčia lauk pro tuos nusausyk, užbarstyk boric rū-'^oms tarp Australijos vyrų ir
mui?...
•
Anglijos merginų. Kai kada
Tebūna tam atsakymu Kristaus Meilė ir niekas, adv. Gabaliauskas, kun. šermukšnis lietuvių visuomenė džiaugiasi tokių svečių su iš Anglijos į Australija laivas
plaukia su vienomis tiktai
ir kiti. Laukiama ir daugiau. Pranešama, kad silaukusi.
Tiesa.
e
•
•
! merginomis ir moterimis.
į Ne\v Yorkų' jau atvyko p. Jonas Vailokai
Prez. Rooscveltas tarptautinę ekonominę
tis, žinomas Lietuvos pramonininkas ir ban
PASTABĖLŽS
konferencijų
Londone dar šiaip taip sulipdė.
— Jūrų vanduo sūrus ne
kininkas. Dar šia savaitę būsiąs Chicagoje.
Tik
nežinia
kaip
ilgam.
Sunku
yra
tartis
su
dėl to, kad jame silkės randaPasaulinės Parodos proga Chicagoje da P-nas J. Vailokaitis Lietuvos valstybės stei
tokiais
valstybių
atstovais,
kurie
tyko
pri1
si, bet dėl to, kad jūrose drusbar svečiuojasi visa eilė žymių iš Lietuvos gime ir Lietuvos ekonominiame gyvenime yk oš yra.
svečių: kun. dr. K. Matulaitis, kun. A. Lip- ra suvaidinęs svarbų vaidmenį. Amerikos gauti, kitų nuskliausti ir keršyti.

Ir ko nerandama legijone. Pav., šian- i
die rašant man, lietuviui, įspūdžius, prie
to paties stalo sėdi dar keletas legijonin- (
kų. Žiūrint jų tautybės, tai penkių kon- j
tinentų pasaulis. Priešais mane sėdi rim
tas anglas, buvęs karininkas, niekam ne
sakąs dėl ko įsirašė į legijoną. Šalia jo
sėdi vokietis, buvęs kasininkas; prikalbė
tas draugų išvagia iš kasos pinigus, bėga
į Prancūziją; vėliau, policijos persekioja
mas, išleidžia pinigus ir lieka tik viena
išeitis — stoti į svetimtaučių legijoną.
Truputį toliau sėdi du broliai kazokai,
kurie myli dažnai pasakoti, kaip jiems
buvo gera savo tėvynėje, kaip jie gražiai
ir linksmai praleisdavo šventes, su kokiu
nuoširdumu jie pasakoja apie buvusių ga
lingų savo tėvynę.
Tai geri, šiidingi, Dievo biją, vaiki
nui. Man prisėjo kartu su jais iMaroke
eiti atakon. Vienas iš jų ėjo šalia manęs.
Jis verkė, sakydamas: “Brolau, jei tu ži
notum, kaip aš nenoriu užmušti žmogų.’'
Ir keletą kartų mačiau, kaip jis ieškojo
progų aplenkti priešų, kad neužinušus jo.
Štai, per petį žiūri į mano raštų, ki
nietis. Baisus savo žvėriška jėga. Bet aš

jį gerbiu, nes man teko matyti, kaip jis kštis. Šiaip jis ramus ir malonus, bet rei- į
į
gelbėjo savo priešų — arabų, kuris buvo kale labai drąsus ir piktas.
č
’
ajos
ginklai
—
tvirtas
snapas
ir
aš

sužeistas ir apleistas draugų. Jis gerai Į
žinojo, į kokį pavojų jis lindo. Sugrįžus trūs kojų pentinai, kuriais jis energingai
ir mano paklaustas, dčlko tai darė, jis, gina savo vaikus arba pavestuosius saugot
nesuprasdamas ir į mane žiūrėdamas at kitus paukščius nuo plėšriųjų grobuonių.
Prie sargų dar priklauso Šiaurinės
sakė: “Dievas siunčia stipruosius, kad
Amerikos varnėnų rūšies paukštis Molot(Daugiau bus)
rubs pecaris. Kaip mūsų varnėnai rankio
ja nuo galvijų vievesas, taip ir jų giminai
čiai Šiaurinėj Amerikoj nuolat sukiojasi
aplink galvijų kaimenes ir valo nuo jų
parazitus. Ket tolimuose vakaruose prie
laukinių bizonų laikosi būreliai šių pauk
ščių, kurie savo įspėjamu riksmu dar sau
(Pabaiga)
go bizonus ir nuo pavojų.
Šis paukštis Meksikoj ir Kalifornijoj
Įdomių sargybų eina ir mūsų gervės.
jaukinamas ir laikomas kaip naminių Porą’ padėtų kiaušinių pataitė ir patinas
paukščių sargas nuo ropuolių. Be to, jos abu pasimainydami peri, bet kai vienas
tarnybon įeina gaudyt peles ir įvairius tupi ant kiaušinių, antras netoliese sau
šliužus.
go. čia jis parodo nemaža gudrumo, at
Brazilijoj ir subtropikinėj Amerikoj sargumo ir ntidumo. Prijaukinta gervė
yra dar vienas paukštis, kuris prijaukin parodo nemažą palinkimą prie tvarkos
tas laikomas naminiams paukščiams sau ir nepakenčia nesantaikos tarp kiemo pau
got nuo įvairių plėšriųjų paukščių. Tasai kščių. Taip pat gervė gali atstot piemenų
paukštis vadinamas čaja. Tai ilgakojis, šunį, nes rėkdama ir snapu kirsdama pa
didumo sulig žąsim, gyvas ir judrus pau- deda varinėti gyvulius. Bet vpatingiau-

ŠIS TAS Iš PAUKŠČIŲ PASAULIO IR
jy GLOBOS

sias gervės bruožas, kurį pirmiausiai pa
stebėjo Lemep’as, tai kad ji nešioja ant
nugaros mažesnius paukščiukus. Tai nuo
monei yra nemaža priešingų balsų, bet
daugelis tyrinėtojų su tuo sutinka.

Rudenį gervėms skrendant j tolimų
Sudaną ir Nubijų žiemoti, skrenda ir ;vairūs kiti maži paukščiukai. Bet jie ne
pajėgia perskristi Tarpužemio jūrų; tat,
instinkto vedami, tupia ant skrendančių
gervių, kurios ir perneša juos į kitų jūrų
pusę. Išskrisdamos gervės skrenda ypa
tingai klykaudamos. Tai išgirdę mažieji
paukščiukai renkasi ir tupia ant savo il
gakojų draugų nugaros...
Dar būtu galima suminėti daug ir ki
tų sargų bei žvalgybininkų iš paukščių
tarpo. Štai, pavyzdžiui, šarkos ir varnos.
Šarkos savo riksmu įspėja elnius nuo be
siartinančių medžiotojų. Taip pat jos gar
siai rėkauja medžiotojui prie laukinių an
čių besėlinant; o Anglijoj ir Škotijoj šar
kos nuo avių rankioja parazitus, kurie
įsiveisia didelėse vilnose.

I
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tai vienintelė lietuvių mokyk- piknikų. Mūsų klebonas rūpi- daug sykių yra dainavęs, kita
V. P. Karkauskas; jam asis
la visam New Yorke.
naši, kad piknikas atneštų gra duktė Justina yra gabi parap.
tavo kun. Vaškelis iš New BriTarp daugybės tėvų ir ma- žaus pelno. Taigi visi padėki choro vedėja bei pasišventusi
tain’o ir kun. Gauronskas iš
Koresp. parapijos darbuotoja. Sūnus
SURPRISE PARTY”
AVaterbury. Prie altoriaus bu
mvčių, Marijonai Vensevičie- te jam.
Jurgis taip pat geras patrijo
vo ir kitų kunigų: M. Cibuls
nei buvo džiaugsmo matant
tas lietuvis, politikierius ir iš
IJepos 2 d. popiet buvo tik kis (LaSalette Kolegijos persavo jauniausiųjų dukrelę Očia
ir
laukė
graduantų,
kurie
kalbus žmogus. Priežastis apini gražus ir istorinis vakaras: dėtinis) Gradeckis iš Hartnytę graduantų grupėje. Ta
procesijoj
atmaršavo
į
bažnysideginimo yra tokia. P-nia
surprise — priėmimas naujo ford’Oj pankus iš Bridgeport’o
proga jos mamytė surengė vai
Įčių.
Tvarkingai
užėmus
paslegul
bus
ir
man
leista
keKarpienė
skalbė darbinius dranesenai įsišventusio kun. An- įr Kripas iš AVaterbury.
Penkių metų sukaktis ir var-'kjrtas vįetas> klebonas kun. šes, į kurias atsilankė, be gi-; liomis žinutėmis prabilti.
jbužius gazolinu, kuris ir ekstano. Plikimo, kuris dabar pa-l , „ *
...
duvių paminėjimas
Įj^ pau]įonis iššaukė graduan- minių ir svečių, kun. K. Pau- Mūsų apylinkėj viešpatauja pikavo, bet taip smarkiai,
..
-nInz.
Ziurvs
vra
labai
auks”------skirtas parapijon Greenville,
lionis ir kun. J. Kartavičius.
juth Gardina. Jo prieteliai- to išsilavinimo ir gražaus ka- Šios parapijos sodalietės su-Įtus vardais, o kun. J. Karta- Onytė apdovanota įvairiomis didelės sausros. Pavasarį bėga pa,j skiepo langus išnešė. Skleliniai lietūs nedavė ūkinin po durys buvo atdaros, tat de
surengė tikrai gražų vaka trlikiško būdo žmogus. Jo uo rengė gražių vakarienę savo j vičius įteikė diplomus. Po to dovanomis ir gėlėmis.
kams isėti. Suvėlavo. Dabar gdama išbėgo lauk. Vienas sOrų. Žmonių atsilankė apie 300 li katalikybė turėtų būti pa mylimam kleb. kun. K. Pau- kun. Kartavičius pasakė labai
vyzdys ir kitiems mokytiems Jioniui, penkių metų kunigys-! gražų pamokslų pritaikintų
Onytė A’ensevičaitė pasisky uždžiovino. Kaip matyti, bus nų buvo netoli namų. Tat su
iš visų apylinkės miestų. Daly- <
lietuviams,
kurie šiek-tiek mo tės sukakčiai paminėti. Kada-(šioms iškilmėms. Toliau sekė rė lankyt Junior Aid Akade prastas derlius;
griebęs nuo tvoros drabužį apvavo dešimt kunigų
kslo
paragavę
jau
nebereikamijų,
Southampton,
L.
I.,
New
Darbai
Įsupo ir uždusino ugnį. Poniai
ngi Joninės visai artinosi, tai, šv. Mišios ir palaiminimas,
Jo brolio Justino septynių
lauja nei bažnyčios, nei sakra prie šios gražios progos, pa-1 Per Mišias gražiai giedojo
fi
Mainos Fuel Go. dirba vis Karpienei labai apdegė ranmuzikantų orkestrą gražiai
mentų.
Inž.
Žiurvs
nuolat
gvgerbtas ir vikaras kun. Jonas mažųjų mergaičių choras, o išl ^uo geriausio pasisekimo ii ;po tris dienas. Peabodv pir- kos ir veidas. Guli Šv. Elzbiegriežė lietuviškiems ir angliš
veno (Yale University besimo- j<artavičius ir kun. Jonas Le- ' jų tarpo solistė gražiai giedo- iai,ni‘s jaunai mokinei,
(niiau kasdien dirbo, o dabar, tos ligoninėj Danvillėj. Padėkiems šokiams ir dainoms,
koks antras mėnuo, po vienų Įtis rimta,
kindamas)
pas
kun.
KarkausĮ
rcev
if.į
us<
Beje,
nepamiršo
ir,jo
“
Avė
Maria
’
’
,
ikaro vedėju buvo pats
varffonininko ir ^^tį.
dienų.
J Biskį atsirado darbų ir dėl
.fordo liet. parapijos vi kų. Tenai jam susidarė labai J
A'akare,
7
vai.
parapijo
malonios aplinkybės ir dėl to jono.
Prigėrė
moterų bei merginų. Kur pir
karas kun. E. Gradeckis.
svetainėje įvyko graži progra- j
nesistebim, kad jis taip myli
Liepos
4
d.,
ITigh
School
ma siuvo overalls ir džeketus.
LAIDOTUVĖS PRANO
Po gardžių valgių programų ir katalikybę ir lietuvybę, ir Visiems solenizantams įteik- ma, kurių išpildė visos moky-1
mokytojų principalas iš Ind. dabar siuva tik džeketus ir
ŠEPUČIO
pradėjo du Kripukai: Mikutis mokslų. Jisai žada mokytis to piniginė dovana. Be to, dva k]os mokiniai; kiekviena klavalstybės mokindamas sūnų marškinius. Prieš uždarant
,
k ..
, .
. šios vadams, kiekvienam įtei sč atskirai savo gabumus pa
ir Jonukas. Jie padainavo vie dar
toliau, o paskui grįžti i . .
...
v. , , . . .
.
.
įplaukti,
10 ar 11 metų, pate- dirbo apie pusantro šimto da
1
. '. ' |kta puikių rožių bukietai.
rodė.
Daug
vietos
užimtų
visA.
a.
Pranas
Šeputis
nalai1
,
ni ir duetu. Paskui dainavo Lietuvų apsigyventi.
Jis visuo
1
1
ko gilesnen sroven. Sunūs už rbininkių, dabar mažiau. Bet
Aakaro vedėja, sodaliecių kam smulkiai aprašyti. Bend- jotas liepos 5 d. katalikiškuo-1
,•
, , , tėvų priŠimanskienė su Hilly Billy — met malonus, gražaus, švelno
r
m.mmnuu įkabinęs
uzv kaklo
visgi geriau kaip nieko.
pirm.
M.
Juškauskaitė,
gražiai
ra
j
kiekviena
klasė
sudarė
gra
se kapuose.
Šv. Kazimiero ba- ■ smaugė.
• tKad
- i ir
• greit ištrauk
trio. Po to kalbėjo kun. A. Va apsiėjimo žmogus ir tikrai in
r
Kaip visur depresija, taip
škelis, New Britain’o lietuvių teligentiškas. Ištikrųjų, gali ■vakarų vedė. Kalbas sakė vi- gų įspūdį įvairiais lošimais, žnyčioje už jo sielų laikyta tas, nors sykiu buvo ir gydy ir pas mus negeriau. Parapi
parapijos klebonas. Jisai nu me džiaugtis susilaukus vėl si solenizantai ir sesuo Niko- driliais, šokiais ir dainomis. trejos šv. Mišios sykiu, ant tojas ir slaugė, bet neatsiga ja negeriausiam stovy. Iš
Be mažos išimties, programa 3 altorių. Kun. Jurgis Česna
švietė sunkųjį kunigo gyveni tikrai mokyto lietuvio profesi- denia>
vo. Tėvas ant syk negyvas, o laidų visokių, o pajamų maža.
mų ir prašė žmonių, kad jie jonalo ir inteligento. Jis pri Jaunųjų sodaliecių skyrius buvo lietuviška. Visi vaiku- pasakė pamokslų. T bažnyčią sūnus dar valandų gyveno.
Vyčiai, Moterų Sųjungos kuo
pasimelstų už kunigus ir jų klausydavo parapijos chorui išpildė turiningų programą,/.iaį iabai gražiai vartoja Jie- kūnas buvo lydimas Šv. Kazi
Apsidegino
pa bei š. R. draugija balius
darbuotę Kristaus Vvnvne. ir įdomaudavęs jaunimu, lan- j™?’^5 jV.airių deklema, tuvių kalbų. Ištikrųjų, buvo miero draugijos, prie kurios U. Karpienė, plačiai žinomo bei teatrus ir pasilinksmini
Tu ansIrlnVImnc
(ko pažiūrėt ir pasigėrėt jau- velionis priklausė. Dalyvavo
Toli išvažiuojančiam kun. A. Vvdftvn
kydavo jų
susirinkimus Ir
ir cnn
spo C’JŲ’ S°k’U 1F daiIUJAVestvillėe seno biznieriaus mus parapijos naudai rengia.
A’akaro rengimu daug pa- nųjų artistų gabumais. Be a- taip pat daug giminių ir pa Karpio žmona, kuri turi išaukPlikimui linkėjo visokeriopos rto sueigas.
Bet kaž kų daro mūsų vyrai,
sidarbavo sodalietės: S. Ven- bėjo, čia daug darbo padėjo žįstamųjų.
kloties. Po kalbos Pugžliūtėi
Įėjus gražių šeimynų, pav., vie kad su nieku nepasirodo.
i Jo žmona taip pat pasižy stvičaitė, M. Baliūnaitė, M. seserys Dominikonės.
pašoko klasiškų šokį. Piano
Velionis gimė Kretingoje na duktė yra Šv. Kazimiero Dievo Kūno šventėj iškilmi
mėjusi; priklausė chorui, da Juškauskaitė ir kitos.
skambino varg. V. Burdulis. i
Jaunikaitis A. Židanavičius, kovo 29 d., 1878 m. Amerikoje vienuolė sesuo Arnesta, kuri ngoji procesija ėjo lauko pu
rbavos parapijoj ir t.t. Jos tė
Angliškai kalbėjo du jauni i
Mokyklos
baigimo
iškilmės
visų
graduantų vardu, pasakė išgyveno 20 metų. Sirgo daug atlankė sergančių motinėlę, sū sėj. Choras gražiai giedojo. Evas yra parapijos trustee, tai
kunigai (kun. Plikūno vien
gi jaunoji paeina iš labai gra Apreiškimo Panelės Šv. pa atsisveikinimo kalbų. Kun. J. Įmetu. Buvo kelis kartus ligo- nus Silvestras plačiai žinomas vangelijos nebuvo skaitomos.
mečiai ir mokslo draugai) MiNesųjungietė
žios ir tikrai katalikiškos šei rapijos mokyklos mokslo me- Kartavičius pasakė gražių, pa- ninėje. Ligoninėje ir mirė lie dainininkas, kuris ir Chicagoj
halek (slovakas) ir Shea.
pos
3
d.
Prieš
mirtį
aprūpin

mynos. Abu išvyko i Cbicago t.j baigimas įvyko sekmadienį, "'<>kin“n«9, ™ linkėjimais, ka.
tas dvasiniai. A. a. Pranas Še
Paskui gražiai dainavo dvi pasisvečiuoti.
!birželio 25 d. PrieS 9 vai. žmo. Illi) gra,lu£l"ta'"s.
I
komiškas daineles Matas Kri Jaunai porelei linkime ge-jn^ prisirinko pilnutė bažny- Kadangi vakare dalyvavo putis paliko nuliūdime savo
žmonų Teklę, tris sūnus, Pra
pas, kurio vaikučiai taip pat
nemažai svečių, tat klebonas
riausios kloties visame kame. i ’ “
'
,
gražiai dainavo. Po to M. Kri. Pet.rl)’ AntOn9 'r E,’Var'
įsais (busų buvo iki 20), auto- pakvietė svečią Joną Brund*
T
•
dų
ir
viena dukrelę Zofijų.
pukas tam tikra kalba įteikė Lietuviams jaunuoliamsėėms mobiliais, traukiniais, o, gal,1 zų varg. Šv. Jurgio parap. pa- į
v
1
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
kun. Plikimui dovanėlę — du gražus pavyzdys—susivesti su ir orlaiviais iš New York, New kalbėti. Sis sveikino gra<iuan. 1 A'
Pranas S<“P"tis h"vo
šimtu dolerių. Kun. Plikimas katalikais ir lietuviais.
Hampshire,
Massachusetts, tų klasę, ragino tęsti mokslų geras katalikas. Mylėjo baž
gražiai padėkojo.
Connecticut, Rliode Island ir toliau; apibudino mokslo sva nyčių ir Dievų. Šelpė bažny
čių kiek tik galėjo. Šelpė ir
Paskui kalbėjo Dr. Aukšta FOURTH OF JULY PAS kitų vai. Buvau pradėjęs skai rbų ir reikalingumų.
katalikiškas įstaigas. Skaitė
kalnis iš Waterburv, kunigai: MARIJONUS MARIANA- tyti automobilius, bet galva
Vietos
kleb.
kun.
K.
Paukatalikiškų spaudų, ypatingai
POLY
apsvaigo ir mečiau darbų.
Karlonas, Ražaitis, Gaurons
lionis
pasakė
turiningų,
kalbų.
“Draugų” mylėjo ir skaitė.
AVorcesterio benas tikrai
kas, Kripas ir Ambotas. Kun.
DIENAS
Apibudino
parap.
mokyklos
Lai Viešpats Dievas suteiAmbotas kalbėjo apie šventų Važiavau ir aš, nes girdė ‘Sousiškai’ grojo.
jų kunigystę ir sunkias jos jau, kad visi lietuviai važiuo Buvo kunigų, advokatų, da svarbų. Ragino lietuvius-kata- jkiam jam amžinų atilsį,
priedermes; ragino kun. Pli- ja į Marianapolį į “Lietuvių ktarų ir šiaip jau devynios likus ir ateityje leisti savo
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Liepos Ifi d. parapijos sve
Lkūnų visuomet būti linksmu Dienų.” Kų tenai mačiau! O, galybės prasimušusių žmonių. vaikus Į šių mokyklų. Skaudu
Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę į
yra,
kad
karts
nuo
karto
vaitainėje
įvyks
pusmetinis
para

Žmonės
skundžiasi,
kad
lietu

ir Dievo Apvaizdoj. Jaunuo labai, labai daug. Mačiau iki
LIETUVĄ
sius lietuvius kunigus ragino 10 tūkstančių žmonių lietuvių! viai nyksta! Reikėjo pamaty ku skaičius mažėja. Tikimosi,'pį jOs susirinkimas. Bus išduoARBA KF.LIArKITF.
mokytis lietuvių kalbos ir va- Mačiau daug sportininkų ir gi- ti, kiek ten buvo lietuvių! O kad klebono prašymas pasieks tas finansinis raportas, kalbaEKKPRKSINir I.A1V1
dovauti saviesiems žmonėms. rdėjau daug chorų ir muzika jaunimo, net širdis iš džiaug susipratusių lietuvių katalikų ma apie klebonijos statymų ir
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
.^A^i/iai padainavo Katkau- ntų. Gardžiai valgiau ir gė smo plakė. Nieko daugiau ne ausis ir jie nedaleis to pavo- kitus dalykus.
buv. Lietuvos operos riau su savo giminėmis, drau sakysiu, kaip tik du dalyku: jaus, kad mokykla užsidary- Į Liepos 23 d. parapijos dur
smiste. Kaip visuomet, ji vi gais, su visais, nes tenai buvo Reikėjo tik Lukšio “kameros” tų. Imaht Brooklyn’ų, Mas- že įvyks metinis parapijos pi130 W. Randoiph St., Chicago
sus sužavėjo lietuviškomis dai beveik visi mano draugai lie ir kad tas kasmet atsikarto- peth’ų ir New York’ų, ši mo- knikas. Iš čionai ir kitur vi' ■
Į’! T'ijl'kykla turėtų būti kupina, nes si yra nuoširdžiai kviečiami į
nelėmis. Burdulis savo links tuviai. Žmonių privažiavo bu tų!
imomis dainelėmis ir kun. Gra
deckis kuris jam akompanavo
Sūrely Ooc Gore Didn’t Mean lt Likę lt Sounded
BY L0U1S RICHARD
pijanu, visus prijuokino.
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Ant galo kalbėjo kun. A.
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Plikimas. Visiems širdingai
yod Kus sic*- I
SHOLiLD HĄyE $e£R
AfOl TEJĖLING
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k
nž viskų dėkojo. Visų prašė
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■
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T
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karštų ir nuolatinių maldų.
Vakaras baigės šokiais.
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KAS GIRDEI PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
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BREMEN
EUROPA

Į LIETUVĄ

COLUMBUS

NORTH GERMANLLOYD

ŠQIJIRE EDGEGATE

NEW HAVEN, CONN.
Liepos 3 d. Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioj, New Haven, buvo vienas iš gražinu
sių šliūbų. Moterystės ryšin
buvo surištas inž. E. Žiurys
su lietuvaite (pavardę užmir
šau) irgi iš New Haven’o. Mi
šias laikė pats klebonas kun.

D H J U G AS
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Antradienis, liepos 11 <1., 1933

rodytų neprasčiau už kitas žinomi kaipo profęsijonalai, ne įlėkite tuojau susirašyti su 1 Juozaitienė, Navickaitė, Kutautas.
basebolės žvilgsniu, southsidic- Vyčių centru.
piūtė ir K. Sabonis.
Į sus-nią atsilankė nepuprn- Įčjai supliekė northsidieČius.1
4 kp. — l atstovų.
Visi Chicagos ir Cicerus lie
--------------------- Rašo prof Kampininkas.------------------------stų svečių iš Lietuvos: adv. Laimėtojų grupėje žaidė kini.
5 k p. — 1 atstovą.
tuviai yra kviečiami atsilan
Gabaliauskas su žmona ir kun. Valančius ir Katauskas, Dr.
Amerikos lietuvių “tuutiš- pro užpakalines duris svyruo
14 kp. — 2 atstovus.
kyti ir pagerbti iš mūsų Lie
Lipniekas. Ponia Adelė Gabu- Simonaitis, Kaminskas ir Stra
kli” ir “progresyviškn” spau darni slenka visokie ponai,
16 kp. — 1 atstovą.
tuvos šalies atvažiavusius sve
liauskienė (Hubliauskaitė) sa- kalaitis. Apie šeštą valandą'
da be pornografijos, kaip žyAmerike kai kas savo arklį,
24 k p. — Į atstovą.
čius.
B. P.
vo kalboje palygino Lietuvos “Dainos” choras, vedamas J.
das be cibulių, negali apseiti. karvę, šunį, ar katę pramina
3(5 k Į). — 1 atstovą.
jaunimų su Amerikos lietuvių Saul io padainavo tris dainas.;
Seniau “tautiečiai” ir eicilis- kokio žmogaus vanta, tai pa
112 kp. — 2 atstovus.
l.
Seniausioji pasauly spausdi
jaunimu. Sakė Lietuvos jauni- Klausytojams labai patiko,
tai leido ir didžiavosi Dagiais, licijui dėl to nei galva ncskauApskritys — 2 atstovus
namoji mašina yra
Painios
me esama daugiau energijos1 Nuo antros iki dešimtos va
Sakėmis, Kardais, Dilgelėmis da. Ale pas šlėktas tai didžiau
veikimui. Taipgi perdavė ši r- landos grojo orkestrą. Bouling1 Atstovai renkami tiktai mm mieste Ispanijoj. Nesenai ta
ii kitais jiems lygiais šlamš- sias insultas ir už tai tenka
dingiausius linkėjimus Lietu- alleys buvo užimta visą die- nux'iu pilnai užsimokėjusių iki 1 mašina atspausdinta istorija
tais. Pritrūkę begėdžių skai- net nukentėti.
'nuo jos įsteigimo 16 šimtme
vos jaunimo są-gos Pavasaris, na. Žodžiu, visi visur brūzdė- rugpiūčio mėli. 1 d., 1933 me
tytojų, liovėsi leidę. Dabar jų
Ana, K lapeliuose, Kudziškių
ty iki mūsų laikų.
Adv. Gabaliauskas vaizdžiai jo ir linksmai laiką leido.
^ų.
vieton siūlosi “tautiška” L s- vai., gaspadorius Karpičius sa
papasakojo apie kultūrinį ir
terio
. . . gazieta.
„ . Sempelinis su . vo karvę praminė Pilsudskio,
L. MacVeigh, naujas J. A. T*
•
...............•*
, ^>rxe u^us baro ir virtuvėje
Kirčio—kalibro pornografija šlėktų karaliaus, vardu. Suži
pasiuntinys Grekijai. Bu- ekononun* Lietuvos gyvenimą, pasidarbavo darbininkai iŠ1 Pagerbimui svečių iš Lietutumeris jau išėjo. Toji gazie- nojus
noius palici.ia
PaI)asak°j° say° isPfl AVest Šitie, o prie ice cream iš,V08 kun- Lipnicko, Šermukšnumeris
palicija tuojau gaspa L Js pasiuntįnv8 p. Skinnėr
- lI)ievo Apvaizdos jnirapijos. nl°, Alatulaičio, pp. Gabaliau
ta matyt mislija, kad Anieri doriui sustatė pratikuolų. Esą, skirtas ambasadorium Turki- !-dZJ^pat^\
Lupnicicas gražiai at. ,, .. ....
.
kos lietuvių tarpe dar nesu i tu insoltini mūsų maršalką.
i ,
....
.
.
Jiems Liet. \ vcių Chic. Aps- skų ir p-lės lingytės Liet. Vy
jai.
įsakė
j
klausimų,
kaip
Lietupuvo visi ėjusių šlamštų skai
Dabar Karpičius nežino, ką
kritvs vra labai dėkingas ir čių ir Moterų Apskričiai reni
vos
žmonės,
ypač
inteligentai
tytojai ir jais nori gelbėtis daryti su “Pilsudskiu”: paprašo visų susirinkti liepos 1S g,a vakarėlį Šv. Antano parap.
žiūri į Amerikos lietuvius.
I d. į Aušros Vartų parap. salę, :su'(,.ie> penktadienio vakarą,
nuo pirmykščio tos gazietos piauti ar parduoti. Paplautų,
Į Atsilankęs į sus-mą adv. Malikimo.
bet tada visa apylinkė juok
8 v. v.
B. P. Jiepos 14 d.
stauskas
ragino
visus
prie
vietųsi, kad Karpičius “PilsudProgramoj dalyvaus mūsų
IŠ FED. APSKRIČIO
Įnvbės, prie gražaus pasirodyskį
”
paplovęs;
parduotų
—
CHIC.
VYČIŲ
KUOPOMS
Pasiskaičius ateinančių iš
artistė M. .Janušauskienė, O.
SUSIRINKIMO
iino Lietuvių Dienoj, liepos 16
seno mūsų krajaus gazietų, tas pats; sakytų, kad Karpi
d.
Laima
Iš Centro raštinės knygų, iŠ
pasidaro toks medulis, kurio č-ius “Pilsudskį pardavė
Liepos 7 d., Aušros Vartų;
Mano rokunda — padovano*
birželio įnėn. 30 d., žemiau iš
vienoj pusėj: krizė ir dar kri
parapijos salėj įvyko Federa LIETUVOS VYČIŲ DIENOS
ti
šlėktams;
tada
jie
turės
ka

vardintos kuopos turi teisę siu
zė visa kur; dejuoja darbiniu
cijos Chic. apskričio susirin
ATMINIMAI IR VIEŠA
ralių
ir
karalienę.
sti į 21 seimą tiek atstovą,
kai, dejuoja komersantai, pra
kimas, kuris buvo itin skait
PADĖKA
kiek žemiau pažymėta. Kuo
moninkai, dejuoja žemi ir au
lingas. Džiuginantis tai reišPRAŠAU NESIJUOKTI
pų suspenduoti nariai nėra Full Pack
kšti valdininkai. Esą, visiems
įkinys, kad Federacijos įtaka
Kad bile koks darbas būtų
skaitomi pilnais nariais, ren No Slack Fili inq
sunku gyventi. Kitoj pusėj:
j liet. kat. visuomenėj sparčiai sėkmingas, reikia visų širdin
— Sakyk, mylimoji, ar
Ogiausio pritarimo. Liet. Vyčiai kant atstovus į seimą.
Kaune ir visuose provincijos
plečiasi.
nežadi būti mano gyvenimo-,
ŠAME
Kiekviena kuopa gali siųsti
miestuose visi saliunai, trak
L. Šimutis padarė praneši- - tai matė liepos 4 d., Vytauto
drauge? — sako savo mergi
AS42 YEAR5AGO
Buy gloves with what
po vieną atstovą nuo kiekviemą apie būsimą Federacijos darže.
tieriai kas vakaras pilni pri nai .Jonas Gruše.
25 ou neės for 25$
;Kongresą rugp. 23 ir 24 die-, gu gimtais jaunimo dalyva no dešimties pilnai užsimoke
it savęs
sigrūdę geriančių. Visur tik
— Nesuprantu,
..
,u . ...— atsako
, . no,n*s’ kad viskas jau paruoš- Jvo įr mūsų dvasios vadai: Ai 'jusiu narių,
Nerelk mokėti 60c. ui '
ūžia, kaip bičių avily. Vienur jam Ona Obuolaite, — kaip t Kongresas nrasidės iškit- 'v —
dantų mostį. Llsterlne To;
» H
w —
I
oth Taste gaunama po 26c.
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resas
prasmes
lbKll
bavicius,
Baltutis,
Vaidinas,!
T
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i
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i.,,,
ūžia cilindruoti ponai ir nuo- drįsti man šitaip sneketi. Juk'm;n<mmia 5v
■
-*r v ,.
Jvi butų kokių nors klauTėmyk, kaip gerai ji vėl- )
įmngomis sv. Mišiomis ®v- .Vaitukaitis, Linkus,
IIILIONS OF POUNDS USED
Mačiuliokla. Ją vartotadamaa p«r Į
OUA. GOVERNMENT
ganugarės ponios. Kaune kas ; aš tamst* laikau už šlykščiau-Jurgio bažny{ioj, Bridgeporto ' is> Urbanavičius ’ (‘kouosI,a, sin,ų arba ne‘iksll“'’'b
metus sutaupai |>.0l.
• i •t•
•
•i •
\T • v •
m
i i/ciiici» iv i no i i w nūn ici,
naktį pulkai žmonų, gatvėm,s.sb kva,bausi vaiku,,. Ne.tiau Kongreso scsijos įvyks JfoKl-LfU). Katauskas, Valančius,
LISTERINE
žąsis varinėja. Po vidurnakčio
tamstos net tada, jei bu- Jey parko salėj fiug pakvies rjeskevįgįU8 šermukšnis ir LiTOOTH PAŠTE
____________________________ turu vienintelis vyriškis visam t
r Vv.Vlll <«n»inoR” dm ' -i
z
.......... t • #
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I*yuU
narnos tuo-,p
niCkas (svečiai iš Lietuvos),
pnickas
pasai) \.
HtvHidinti nprtnni-nuttni
Ii. taip __
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.
. ( 'jas atvaidinti
nepaprastai Iipatx r-t-i
Gabaliauskai,
“Drau„ — Mieloji, — sako jai Gru nksnią operetę “O! Daktare!” įgo„ re(p p. Šimutis, Dr. Siar tokį atsakymą as tu- Kongreso puota bus Šv. Kaži- 'niOnaiti8 ir kiti.
Radway*s Pilis
įiiipro
seseru aaauenujos
aka<lemiio< saoi- i i)ienas programa buvo
i
For Constipation
1,iiu skaityti
• . limta priežastim
1 v
miero seserų
toPETRONĖLĖ
Imti mano žmona? icj.
Jei oeseies
Segelės ivazimierieies
KazimierietėR sve
<vp. k)a;
, . .. , atsisakvmo
.
yporto programa susuk-1
LAMSARGIENĖ
T
..
~.................. ,čius Prii,ns ir Pavaišins. Taip ,- is Vyčių basehaI1 Odinio. I
Po tėvais Oželaitė
Japonijos sostinėj išeina is pat gerb. seselės vaišins at- Marquetle Park išlošė nuo Sc.:
Mirė liepos 8 <1.. 1933 tu..
j
restorano
du įsigėrę studentai stovus savo pagamintais pietu- Cbicago 12—7. Antras lošimai
What The y Arei
6:40 vai. vak. Kilo iš Raseinių
A mald raliable vegetable hxativ«
apskr., Švėkšnos parap., Kuuir
kalbasi.
mis.
Kas
mano
ŠIĄ
VASARĄ
VAŽIUOTI
Į
LIETUVĄ,
which do«s noC gripe, esuae dutraaa
čaiėių kaimo, Amerikoje išgy
buvo “Old Timerių”. Nors lo
or dutnrb digarion. Not hobi t formveno 20 metų.
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
ing.
Contain no harmful drugs.
i
—
Ministeris
pirmininkas
,
Laiškai
jau
pagaminti
ir
atPaliko
dideliame nnliudhne
šėjai yra Chicagos lietuviams to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
What Thcy Doi
dukterį Petronėlę, sūnų Izido
kvailas, ministeris pirmininkas stovai pasiėmė, kad išdalintų
Millioos of man and women, ainre
rių. pusbrolį Jim Ozelis, dvi
1847, Kava used them to ralieve suk
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
pusseseres Magtlalf-nų Balsienę
hcadachcs, nervousnsss, fatigue, loaa
asilas...
•
dr-joms savose kolonijose,
Vyrai — Atyda!
of appetite, poor cocnplcaioa «nd bad
ir Kolestiltą Mlllerlenę ir gi
visada geresnes laivuose vietas gauna.
breath
whcn th«se conditions are
mines, > Lietuvoj dėdienę Bar
I
Štai vra specialia pranešimas, kuris
i Jų kalbą užgirsta policmocaused by constipation.
borą Oželieuę,
du pusbroliu
L. Šimutis pranešė, kad bus Įdomus kiekvienam vyrui. kuris
At Ali Druggists
Juozapą ir Jokūbą, pusseserę
t» • ,
,
X,
T, ,
...
pasiekė ‘•viduramži” Ir jaučia relkanas.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Radsray 9C Co., Ine., N«w York, N.Y.
Barborą Oželis, du pusbroliu
Bndgeporto Šv. Petronėlės n;ig,ųną tam tikro gaivinančio toVincentą Ir Juozapą Rupalnlus
. • •
• , • -c
..
NIKO. Kad suteikti galimumą tuksta— Ką ministeris pirminin drauglja
Ir gimines.
įstojo į r ederaciją Inčlsms, kurie dėl kokios nors prle- rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Kūnas paSarvotas 4621 So.
pildys.
kas asilas...
(užsimokėdama metinę mokės- i*“t!M atldė,1°Ja užsisaką
Paulina St. Laidotuvės
įvyks
ketvirtadienį, liepos 13 d., iš
! — Ne mūsų, ne. Mes kai- tį $1.00.
j
namų 8 vai. bus atlydėta į šv.
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
bame apie kinų ministerį pir-1 Taip pat L. Šimutis piane- j
rioje įvyks gedulingos pamal
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Idetuvų ir visus
dos už velionės sielą. Po pa
mininką.
šė, kad Kunigų Vienybės sei-1 tiesiog nuo distributorių.
Gydytomaldų bus nulydėta J šv. Ka
pasaulio kraštus.
..
.
. .
.
T . 1
,
i r
liaus preskrlpclja dabar parduodama
zimiero kapines.
— Na, na, nesiteisinkit. Jei mas bus rugp. 22 a. «v. Jut- vl9OSe vaistinyčiose vienas Doleris
Nuoširdžiai
kviečiame' visus
. .
.
.
. .
i
• I ’
i> • 1
*
mėnesio treatmentą. — bukite sa«
gimines, druugus-ges Ir pažys
ministeris pirmininkas kvai-Įgio parap., onageporte.
|vimi gaukite buteli šiandien — ga
tamus- mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
rantuotas.
las ir asilas, lai tiktai mūsų.
Nuliūdę: Duktė, Sumiš. Pus
Apie
šimtmetinės
pažangos
broliai. Pusseserė* Ir Giminės.
“NATLKE’S HAIIt BAI.M”
Prašau į steišiną.
VJ
Laidotuvėms patarnauja graparodos Lietuvių Dieną pra Geriami Veistai Plaukų Sulaikymui
Gryn trt. ^rllmnan Žemo nuntab.lo
borius J. F. Eudclkls. Telefo
nlekėjimą odoR 1 penktas sekunda*
■-Z
Ir Ataiuglnimui
— ir pauelbinga* pri« Ersemo*.
nas Yards 1741.
nešimą darė E Šimutis, kad
Visi, kurie norėtu turėti geriausias
purkų, dodervln^fl. Ir Išbėrimų Že
pasekmes, kad nesllnktu Ir austu
mo bevelk stebuklingai ptaAn’Jnaa
Pirmutines knzyres, ku- stropiai rengiamasi prie iškil i plaukai, galite atsiSauktl pas mus.
viMoklaa odos Irltadja*. kadangi
šio vaistai vra padaryti Ift brnnJo gydymo ypntyl*ė* retai ramialininis mes sikstitą, ninakli ar.mių, kad dalyvaus milžiniškas i glausiu Tonų. thabar per trumpa laltuo* kitose gyduolėje. Visom vaisi 1
‘ 1
•
'
c
Ų
ką parduosime nupiginta kaina —
nyčioa užlaiko—36c, 60c. |1, Ypa
dėlis
butelis
kalnuos
tik
65
centui.
ką kitą lošiame buvo išrastos I choras, bus sporto programa ii
tingai tvirtas Žemo. Du syk ge
Taipgi, kas norėtu agentnuti dėl
lemui rezultatai >1,16.
Sitų nepaprastu vajai u. tai atsišauki
prieš 480 m. Dabar kas
metjt.p. Raginta valdyba pagamint te arba atraskite dėl Informacllu.
Vieninteliai Išdlrts-ial Ir PnrdiHėlal
; pagaminama astuoni
milijo- atsišaukimus, kad sutraukus
Mite. P.\II,IM.\ RIMKIENĖ
Telefonas CANAL 7790
1531 Sliielils Avernie.
nai kaladžių.
| publikos, kad lietuviai pasiChlaego Helghts, III.
PRANCIŠKA
FOR
5KIN in.niTOTiOMS
(Patent rlghts applfed for 1933) 1
LUKOŠIENĖ
Po pirmu vyru Belskienė

Prašau Į Mano Kampelį

CHICAGOJE

A.

25c

VMANCiy | LIETUVĄ
DĖMĖSIU!

A.

Nusa-Tone

■m

A.

r

ntehin
i. Skin

GORČIŲ AGENTŪRA

A.

l’erglsky.rė sti šiuo pasauliu
liepos 9 d., 3:15 vai, ryto, 1933
nt„ su'nukus 54 metų amžiaus,
gimus Pakleve Vllk.'nė, Vaigu
vos parap., Raseinių apskr.
Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko
dideliame nuliudlnie
vyrą Juozapą, du sunu Mykolą
Ir Kazimiera, dukterį Elenorą,
žentą Juozapą Iturgj, marti Ja
dvygą Dlelskį, augintinį Kazi
mierą Statkus,
seserį Tercsą
Binkienę ir gimines.
Kūnas
pašarvotas
randasi
4631 Harrison St.
Laidotuvėą įvyks trečiadienį,
liepos 12 d., 8 vai. ryto iš na
rnų į šv. Antano parapijos ba >nyčlą, Cicero, III., kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už
velionės sielą, o Iš ten bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapinis.
Visi a. a. Pranciškos Lukošienės giminės, draugai Cr pažy šlami esat nuoširdžiai kMečtami dalyvauti laldoluvėse ir
suteikit Jai paskuti'n) pa tarnuvlnią ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame:
Sunai. Duktė, fermas, Marti, Alt-

gimini-, Hc«u<> Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborlus 1. J. Zolp.
Telefonas
Uoulevard 520 3.

4 k■k
F

žemo

(Z.
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Antradienis, liepos 11 d., 1933
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5

žiuosit, pamatysit ir bus kuo karą. Visos nariis prašomos bū 120 d., 7:30 vai. \Akare, 6v.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
tinai susirinkti.
'Kazimiero Akademijoj.
mi “gardžiuotis”.
Kvietimai
Reikia galutinai prisirengti ^is susirinkimas bus pus
------•
*
------- o-,. .
v
i •
. ' OfLso: Tel. Calunict 403#
A. Ii. 1). Fed. atstovė ir Pu‘"jprio
rengiamo piknikėlio, ku-į1111'lnls" Oaboinos >k\rnj
Tc, uemtova ezs.
Uo
,sl"v'"s -llJ.vvaali su ra..... ..
aulinės Parodos Komiteto na» ris įvyks
D E N T I S T A S
•
rys p. B. Bytautienė kvietė šio “Rūtos” darže. Be to vrn ktis veikiama būsimam meti
141(1 SO. lUlh cr., CICERO, ILL.
širdėt* ir veikliosios rėmėjos su
Utur., Kclv. Ir Pėtn. 10—0 vai.
visas lėmėjas dalvvaut Lietu- svarstymui ir kilų svarbų rei- uiam piknikui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3117 SO. UA1JSTED ST., CHICAGO
šiliuko skaitlingai.
31*7 So. Halsted St.
Visos rėmėjos prašomos kuo
Puticd., Scrud. ir Subat. 2—0 vai.
vių Dienoj, liepos 16 d.
į kalų.
Kp. Valdyba
Naujai išrinkta nutarimų
Birželio 26 d. Moterų Sųjundaugiausiai širdies įdėti į pi Ollso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak.
Ponia .J. Šaltenienė visur di Į
RczlilcutlJos Ofl.Mii.: 205(1 W. U Vili SU HEMLOCK 8161
gos 21 kuopos mėnesinis susi-;rast. M. L. (lurinskaitė užėmė rba, neaplenkia nei “Draugo”1
kniko darbuotę, nes tik vienų
Valandos: 1#—18 ryto
SUSIRINKIMAS PER
Btredomla Ir Nedėliomls pagal uutaftl
rinkimas įvyko mokyklos ka- savo vietų ir paskaitė protoko
metuose Centras rengia Sv.
Rep. <
KELTAS
mbary. J kuopų įsirašė sekan- lų. Aiškiai, teisingai ir inteliKazimiero Vienuolyno naudai,
(Narysuckss)
GYDYTOJAS IR CH1RURUAB
čios E. Ogintaitė, A. Česnienė, gentiškai visa sutvarkyta ir
o parama tai įstaigai labai ir Tel. LAFAYETTE 7050
8429 Weat Uarųuett# Road
A. Glasnienė, V. Ktukonienė, typewri.teriu rašyta, kad visi
VALANDOM:
Sv. Kazimiero Akad. Rėmė- lahai reikalinga,
9 Iki 12 ryio; 7 Iki 9 vakare
O. Sireikienė, J. Vaičkienė, T. rt kordai būtų aiškūs. Skyrius
U tarų. ir K#tr. vak. pagal sutartį
jų Dr-jos susirinkimas turėtų Į Įvertinkime ir branginkime
Gydytojas
ir
Chirurgas
Eta 8468 d. MAPLKWOOD 1VE.
Marozienė. Daugiausiai kalbė- tikrai džiaugiasi p-lės Monikos
įvykti liepos 16 d., bet kadan- j^ab kų turime savo mieste —
4140 Archer Avė.
ta apie išvažiavimų. Išrinkta darbuote rėmėjuose, taip Cengi tų dienų bus “Lietuvių Die- šv- Kazimiero Vienuolynų ir Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
TeL Lafayette 5793
atstovvs į M. S. 16 seimų.
tro, kaip ir skyriuje; nuo pat
Valdyba
Res. 2136 W. 24th St.
Pasaulinėj Parodoj, to Akademijų.
na
TEL. CIANAI. 0409
Dar tebeserga narė V. Bue- įsisteigimo sųžiningai su mu-; Moterų Sujungęs 55 kp. sva- dėl susirinkimas nukeliamas į
nienė. Sųjungietės linki jai kuo mis darbuojasi.
Irbus sugįrįnkinias jvyks §į va.
ketvirtadienio vakarų, liepos
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki y vak.
Office Phon#
Res. and Offlc#
greičiau pasveikti, kad ir vėl į Skaitytas gražus padėkos
Proapeot 1928
2269 So. Leavitt 81
.Office: 4459 S. California Avė.
Cianai 9796
galėtų dalyvauti veikime.
i laiškelis nuo praloto Krušc.
G R A B O R I A i:
N ėdė boję pagal sutartį
kz i •
dėkojo
X Liepos oi
3 d. įvvko Sv. izKa- .kurs skvriui
•
d už dova
LIETUVIAI DAKTARAI:
zimiero Akademijos Rėmėju 1,** ir sveikinimus jo sidabre
Telefoijis Varde 1138
LACHAVICH
lel. Ofiso Ir Res. Grovehlll 0817
PUYSIC1AN AND BURGEuN
skyriaus mėnesinis susirinkikunigystės jubiliejaus pro
8917 S. Waslileuaw Ava

CHICAGOJE

DR. ATKOČIŪNAS

IŠŠV. kryžiaus PAR.
TOWN OF LAKE

DR, A. G. RAKAUSKAS

DR, V. S. NARES

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

DR. J. J. KOWARSKAS

mas. įsirašė dvi narės. Skv-,^a’
• •
• v .
-v, Į A. R. D. Centro pikniko ko
nūs rengiasi prie šeimyniško
1

išvažiavimo, kuris įvyks lie-i niisija l’atiek5 "ražl' ruporų.

IR SŪNŪS

LIETUVIS CBABOBIUS

Tel.

STANLEY P. MAŽEIKA

LAFAYETTE

2403 W. 63 r d St., Cbicago

3057

2

DR. A. RAČKDS

Patarnauju laidotuvėse kiiopigiauslu..
Reikale meldžiu ataiSaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Ganai 2616 arba 2618

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubUius visokiems
2314 W. 23rd PI., Cbicago
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
1439 S. 49th Court. Cicero, III.
Chieago. III.

DR. J. J. SIMONAITIS

OFFICK HOURS:
to 4 and 7 to 9 P. M.
Bunday by Appolntmsnt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
kad ren»iuK1 P™
3051
West 43rd Str.
kiliko. Ponia Kalenienė atsi(Prie Archer Avė. netoli Kcdzic)
Kįlo klausimas apie tai, kad janka jv dm- pažadėjo dovaną
Vulandot,: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedėliomls pagal
Gydyto jas. ir Chirurgas
Centras paskyrė du šiimus do-,pjknjkuį Vonia. T. Stankevisutarties
4645 So. Ashland Avė.
lerių pinu. \džinėti ii t'citi *.jeng p-jos šaltenienė jau tu
TEL. CICERO 6927
PHONE GROVEHILL 9027
Valandos: 8-4; 7-9 P. M.
skyrius. Kai kurios narės tuo ,.j “grab bag” pripildytų graOfiso valandos:
Trečiadieniais
Ir sekmad. susitarus
Phone Boulevard 4139
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
labai nepasitenkinusios. Daly- šiomis dovanomis piknikui,
Ine.
Nedėlioinis pagal sutartį
kų ištirti apsiėmė gerb. kun.(
Naujos narės
LIETUVIŲ GRABORIUS
Ofiso telef. Boulevard 7820
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
P. "V aitukaitis, kad tie pini-į* Kaip kas susirinkimas, taip
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Moderniška koplyčia dykai.
Namų telef. Prospect 1930
1869 SO. WE8TFRN AVĖ.
0(18 W. 18th St.
Tel. Gautai 0174
gai atneštų naudos, ii pi ižą- j,.
neapsėjo be naujų na
GRABORIUS
Chieago. UI.
Chieago. III.
i
(lijo pram.tl kitame uUSlimo kag jy daugiausiai įra- I
Musų patarnavimas
Boulevard 7689
L , ™
...
_
visuomet □ųžiniiigns Ir
Phone Boulevard 7012
kūne.
Res. Hetnlock 7891
ĮSO S lai p. C. Petraitiene. Šia- į nebrangus, nes neturlAr ,
c, .
'
• • i •
-j , ' me Išlaidų užlaikymui
X Moterų Sųjungos 21 kuo- me susirinkime, jos pasidarba skyrių.
GRABORIUS
TA YP KT T Ki H? A Q
pos šeimyniškas išvažiavimas, vimu, prirašytos motina ir duNauja, graži ko
Koplyčia Dykai
DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
liepos 4 d., puikiai pavyko, krelės p. Marijona Vidutienė
4830 WEST 15tb STREET
arti 47th Street
4712 So. Ashland Avenue
plyčia dykai.
Vai.: nuo 9 iki S vakarų
Svetelių atsilankė daug. Pada- ir Ver. ir Ona Vidutaitės, taip
Cicero, Illinois
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar#
061 tuoj pUtfu.1 »uUu
ryta virš pusė šimto dolerių*gi jauna p-lė Genevieve Suku3307 Auburn Avenue
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. Tel. Ofisu Boulevard 6912-14
Re*. Victory 2341
pelno.
raitė. Poniu C. Petraitiene jau \
TaL Ganai <112
Svečių tarpe matėsi klebo turi kvotų narių prirašius ir j
TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
nas kun. A. Skripko, kun. P. gaus dovanų — gražių knv756 W. 35tli STREET
Ola pigesnės kalbos, nes daugiau prityrimo.
Vaitukaitis, Centro rašt. M. gų, sulig Centro nutarimo. 'O
DkiMTlbTAk
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 8:30-8;
Nežiūrint kur gyvenate musų ypntiškas, ištikimas
DR. MAKGEKIO
patarnavimas visuomet prieinamas už
2201
W. Cermak Road
Vaičūnienė su šeima, Direkto- piknikui ponia Petraitiene re-;
NA 1.1 .> ZE.MESNŲ KAINJ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
(Kampas
Leavitt St.j
į PRANEŠIMAS
rių pirm. 1L Maziliauskienė ir ngia “visų balių”. Kai atvadykaa’. Nuliudimo valandoje nepamiršklto
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
, Persikėliau i erdvesne Ir patoge
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
Nuo 1 Iki 8 vakar#
kitų įžymių svečių. Visi link
vietą
patarnavimu busite patenkinti.
Heredoj pagal sutarti
#325 SO. HALSTED ST.
sminosi prie gražios A. SluTal.
nuo 8 iki 8 vakare
gių muzikos.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
gveotadiantaie nuo 19 Iki 18

pos 30 d., lianiuette parke.

DR, M. I. STRIK |

J. F. RADŽIUS

OR. J. W. KADZEWICK

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

SIMON M. SKUDAS

Renginio komisija dėkinga
visiems biznieriams ir sųjungietėms, kurios aukojo valgių
ir gėrimo.
X Dabar sųjungietės rengia
si prie kitos pramogos — bingo party, kuri įvyks liepos 22
d., česnų svetainėj, 4501 So.
Paulina St., 7:30 vai. vakare.
Sųjungietės žada visus malo
niai priimti ir pavaišinti.

A. A.

IŠ ŠY. JURGIO PAR AP.,
BRIDGEPORT

718 W. 18th St.
Tel. Lafayette 857#

J. Llulevičius
Gralx»rlua
ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chlcagoje ir aplellnkSJe.

1646 WEST 46th STREET
T#l. Boulevard 1298—841S

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

galimas nž
Pusmetinis A. R. D. 2-rojo
KOPLYČIA
sk. susirinkimas įvyko liepos 1344 S. 50t.h

$35 00

DIKaI

Cicero. Tli.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
M A N D A G I A I

SIMPATIŠKAI

ir

LIETUVIS AKINIŲ
Palengvins

CHICAGO, ILL.
I

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigii
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Me
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus ki
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. '
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į just
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinirimą, grabų ir kitų reikmenų ir už ta
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, neriai
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurisl
teikia ambuiance patarnavimą sn ekspertu lietuviui
patarnautojo. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite BUDKIKt pirm negu kreipsltšs kur kitu.

pašaukite:

Eudeikis

REPUBLIC 3100

Dtdyat# OflMB

Liūdnoje valandoje

JŪSŲ GRABORIUS

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: 7ARDS 1741 ir 1742

v

iitSM

Res. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 švUTH HALSTED S’IREET
Rezidencija 66UU so. Artesian Ava
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 Iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 AHCHEH AVENUE
Tek Virginia 0036
Tel. Grovehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4
7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus
2422 W. ALUtULLTTK ROAD

akių

Įtempimą,

VVeutvvorth 6001

ino,

skaudamą

bau

trumpų

akių

karštį.

regystę ir

•’

Rez.: Tel. Drexel 9 J

DR. A. R. McCRADIE

Atitai-

tolimų

re-i

stueet

ROOM 210
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

! _ _______________________________________

Prirengiu teisingai akinius visuose
alsitikriuuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciaiė aty.la atkreipiama mokyklos vaikučiams.
.
Valandos nuo 10 ryto Iki t vaka
ro. Nedėliotais pagal nutarti.
Daugeliu atsitikimų akys atitaisomos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kalis
| pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. A. A. ROIH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

kuris

.KXo.'k:į“£u"'. 7850 s. HALSTED
gystę.

LABAI PIGIAI.

I

Rea
Englewood 8641

SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Tel. Cunul 0257

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
phon#
offic# Pkon#
Ofiso: Tel. Victory 6893

INCORPORATED

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDEJA8

6631 S. California Avė.
Telefonas Bepublic 7868

Phone Hemlock 7828

Henry W. Becker
(I.lccnsed Ernbalmer)

3238 S. HALSTED ST.

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak.
Seredomis ir uedeltomis pagal sutarti
KEZlbENClJA;

Valandos: nuo 9 iki 9

PAVLAVICIA UNDERIAKING CO.

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP

Tel. Victory’ 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

DR. S. BIEZIS

Dr. C.K. Kliauga

Phone BOULEVARD 8486

Tel. Monroe 3377

Tel. CICERO 294

Gražus A. R. D. 2-rojo sky
riaus susirinkimas

5310 SO. KEDZIE AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Phone (Janai 6i22

DR. G. 1. BL0Ž1S

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Patarnavimas geras Ir nebrangus

UYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2422 West Marųuett* Road
Vai.: 8-4 Ir 7-9 vak. aetv. 9-12 ryto
Nede.loj susitarus

DR. CHARLES SEGAL

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomls ir šventadieniais 10—12

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomls 10 iki 12

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Telefonai Midwuy 2880
Office-

iFrospect 2011

Ros.:
Ecvcrly 0081

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Dr. JOHN F. RUZIC
PH1.SICIAN AND SURGEON

2355 West 63rd Street

Rezidencijos Tel. Plaza 320C

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartj
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Cbicago, 111.

Phone: Hemlock <708

.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

WISSIG,
Kapitonas

Specialistas iŠ
Rusijos

Pasauliniame kare

IGYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS N1 ZlCltl '
KAIP UŽSlHENfclUBIoe (r NEIŠRADO MOS JOS YRA
|Rpeelnliškal gydo Ilgus pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodijlmą krau
jo. odos, ligas. Žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n#MĮėJo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jnmz gali neda
lyti Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Pstaflpias dykai.
OFISO A ALANUOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 '
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Julius MackeviAius, 2342 S. Bilietus galima gauti lietu
Leavitt Street.
vių dienra&čių
“Draugo”,
! tuvių Dienos bankietų, liepos Dalen’s Pharmacy, 4193 Ar- “Naujienų” taip ir “Sanda
LIETUVIŲ DIENOS OR .rodyti svetimtaučių akyse kai- |1? įr yisas ,kiUs
inforn
,a(.rw
ros” ofisuose bei pas Komi
___ ___
._____
cher avenue.
pinai Petrošienei, 7121 S. Tai- KESTRAS AKOMPANUOS “ ,! i —’---------po lietuviai
meno mėgėjai ]įe^įanf.įaH pasaulinę Parodų. 1 Belskis Pharmacy, South A- teto narius.
man avė.
ir pačios parodos jvertinto- Su įvairiais užklausimais Pa- rtesian ir Marųuette Rd.
DAINININKAMS
B. Stradomskienė, 6623 So.
8. rodos ar Lietuvių Dienos rei- Į Narvid’s, 2424 West 69th
jai.
Rockwell St., laimėjo didelį, 100 narių orkestras gros Lie
kalais, visi prašomi kreiptis !street.
labai gražų rankomis išpiau- tuvių Dienos programe ir
DALYVAVO SVEČIŲ IŠ
People’s Furnifure Co., 4183
CHICAGON ATVYKSTA į tų biurų.
stytų kryžių. Serijos num. bu
akompanuos chorui bei
LIETUVOS. BROOKLYNO,
Archer avenue.
LIETUVOS PRAMONI
vo 78.
Kas turi kambarių
Šiandie nuo 7 iki 13 vai. va
dainininkams
DETROITO IR KITŲ
Jucius seserų restaurante, kare iš stoties "VYLES, 1360
NINKAS J. VAILOKAITIS
I Daugybę kitų gražių dova
išnuomavimui
MIESTŲ
nų laimėjo daugelis kitų atsi- Liepos 1G diena bus sek
kilocykles, pastangomis PeopLietuviai, kurie turi kam 33rd ir Halsted street.
J.
Mickeliūnas,
6747
South
Pasiekė
New
Yorkų
liepos
7
lankusiųjų.
les Fumiutre krautuvių bus
madienį, o tų dienų įvyks Pa d., atvyksta su žmona; da barių išnuomavimui svečiams, A rtesian avenue.
Piknikas visais žvilgsniais
Visi sportininkai, ristininkai saulinėj Parodoj Lietuvių Die
atsilankiusiems į “Lietuvių
transliuojama antradienio nuo
gerai pavyko
Jie
yra
po
75c.
asmeniui.
lyvaus
Lietuvių
Dienoje
, ir kumštininkai labai pasižy- na, kur susirinks tūkstančiai
Dienų” Chicagoje iš svetinių
lctinė radijo programa. Dainų
Užsakymus
laiškais
adresuo

dalį išpildys K. Sabonis, Samiestų, prašomi pranešti apie
mgj°* J- J- Bagdonas, kaipo lietuvių apvaikščioti iškilmes.
Mūsų dienraščio
Vakar C’hicagon atėjo žinia, tai Lietuvių skyriaus raštinei. kite, Lithuanian Section, A boniūtė, Ančiūtė, Čiapas, Peopikniko komisijos pagelbinmTas iškilmes rengia Pašaubuvusis praėjusį sekmadienį
į New Yorkų penktadienį Vietų biuro skyriui suteikė ži Ccntury of Progresu 1739 So. ples Parlor kvartetas ir due
kas labai daug pasidarbavo. linės Parodos Lietuvių Sekei- •kad
. ,
T.
Birutės darže, praėjo dideliu
i atvyko iš Kauno, Lietuvos, nomas biznierius M. J. Kiras. Halsted street.
Šį vakarų visi “Draugo”
tas. Kalbės Dr. Atkočiūnas,
pasisekimu. Dalyvavo tūksta
j,, puošniam Hali of Science Jonos vailokaitia, Ūkio Banbendradarbiai, agentai, ir au- trobesy parodos parke, geriau ko (iirektoriu3 ir Br. SmilŲ
DDS., dalyvaus “čalfs Kepu
ntinės žmonių minios. Nors .........
, . v.
PASIMIRĖ
SENA
T0WN
v Vl
. .
.
...
kotojai biznieriai vra kvieciia- Įsakant savo ,flS.es mieste, ku-, |ejįie8 iS(]irbinių fabriko
rė”. Bus graži muzika, nau“LIETUVIŲ DIENOS KA
šeštadienyje ir sekmadienio ry | . 4
;
j„_»
OF
LAKE
GYVENTOJA
mi atsilankyti į Rūtos daržų, lis užima virš 40 blokų ilgio.1 • . .
į dingi ir įdomūs pranešimai.
RALAITĖS ŠOKIŲ BI
te baugino lietum ir daug kas į ou*!O w 9Qi./i r»i
.
n
zidentas.
.{
'Todėl nepamirškite pasiklauLIETAI PARSIDUODA
\\. -Ji<1 II.
I Didysis lietuvių orkestras,!
manė, kad iš pikniko nieko
Liepos
9
dienų
pasimirė
ge!
Rengimo komisija širdingai kurį diriguos p. K. Steponą- i Asmeniškame laiške, rasyneišeis, tačiau apie pietus išLietuvių Dieno.. Karalaitės rai z,noma Town °f bake
siblaivė ir pasidarė ideale pi-Į dėkoja aukotojams,-taip gi tro vičius, apart išpildymo gražių |tani J- p- Varkalai, 3341 So.
Konkurso teisėjai liepos 12 <1. ventoJa- P“ronėlė Lamsargieknikui diena. Tas paragino kų savininkams už nuvežimų, muzikos numerų, dar ir
jLalsted street, Pasaulinės PaŠokiuose, kurie Įvyks Hotel "?• L“dotwės ivyks kel''irt“mūsų prietelius ir rėmėjus vy žmonių į daržų. Taip gi ačiū rui bei solistams akompanuos. (rodos Lietuvių skyriaus vicc
dienj, liepos 13 dienų. Bus iŠE. "VValton PI.
kti į dienraščio metinę iškil Chicagos .lietuviams ir svečia- Tai, suprantama, kad tokio or-1 pirmininkui, p. J. Vailokai- Knickerbocker,
ir N. Miclugan Blvd., oficia- kil"li"KOS Pamaldos fty. Kry. Šv. Marijos mergaičių sodanių ir gražiai praleisti dienų. ms už skaitlingų atsilankymų kestro akompanimentas cho-’,praneša, kad Chicagon atziaus parap. bažnyčioje, o iš licija laikys susirinkimų šį va
liai
paskelbs
kuri
lietuvaitė,
rui
arba
solistams
bus
tikras
v
yk
s
neankseiau
liepos
12
d
iš
tolimųjų
miestų.
Žmonių suvažiavo iš visų CliiKlausytojai gir- ir dalyvaus Lietuvių ekonomi- pasižymėjusi savo tipingumu 1*°^
nulydėta į v. Kazi- karų, mokyklos kambary.
.cagos ir apylinkės lietuvių ko Pinigus už tikietus prašome (malonumas.
dės turtingų, ritmo ir spalvos n*Ue konferencijoje, kuri įvyks ir grožiu, buvo išrinkta Ka- niiero aPines
Visos narės prašomos atsi
lonijų. Svečių tarpe matėsi kuo greičiausia sugrąžinti.
Per
pamaldas
bažnyčioje
gie
ralaite.
J
teisėjus
įeina
p.
A.
liepos
17-19
dd.
Jis
atstovaus
i pilnų nieliodijų.
lankyti, nes svarstysime apie
muz. J. Brundza, Šv. Jurgio
dos velionės giminaitė ponia išvažiavimų, kuris bus liepos
Kalvaitienė,
Nora
Gugienė,
Lietuvos
Prekybos
ir
Pramo

Dovanų
už
tikietų
platinimų
parap. vargonininkas iš BrooOrkestrantai ir choristai
Leoną Gaižaitė, R. Hanskat, Agota Oželienė, dainininkė iš 23 dienų, Fox River St.Charls.
nės Rūmus.
klyn, N. Y., pp. Paurazai iš laimėjo Juozas Puplesis, 3212
dirba su viršlaikiu
Marąuette parko.
Rep.
P-as J. Vailokaitis atvyko į M. J. Kirienė, Dr. Biežis, Dr.
Susirinkimas prasidės 8 vai.
Detroit, Mieli. Dalyvavo ir sve S. AVallace Avė.
M.
Strikolis,
M.
J.
Šileikis,
K.
Repeticijos
eina
viena
pas

vakare.
Valdyba
čiai iš Lietuvos, atvykusieji
Amerikų kartu su žmona. At
BANKIETAS
SVEČIAMS
Jurgelionis
ir
M.
Biekša.
kui
kitų.
Viena
dienų
repetuo'
šį vakarų, 7:30 vai., Rūtos
vykęs Chicagon apsigyvens!
į Pasaulinę Parodų, būtent:
PAGERBTI
Kur parsiduoda bilietai
Side,
rengiama
.i
a
atskiri
chorai
ir
orkestrai,
kun. A. Lipniekas, adv. S. (Ja- darže, \Yest
Bismarck viešbutyje.
Bilietus į “Karalaitės” šo
baliauskas, kun. dr. K. Matu pagerbtuvės visiems “Drau- 0 antrQ ~ krūvoj. Praeitų sa
m
Pasaulinės Parodos Lietuvių
kius
galite gauti nuo teisėjų
LIETUVIŲ P. P. SKY
laitis, kun. šermukšnis ir p. go“ pikniko darbininkams, bi- vait« buvo Lietuvių Dienos
Dienos Komitetas pirmadieni, Atsiminkite, kad visų tavoir sekamose vietose:
Stulpinas, aptiekininko Stulpi-'znieriams, rėmėjams ir priete-!bendra chorų praktika, ku-Į RIUS ŠIANDIEN ATIDA
P. P. Komiteto raštinėje, liepos 17 d. rengia svečiams rų kainos kyla. Todėl pir
no brolis. Pirmieji keturi pa- į liams. Prašome atvykti. Beje, riui vadovauja ir mokina p.
RYS INFORM. BIURĄ
pagerbti bankietų, kuris įvyks kit tuoj—sutaupysite pinigų
1739 So. Halsted street.
sakė gražias kalbeles. Svečius dalyvaus ir svečiai iš Lietu- Bočius. Susirinko įvairių eboORIENTAL
9 -f
O fT
“Drauge” 2334 So. Oaklev Knickerbocker viešbuty, gra- RŪGS
vos>
Irų nariai ir jų buvo apie 700. Suteiks interesantams visas
(karpetai)
pristatė p. P. Šaltimieras.
PARLOR SEOR
Į žiame Oriental kambary, E. TAI
i avenue.
Kviečia Pikniko Rengėjai Bendras orkestras laiko papo ..............
informacijas
apie
Lietuvių
Sportininkų programai va
“Sandaroje”, 814 W. 33rdjWalton PI. and North Michi- VALGOMŲ KAM
____________ įmokas keletu kartų į savaitę.
Dienų;
parduos
parodos
BARIŲ SETAI
*28 77 ffc
dovavo p. J. Mickeliūnas. Kugan Boulevard.
! street.
Darbas gerai sekasi. P-nas į
bilietus
mščiavosi F. Keturakis su SaBankieto pradžia 8 vai. va
t Lietuvos Konsulate, 100 E.
Steponavičius džiaugiasi.
nioška. Ritosi J. Bancevičius 1
—————
Belleview PI.
kare. Įžanga $1.00.
Pasaulinės Phrodos Lietuvių
su Gilium, J. Bagdonas su Į Lietuvos Vyčių 21 seimas į- Lietuviai pasirodys puikiai
Aš esu tikras, kad lietuviai skyrius šiandien atidarys savo
J. T. Juozaitis Ir OHo Wrn.lt, sav.
Aukštaičiu ir dar viena pora įvyks
!vvks rugpjūčio 13, 9, 10 d.,
savo dienos — liepos 16 iškil informacijų biuųų, Bridgepor3621-23-25 S. Halsted
Sportininkų programa publi 1933 m., Cbicago, UI.
te,
3335
So.
Halsted
Street,
Street
puikiai.
Seimas prasidės iškilmingo mėse — pasirodys
ka buvo patenkinta. Svečių
kur
visi
vietiniai
lietuviai
ir
kalbos sukėlė gražaus entuzi mis šv. Mišiomis, Gimimo Pa Nors lietuviai neturi savo paneles Šv. bažnyčioje, Marąuet vi Ii jono, bet už tai atžymės iš kitų miestų atvykę tautieazmo.
Kodėl nenusipirkti plačiai
te Park. Po pamaldų sesijos Pasaulinės Parodos buvimų ir čiai galės gauti informacijų
Visi pikniko darbininkai la
žinomų skalbiamų mašinų
kartu patys turės progų pasi- apie butus, automobilių garaįvyks parapijos salėje.
ADVOKATAS
THOR
pas gerai žinomų lie
bai gerai ir tvarkingai dar
105
W.
Monroe St.. prie Clark
Kadangi Chicagos Vyčiai at
tuvių firmų JOS. F. BUDTelefonas State 7660
bavosi. Nebuvo nė mažiausio
RIK, Ine.?
vykusioms į seimų atstovams
Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
nesusipratimo. Žodžiu didžiu
Pirkdami
iš
Budriko
kra

parūpins apsistojimui vietas,
2201 W. Cermak Road
utuvės plačiai žinomų skal
lis mūsų dienraščio piknikas
Panedėlio, Seredos fr PėtnyClos
tat reikalinga iš anksto žinobyklų THOR tVASHER,
vakarais 6 Iki 9
•jo didžiausiu pasisekimu.
Telefonas C&nal <122
iti atstovų skaičius. Tuom reiJūs gausite gvarancijų da
ugeliui metų. Pirkti galite
I kalu visi prašomi registruotis 1
Namai: 6459 S. Rockwell St.
lengvais
išmokėjimais,
vos
Utarnlnko, Kstverro Ir Subatos
DRAUGO” PIKNIKO
liki rugp. 1 d. pas raštininkę,
Vakarais 7 Iki 9
illl
po $1.00 į savaitę. Mokėda
Telefonas Rspublic 9600
LAIMĖTOJAI
j B. Paliliūnaitę, 6419 S. Washmi tokiu būdu, Jūs nei ne--------jt<naw Avė. arba “Vytis
sijusite kaip tapsite maši
Pirmų dovaną, J. Budriko Į 4736 S. Wood St., Chicago, III.
nos savininkais.
Nauja THOR skalbykla
paaukotų radijo, teko JuoząGraja
ADVOKATAS
drapanas išplauna i 5 mi
2 E. 103rd PI. prie State St.
nutes. Nauja THOR skal
Tel. Pullman 5950
bykla drapanas išplauna net
šaltame vandeny.
Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklų
galite pirkti dar šiomis žemomis kainomis:
Kraustau Rakandus. Planus už pf-i
Klausias kalnas. Palaukit Lafayetts’
THOR 1933 skalbykla .................... *49.50
1990
J. OKSAS
THOR Model 21 ............................. *59.50
2649 West 43rd St.
THOR Model 31, didelė, moderniška $99-50
THOR floor sampelis, $90 vertės, *37-50
CHRYSLER IR PLYMOUTH
Elektrikini prosų ir 6 pokelius muilo duodama dy
kai su kiekviena perkama mašina.
Telefonuokite BOULEVARD 8167 arba BOULE
VARD 4705, o mes Jūsų drapanas išplausime dykai
kaipo mašinos demonstracijų.
Pirma pirkimo naejo arba var

C H I C A G O J E

LIETUVIŲ DIENA ŠIMTMEČIO PAŽANGOS PARODOJE

TŪKSTANTINĖS MINIOS
“DRAUGO” PIKNIKE

RADIO

r.JkniL-ns i

PRANEŠIMAI

SPECIALĖS KAINOS

L. VYČIŲ SEIMAS

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

PIRMIAU NEGU KAINUS PAKILS

JOHN B. BŪRDEN

J. P. WAITCHES

OKSAS EKPRESS

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

LIETUVĄ
■ITVRA

Burinis greitasis laivelis, kuriuo jo savininkas V. Bar
nnm išplaukė iš Ne\v Yorko į Cowes, Anglijoj, dalyvauti bu
rirfių laivelių lenktynėse.

SŲ SPULKĄ
A8

RIZNIS

1. LAFAYETTE 1083

toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemifikiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

Naujas lietuvių ltadio Porgramas, leidžiamas Bud
riko Krautuvės — iš stoties \YAAF, 920 K., nedėlioBALZEKAS MOTOR SALES
mis po piet 1:30 vai.
4038 Archer Avė.
Taipgi iš WCFL, 970 K., nedėliomis po> piet 1 vai.
TeL Lafayetts 2082
Taipgi iš \VHFC, 1420 K., ketvergais vak. 7:30 v. ...
■1-- ------------- 1

=*«

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

