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Bendra pramonei tvarka bus paskelbta
KETURU) VALSTYBIŲ PAKTAS TURI
DANTIS - MUSSOLINI

CHICAGOJE
PARODOS OFISAI
SAUGOJAMI

LIETUVIU DIENA CHICAGOS
PASAULINĖJ PARODOJ

Ateinantį sekmadienį Chica tovas J. Valst. p. B. K. Ba
Chicagos
šimtmečio
pažan

gos šimtmečio pažangos paro lutis. Jis pasakys prakalbų.
MASKVOJE SIAUČIA ŠILTINĖ
gus parodoje policija pastaty doje Įvyks lietuvių diena.
Ties 14 gatvės parodos var
ta parodos ofisus! Saugoti. Šios
tais šeštadienį popiet atstovų
50 komunistų Bulgarijoj laukia
priemonės imasi prieš plėši Sp'jama ir yra vilties, kad oficialiai priims Rufus
C.
mirties bausmės vykdymo
kus. Ofisuose visados yra apie tų dienų pai-.J n suvyks ke Dawes.
80,000 d. metalinių pinigų. Su lios dešimtys tūkstančių lietu Be Lietuvos atstovo sekma
renkami banknotai kas valan vių, ne vien iš Chicago ir apy dienį Hali of Science rūmuose
PASKELBS BENDRĄ
KETURIŲ VALSTYBIŲ
dų j vidumiesčiu bankus siun linkių, liet ir iš viso krašto.
PRAMONES ĮSAKYMĄ
PAKTAS
turės prakalbų dar ir Wiscončiami. 1,000 dol. metalinių pi
Hali of Science rūmuose j- sino universiteto prof. Senn.
nigų sveria apie (X) svarų, vvks muzikalinė programa.
AVASHINGTON, liepos 13.
ROMA, liepos 13. — Gal šio
Milžiniškam chorui
vado
tad neapsimoka plėšikams ke Paskiau įvairūs ant vandens vaus prof. A. Pocius, o orkes
-— Krašto pramonės šakos la mėnesio pabaigų Čia bus pasi
bai nerangiai daro kodus (tai rašytas keturių valstybių —
Šio krašt-o Vakarų apgyvendinimo paminklas. Bus pas sintis.
sportai žieminiam! parodos trai iš 109 narių — Ch. Stesykles) ir pramonės gaivini Anglijos, Vokietijos, Prancū tatytas Pioneer State parke, Harrodsburg, Ky. Čia parodo
tvenkiny, o vakarų — kitokios phens. Solo dainuos artistas
mas to paminklo modelis. Kairėje yra skulptorius Ellerbusen,
mas vėžlio žingsniu stumiasi zijos ir Italijos, paktas.
RESPUBLIKONAI ATpramogos.
J. Babravičius.
o dešinėje architektas F. Keallv iš New Yorfco. Šio paminklo
pirmyn.
1
*
KIUNTA
Muzikalinę programų 2:00
Sporte dalyvaus visa eilė
Šį paktų Prandūzija visaip pastatymui kongresas skyrė 100,0(X) dolerių.
Ims nemažai laiko, kol visos
popiet atidarys Lietuvos ats lietuvių atletij.
'ir savo naudai interpretuoja.
Respublikonų partijos vadai
tos šakos su savo kodais pa
sitvarkys, o čia gerovės sieki O tas Vokietijai yra nepaken-l IŠ PARTIJOS RADIKALAI 50 KOMUNISTŲ LAUKIA ; praneša, kad jų partija iš nau
MIRTIES BAUSMES
PAŠALINAMI
jo atkiunta ir ateinantį ruder.į
mas energingiau -turi būt pir čiama.
Premjeras
Mussolinis,
kad
VYKDYMO
rinkimuose drųsiau, energin
myn stumiamas.
nuraminti
Vokietijų,
paskelliė
giau pakils politinėn
kovon
k |
BERLYNAS, liepos 12. —
To laikotarpio panaudoji
pareiškimų.
Jis
sako,
SOFIA,
Bulgarija,
liepos
PALANGA. — Darbinin Yidurinių ir aukštesniųjų
prieš demokratus.
mui, kad smarkiau spustelėti „
...
. .
, .
|Kanc. Hitleris ėmėsi nacionalPrancuzijos
interpretavimas
12.
—
50
komunistų,
įėmus
ke
kai, perkeldami naujon vieton visokio tipo mokyklų mokiniai,
pramonės
gaivinimų, prez.
socialistų partijų valyti. Paša
Ši
partija
buvo
užmigus
po
.(aiškinimai)
yra
klaidingas
lėtų vidurinių mokyklų moki
kurių tėvai tarnauja valdžios
Rooseveltas, sakoma, paskelbs
linaini “radikalai” ir grųži- nių — bernaičių ir mergaičių, nepasisekusių jai pereitų pre nepriklausomybės 10 metų pa
Anot
Mussolinio,
šis
paktas
specialų visai krašto pramonei
minėti kryžių, pastatytų ant įstaigose ir gauna algų nuo 11
zidento
rinkimų.
nania griežtoji drausmė, kuri laukia sau mirties
tikrai
turi
savo
dantis
ir
tai
bausmės
iki 8 kategorijos, atleidžiami
įsakymų, kuriuo bus nustaty
Birutės kalno, rado 1,5 metro
stiprius dantis. Jis bus nau pastaraisiais laikais buvo nu vykdymo, arl^a karaliaus pa
nuo mokesčio už mokslų. Ta
tos darbininkams darbo valan
DAUG
BONŲ
PARDUOS
gilumoje
kažkokio
aukuro
lie
dingas
ne
kuriai
vienai
valsty

puolusi.
sigailėjimo.
privilegija iki šiol naudojosi
dos ir skirtas mažiausias už
bei,
bet
visoms
keturioms.
Ir
kanas.
Senais
laikais,
sako,
ir Kauno muzikos mokykla.
darbų atlyginimas.
juos teis
Kai kurių provincijų fašis Mirties bausme
Chicagos mokyklos boardas ant Birutės kalno
tai per dešimts metų.
stūksojo
Dabar jai davus konservato
tai gubernatoriai buvo pasky mas nubaudė už Plovdivo ka išleidžia 40 milijonų dolerių
Jei pasirodys bet koki tru
ten vertės bonų be gyventojų re aukuras, prie kurio lietuviai rijos teises, už mokslų turės
rę visų eilę “komisarų”. Hit reivinių užpuolimų, kad
kumai, ar negerumai, paskiau
ITALŲ LAKŪNAI
leris dabar įsakė tuos fašiz sau pagrobti ginklų ir amuni ferendumo. Šių teisę boardui garbindavo savo dievus, au mokėti visi, nes įstatymas auk
kodais bus pataisyta.
LABRADORE
kas aukojo ir ant kurio kūre štųjų mokyklų klausytojams
mu kūrėjus paleisti.
Centro cijos.
pripažino legislatūra.
tokių lengvatų nenumato.
Bulgarų karo
ministerija
PROHIBICIONINKAS
Patinta, kad miesto majo no amžinųjų ugnį. Manoma,
SHEĮDIAC, N. B., liepos 12. vyriausybė šiandien jų jau ne
reikalauja, kad mirties liaus- ras Kelly mėgins šiuos bonus kad. rastos liekanos ar nebus
NUSISKUNDŽIA
Į Cartwright,, Labradore, ats reikalinga.
GELVONAI (Ukmergės) —
mė būtų įvykdyta.
tik to aukuro dalys, nes ak
krašto vyriausybei parduoti.
krido iš Islandijos i-talų lakūApylinkės miestelių žydai
ŠILTINE MASKVOJE
mens smarkiai apdegę, net su
BINGHAMPTON, N. Y., nl, 24 lėktuvų eskadrilė, kuri
samdosi ūkininkams žemės
PREZIDENTO TARYBA
irę ir padengti degėsiais. Že
liepos 12.
Grįžo namo pla-jskrinda į Chicagos parodų,
MORGIČIŲ BILIAI
darbų dirbti. Kai kur yra su
HAGA, Olandija, liepos 12.
TURĖJO POSĖDI
čiai žinomas profisionalas pro
mė aplinkui grynas smėlis, o
ruošti jiems net specialūs lau
hibicioninkas W. E. Johnson, KITĄ KRIZĮ PERGYVENO — Žiniomis iš Maskvos, tenai
Iš Springfieldo praneša, toje vietoje kažkoks juodžemis
kų darbų praktikos kursai. Iš
baisiai šiltinės epidemija plin AVASHINGTON, liepos 12. kad morgičių biliai žuvę, ka su anglių priemaišomis.
žinumas “Pussyfoot” vardu.
mokę dirbti žemę, tokie žada
LONDONAS, liepos 12. — ta. Daug žmonių miršta. Bol — Nauja prezidento paskirta dangi valstybės senatas juos
Jis sako, kad žiemių vaka
vykti į Palestinų įsigyti žemės
Rytprūsiuose dabar daro
rų valstybėse yra pasakęs a- Tarptautinė ekonominė konfe ševikų laikraščiai aukų skai- aukštoji -taryba vakar turėjo pripažino, paskiau nusprendė
ir apsigyventi.
pirmųjj susirinkimų.
pataisyti ir šį darbų paneigė. mas gyventojų surašinėjimas.
pie 200 prakalbų prohibicijos rencija dar vienų krizį pergy čiaus nepaduoda.
Taip aiškina
vyriausias^ Kiekvienam jų yra išdalinta RASEINIAI. — Vietos vi
Tarybon įeina apie 20 as
naudai. Bet kas iš to. Žmonės veno ir darbas pirmyn stumia
168 KINAI NUSKENDO
menų. Jie visi bus prezidentui valstybės prokuroras Kerner. tam tikri klausinių lapai, ku- suomenė prieš kurį laikų susinenori nė klausyti apie pro- rnas.
riuos užpildžius reiks suraši- organizavo ir išrinko, komitetų
patarėjais ekonominio gaivini
Taip paskelbė Anglijos pre
hibicijų.
TOKIJO,
liepos
12.
—
Šannėtojams grųžinti. Lapuose, Lietuvos
nepriklausomybės
mo klausimuose.
mjeras MacDonaldas.
MAJORAS VYKSTA I
tungo
pusiausalio
pakraščiuos
be kitų klausimų yra ir tauty paminklui statyti. Komitetas
VVASHINGTONĄ
Ištikrųjų gi Prancūzija su
NESUTARIA ATLYGI
kinų
laivas
Tunan
nuskendo.
bės klausimas. Rašant tauty- jau surinko tam tikslui nema
savo bloku vis dar
įvairių
21 PRIEDĄ PATVIRTINO
NIMO, VALANDŲ
Apie
168
kinai
prigėrė.,
Šiandien, ar rytoj Chicago bę, “N. Tilžės Keleivis” ragi žai lėšų ir žada darbų netru
kliūčių stato.
KLAUSIMAIS
HARTFORD, Conn., liepos majoras Kelly vyks į VYashing 1 na to krašto lietuvius būti su kus pradėti. Šis paminklas Ra
ATVYKSTA ABISINIJOS 12. — Suvykę konvencijon iš tanų, kur nori gauti naujų pas mogingiems ir nesiduoti klaidi šeiniuose bus pirmutinis.
WASH1NGTON, liepos 12.
NORI PAKTO SU
rinkti piliečių atstovai vienu kolų Chicagai. Tačiau jis so- namiems. Esu ir pats kanclePRINCAS
Anglių kasyklų pramonės vedė
BOLŠEVIKAIS
DARO KODUS
balsu pripažino
rezoliucijų, ko, kad šį kartų jis vyksta ne ris Hitleris pasakė, kad iš len
jai padarė pramonės gaivini-»
paskolų
reikalais.
Į
kų,
prancūzų
arba
lietuvių
nemui kodų. Tik negali darbo va I ROMA, liepos 12. — DiploPARYŽIUS, liepos 12. — Į kuriaja 21-asis konstitucijos
Chicagoje pramoninius ko
---------- -----' galima padaryti vokiečius.
J.
Valstybes atvyksta Abisini priedas patvirtinamas.
landų ir atlyginimo klausi- matai kalba, kad Italijos vvdus (taisykles) daro: Ameri
valstybė yra
mais sutarti. Matyt, šiuos klau I riausybįė nori su bolševikais jos imperatoriaus žentas ras Connecticut
METALO STATINĖS
simus spręs administratorius.' padaryti nepuolimo paktų.
can Association of Creamery
(princas) Dėstė Demtu.
SUŠALO PEMPES
dvyliktoji prohibicijos priedų
Butter Manufacturers, Ameri
Kai kurių valstybių bravor- ’
---------sugriovusi.
ninkai išgalvojo alui naudoti
KAVOLIAI (Dusetų vals.). can Highway J^reight Asą. ir
21 PRIEDĄ PATVIRTINO
MIŠKŲ GAISRAI SUO
KETURINUKES SESERYS
OKLAHOMA ‘SUŠLAPO’ plieno ar aliumino statines, ku Sekminių pirmos dienos rytų Allied Printing Trades Ass.
MIJOJ
rios yra ištvermingesnės.
vieno ūkininko tarnas rado su
CONCORD, N. H., liepos
WACO, Tex., liepos 13. —
Iki šiol alui naudojamų ųžuo šalusių lizde pempę ir tris pem Iš Alex Gordon kompanijos
HELSINKIS, liepos 12. — 12. — New Hampshire valsty OKLAHOMA CITY, Okla.,
Keturinukes dukteris, Mona,
Robertą, Leota ir Mary Kevs, Dėl didelių ir ilgų kaitrų j- bės konvencija vakar patvirti liepos 12. — Oklahoma valsty linių statinių pramonei yra pa piukus. Begelbėdama mažy- kasininkės Misa R. Gordon plė
šikas atėmė 1,000 dol. Pinigai
18 metų amž., ateinantį rudenį vairiose Suomijos dalyse miš no 21-ųjį konstitucijos priedų. bėje sausieji tiek buvo įsigalė vojaus. Šių statinių gaminto- čius ir pati žuvo.
buvo
nešami bankan..
ję, kad jie nusprendė nė tei jai imasi priemonių, kad iš
kų} gaisrai iškilo. Keletas kai
tėvai leis į universitetų.
Giliausias šulinys Lietuvoje
sėto alaus neįsileisti. Tačiau metalo daromų statinių naudo
NETIKRI PINIGAI
mų sunaikinta.
vakar valstybės
gyventojai jimų uždrausti.
išgręštas Raseinių pieninės. ORO STOVIS
• Chicagos vienmarškiniams
Jis
turi 305 metrus gylio. Šu
Chicagos pirkliai įspėti ap per referendumą už alų pasi
(išsivilkusiems) policmonams
FREEPORT, Ilk, liepos 12.
Chicago šimtmečio pažan linį gręžė viena vokiečių fir CHICAGO IR APYLINiaS
įsakyta vilkėti mėlynus marš — Bulius subadė iki mirties sisaugoti skleidžiamųjų netik sakė.
gos parodoje vakar turėta In ma pusantrų metų. Darbas at — Šiandien dailus oras; ma
kinius vietoje baltų, kurie grei ūkininkų M. Glvnn, 57 m. am rų penkdolerinių banknotų su
»»
ža temperatūros atmaina.
sėjo 60/XX) litų.
Lincolno paveikslu.
diana valstybės diena.
PLATINKITE “DRAUGĄ
tai susitepa.
žiaus.
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Ketvirtadienis, liepos 13, 1933

DRAUGAS

“DRAUGAS”
ISelna ktadlen, Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — 16.00. nu
metu — $8.60: T rimą mėnesiams — 12.00: Vienam
minėsiu! — 7 0c. Europoje — Metama $7.00; 1‘uael mė
li* — $4.00. Kopija .08c.
Bendradarblama ir korespondentams raitų negrą, jei neprašoma tai padaryti Ir nepn'alunčlama tam
jut paAto ženklų.

paveikia žmogų, kaip jį ištrenkia iš pusiau
svyros.
4
Kai kuriose Europos valstybėse dėl dide
lių mokesčių pasireiškia riaušės ir maištai.
Nereikia norėti, kad tas šiame krašte įvyktų.
To apsisaugoti yra ne sunku. Tik reikalinga,
kad politikieriai sužmonėtų, pasigailėjimo
jausmų įgytų, krikščionybėn sugrįžtų.

SVEIKATOS SKYRIUS
6į skyrių tvarko ir prižiūri
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

dantis, tuomet mažai darbo
Skelbimų kainos prlalunči'amos pareikalavus.
prie jo, mažiau skausmo paci
Rašo Dr. G. Bložis, Chicago. entui ir mažiau medžiagos rei
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
PASTABĖLĖS
5 vai. po piet.
Daugelis iš mūsų manome, kia suvartoti, mažiau lėšuoja
Susikirto d\i seserys — “V-bė” ir “Dir kad dantis reikia taisyti tada, pataisyti.
va”. Per keletą metų juoilvi vieningai keikė kuomet juos pradeda skaudėti, Kas dėl dantų taisymo, gali
“DRAUGAS”
visus tuos, kurie drįso teisybės žodį pasakyti nes aš tą esu patyręs iš prak ma pažiūrėti iš kitos pusės.
LITHUANIAN DAILY FR1END
Lietuvos diktatoriams ir visokiais būdais nei tikos. Kuomet paklausi pacien Pavyzdžiui, ką mes darom su
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
gė demokratizmų. Bet staiga “V-bė” atsiver to, kodėl itamsta netaisei sa savo kasdieniniais drabužiais?
SUBSCRIl’TIONS: One Year — $6.00; Slx Months
■ $8.60; Tbree Months — $2.00; One Month — 76c. tė. Pakeitė redakcijos narius ir net adminis
vo dantų pirmiau, nes jie jau Ar laukiame, pakol jie suplyš
Burope — One Year — $7.00; Slx Months — $4.00;
Copy — .08o.
traciją pertvarkė ir pradėjo prielankiai ra labai išpūvę, dabar sunku be- ta, ar taisome pamatę mažą
▲dvertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertlalng rate* on appllcatlon.
syti apie demokratizmų. “D-va” isteriškai sutaisvti, gal būt, reikės kele- skylutę? Suprantamas daly“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
ją puola. “V-bė” ginasi ir tuo būdu šiandien tą ištraukti, gauni atsakymą, ikas, norėdami kad drabužiai
turime “dviejų kūmučių komediją.”
kad neskaudėjo; reiškia, kadj*^au
taisome, kaip
neskaudėjo, tai nereikėjo neį greitai pamatome, kad jau pra
DIENOS KLAUSIMAI
Apie “V-bės” “atsivertimų” prie demo taisyti, nors ir labai buvo iš- plyšę, ir tokiu būdu ilgiau juos
I pūvę, nors ir didžiausios duo- išnešiojame. Na kodėl taip ne
kratijos “Darb.” taip rašo:
Chicago Prekybos Bordo, didžiausios pasauly javų rin
MOKESČIŲ NAŠTA
“Gudresni tautininkų vadai taip ^ste būtos susidarę, kur gali mais-jl)as*etgti Slt dantimis?
kos, buto vaizdas. Kįlant kviečių ir kitų javų kainoms, pa
bėjo ir supranta, kad metas tautininkams re- to pasilikti ir padaryti burną: Imkim kitą pavyz/lį. Dabar sidarė nepaprastas prekybininkų judėjimas.
Šio krašto įstatymų leidimo organai ne
rituotis — pasitraukti iš griežtų fašizmo po dvokiančią, kad net negalima i daugelis mūsų turim aut-omoturi nė mažiausio žmonėms pasigailėjimo;
zicijų, ypač kai artimiausias kaimynas — fa pakęati tos
smarvės. Tojijbilių. Kuomet mes jį taisome?
Nuolat jei ne tokius, tai kitokius mokesčius
šistai Hitleris — pasiskelbė griežtu Lietuvos smarvė dar ne viskas Kuomet Tuomet, kai visai nevažiuoja?
didina. Tai daro kongresas, valstybių legispriešu. Tad reikia mainyti frontas ir paža mes turim; burnoje tuos išma Visai ne. Taisome jį tuomet, Buvo laikas, kada Lietuvos Kėdainiai tampa Lietuvos tulatūros, apskričių komisijos ir miestų ir mies
boti nesusivokiančius ir neatsakomingus rė tų produktus, arba
duobes, kai pajuntame, kad jis
jau praeitį mėgino kurti ir patį ličių Kiškų savybe, kaip katelių valdybos. Blogi laikai, tikėtasi, kad mo
ksnius. Tą uždavinį gudriai pradėjo vykinti mes ten auginame neišpasaky- pradeda biskį barškėti, tarškė kraštą valdyti ne čiabuviai raliaus Kazimiero Jogailaičio
kesčiai iki pusės bus mažinami. Bet kas tau!
p. Tysliava, ir apčiuopiama iš to nauda yra tą daugybę bakterijų, kurios ti arba čirkšėti. Bijomės, kad žmonės, bet atėjūnai. Nevieną dovana Stanslovo Kiškos uos
Kaip gerais, taip blogais laikais politikie
bent ta, kad ‘V-bė” sukūlturėjo ir sušvel eina į mūsų kūną su kivkvie- kur pusiaukely nesustotų, ne- tuos laikus siekiančią mūsų Į'viui Jonaičiui už karo nuoperiams pinigai yra reikalingi. Kaip seniau,
nėjo. ’ ’
nu valgiu arba rijimu seilių, padarytų vargo ir daug lėšų. krašto gyvenamą vietą atėjū- lnus. 1590 m. karalius Zigitaip šiandien politikieriai valdininkai užlai
Mūsų manymu, dėl to “atsivertimo” Tuomi mes nuodijame savoĮ^a, 0 su sveikata, su danti- nai tuo ar kitu būdu pažy mantas suteikia Kėdainiams
ko dykakuonių pulkus.
sveikatą — kūną. Na, ir pas- mis, mes taip nesielgiam. Vi- mėjo. Viena iš tos rūšies pa Magdeburgo teisę, kurį teisės
Įstatymų leidėjai nė kiek neturi pasigai daug įtakos turėjo Sus-mo paskolintieji “V- kui muštom; kas gi čia yra sujgai nepamąstom, kad
mūsų žymėtųjų Lietuvos vietų yra atžvilgiu sulygina kėdainiečius
lėjimo prasčiokams, tiek jie visomis galimo bei” $25,(KM). Pakeitimas politinės linijos dėl
manimi, kad aš pradėjau nesi sveikata, arba dantys, pusiau- Kėdainiai. Jau pats miesto va su Kauno ir Vilniaus gyven
mis priemonėmis apdraudžia turtinguosius. pupų bliūdelio nevisada yra pastovus daly
jausti. O nepamąstom
apie itelyje arba pusamžyje gali suĮrdas skamba keistai ir sun- tojais.
Šie žmonės arba moka visai nykus mokes kas. Bet kas iš to išeis, pagyvensime — pa
tai, kad mes nuodų turim pil- gesti' arba atsisakyti tarnavę, kini išaiškinamas. Pasak Ilil1614 m. pasibaigia Kišką
čius, arba visai nieko nemoka. Dažnai įsta matysime.
•
•
• .
ną burną. Pradedame lankyti
į Nepamirškime, kad gamta zeną, Kėdainių vardas esąs ki- Į giminė ir Kėdainiai tenka kū
tymai taip suredaguoti ir taip interpretuo
Bolševikiškieji laikraščiai, rašydami apie medicinos gydytoją, kuris kad mums dantis suteikė visam les nuo lyvžemio atėjūno Kė > nigaikščiams Radviloms. Pirjami, kad jie aiškiai leidžia turtingiesiems
dangeno, kurs, atėjęs kartu su!niuoju Kėdainių viešpačiu iš
nuo mokesčių išsisukti. Kada turtuoliui rei buvusiojo pral. K. Olšausko tragingą mirtį, mus išgydytų, suradęs burnoje gyvenimui, ir juos reikia pri
ligos priežastį, siunčia
pas
žiūrėti tiek, kiek aplinkybsė kardininkais, girdi, tą mies- tos giminės buvo kun. Kriškia mokesčius mokėti už įdėtą kokion nors baisybę melagysčių prirašė. Tuos biaurus me
dantų gydytoją. Tada ir vis
tupas Radvila, pramintas “Pe
leidžia. Mūsų sveikata labai tą įkurdinęs.
pelningon įmonėn kapitalą, jis tuojau šėrus lus pakartojo ir Herald Examiner pr. Olšau
kas užsibaigia.
i priklauso nuo dantų sveiku- Kada buvo įkurti Kėdainiai, i rkūnu”. Su Radvilomis į Kėsavo žmonai, ar vaikams “parduoda”, o pas- ską net vyskupu pavadindamas. Tai yra pa
atėjo reformacija, kuDantis taisyti reikia tuomet, juo; juo dantys sveikesni, tuo taip pat tikslių žinių neturi-, dainius
.
. ..
vėl “atperka” su djdelių sau nuosto prasta bedievių taktika begėdiškai šmeižti
...............
n tvyrojo čia gan ilgą laiką.
dvasininkus, kad tuo būdu Katalikų Bažny kuon.vt dantų gydytojas paša-Į sveikata geresnė.
lio.”
,
A
ine. Kryžiuočių metraštininkai _ ,
,
...
Radvilos buvo veiklūs ir enekys, kas reikia taisyti. Nes
Ši gudrybė plačiai žinoma. Vyriausybė čiai pakenkti.
ir jų žygių į Lietuvą apraši-r
!•
• •
•
•
1 rcriiun. žtnonės. Jie vedė ypakas nori turėti gerus dantis ir VJSl LIETUVIAI DALY-mėtojai,
negali už tai jį tieson traukti. Tam tikslui
minėdami Šėtą, Labfl- .
.....
, .
----1
...
ringą
politiką,
nukreiptą
prieš
Praėjusį
sekmadienį
buvusis
“
Draugo
”
vietas, ligi X\
r r r
gerą sveikatą, turi }>ent vieną VAUK1ME LIETUVIŲ DIE- navą ir
reikalingi įstatymai, o jų nėra.
lenkų viešpatavimą Lietuvoje,
Didelių mokesčių skirėjai politikieriai piknikas, tai buvo lyg ir “viso pasaulio” lie kartą į melus nueiti pas dantų NOJ ŠIMTMEČIO PAŽAN- amŽ. pradžios Kėdainių nemi- stengėsi užmegzti glaudesnius
dažnai į žmonių aimanavimus atsako, kad tuvių susirinkimas. Turėjome garbingų sve gydytoją, kad išvalytų. Tas va GOS PARODOJE, LIEPOS ’ni. Tik vėliau randame pažysantykius tarp Lietuvos ir
nėra ko jiems aimanuoti. Girdi, dirstelkite į čių iš Lietuvos, iŠ Kanados, iš New Yorko, lymas yra būtinas. Nežiūrint 16 D., HALL OP SCIENCE mėta. kad kryžiuočių statyto- Švedijos, rūpinosi Lietuvos
.jai 1403 baigė mūryti Kėdai-1
Europos valstybes. Tenai mokesčiai kad ir iš Detroito ir kitų miestų, Hį mūsų pikniką kaip dažnai vartosi dantų še AIKŠTĖJE.
švietimu, spausdino tikybinio
kai
kas vadino “lietuvių diena” ir linkėjo, petuką, vis tiek kalkolo drus
----------, nių bažnyčią. Nuo tos datos
už pelną yra keleriopai didesni. Bet jie nu
turinio knygas, steigė moky
tyli faktą, kad tenai dėl baisaus skurdo visur kad visos tos tūkstantinės minios suvažiuotų ka aplimpa dantis apie sme Liepos 16 d. tsnelieka nef prasideda Kėdainių miesto is-! klas.
genis ; tos kalkulo druskos nu vieno lietuvio, kure nedaly- torija. Toji bažnyčia ligi šiol'
siaučia neramybė, kai kur sukilimai, kitur į Pasaulinę Parodą, liepos 16 d.
•
•
•
sistota iš seilių. Gydytojas, iš vautų Lietuvių Dienoje, Simt- ! tebestovi. Ji yra Nevėžio kai-1 Radvilų veiklos centras, gre
politinės žmonių skerdynės, ir kad tenai dėl
mečio pažangos parodoje, Hali riajame krante ant ^§(0^ Nesvyžiaus,^Vilniaus,ir BL
Už kelių dienų Įvyks Lietuvių Diena valęs dantis, pasakys, ar rei
vto paties skurdo visur radikalų skaičius di
buvo Kėdainiai. Miestas
skardžiaus. Bažnyčia
neturi i•rz
dėja. Ar politikieriai nori tai visa matyti ir šimtmečio pažangos parodoj Cbicagoje. At kia taisyti, ar ne. Supranta of Science.
»
** ^’
išaugo.
Greta senųjų Kėdai
---------j bokšto, tad tuo atžvilgiu pa
Amerikoj? Jei mokesčių našta neturtingiems vyko svečių iš tolimų šio krašto miestų, at ma, etiškas gydytojas, o ne ko
nių, buvusių Nevėžio kairia
nebus sumažinta, ir šiame krašte gali raudo vyko net iŠ Lietuvos. Cbieagiečiains lietu kis feikeris, ne toks, kuris tu 700 dainininkų choro dainos naši į Zapyškio, Skarulių,
jame krante, šalia Radvilų
nieji gaivalai daugiau įsigalėti. Jei teisybė viams tai sakyte sako, kad jų visų yra pa ri iškabą, kad “dykai egza suskambės Šimtmečio pažan-jKauno šv. Jurgio ir į kitas
rūmų, dabar neegzistuojančių,
bus neigiama, skurdžių skaičius nuolatos di reiga toje dienoje, liepos 16, vykti į parodą minuoja”. Suprantamas daly gos parodoje. Visi vyksime ir Lietuvos senąsias bažnyčias.
Prieš pabaigą XV amžiaus
kas, kuomet mažai
išpuvęs i klausysime.
(Tąsa 5 pusi.)
dės. Visiems yra suprantama, kaip skurdas To reikalauja mūsų tautinė garbė.
Redaktoriui priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.

kasdien.

DANTŲ ATSPARUMAS

KĖDAINIAI - ŽYMUS PRAEITIES MIESTAS

SVETIMŠALIU PRANCŪZU LEGIJŪNAS AFRIKOJE
(ARBA ATSKIRTIEJI NUO KULTŪ
RINGO PASAULIO)
r. 5

Rašo legijoninkas Jonas M.

(Tęsenys)
Apsirengti ilgai netrukome, nes visi
miegojome apsirengę. Mus išvedė į kie
mą, davė kiekvienam po gabalėlį duonos
ir juodos kavos ketvirtį litro kiekvienam.
Alkio tuomi negalėjome numalšinti, nes
tai buvo labai mažai. Keletas kareivių
bandė prašyti dar kavos. “Vakare gau
site, kai atvažiuosite į vietą” — buvo at
sakyta. Tai būta tiesos. Išėję iš tvirtovės
(kalėjimo) mes nužingsniavome į stotį ir,
ilgai nelaukę, sėdome į traukinį. Važiuo
jant man buvo begalo liūdna. Dažnai
smaugė ašaros, sunkiai laikinus, kad neprnvirkus. Niekas nebuvo įdomu, nors ir
pirmą kartą buvau šioj žemėje. Tiesą pa
sakius, kad nuo Tuniso iki Sousso, nie
ko nėra įdomaus. Žiūrint per traukinio

langą, nieko daugiau nematai, kaip lau- i
kus, kuriuose želia spygliuoti krūmai ir Į
ganosi asilai. Kur-nekur kupranugariai ir (
avių būriai. Retkarčiais privažiuoji dide
lius miežių laukus, kuriuos sėja ūkių valdvtojai-europiečiai. Vietiniai gyventojai
maža dirba žemės. Jie sėja tik prasimai
tinimui. Ūkyje beveik nieko nenusimano.
Pusiaukelį pravažiavus, privažiuoja
ma dideli alyvų plotai, kurie ir sūdai o
didžiausį Tuniso kolonijos ūkį.
Alyvos sudaro visą svarbiausi arabo
maistą. Aš neįsivaizduoju, ar galėtų ara
bas be alyvų gyventi. Iš jų jis spaudžia
aliejų, vaisius raugina, džiovina ir tai su
daro jo visą maistą. Išsirengęs darbui,
ar kelionei, jis pasiima maistui aliejaus
butelį ir maišelį miežinių miltų. Išalkęs,
įpila aliejaus į žiupsnį miltų, pasidaro pa
plotėlį ir neiškeptą valgo; kitas dar įde
lbi cukraus, bet tai jau perbrangu, todėl
mažai kas vartoja. Tat alyvų laukai (so
dai) tęsiasi iki Sousso. Į Soussą mes at
važiavome 2 vai. p. p. Tuoj stotyje prie
mūs prisistatė puskarininkas ir sustatęs
po 2 į eilę, nuvedė į kareivines.
Po gerokos valandos ėjimo, išalkę, nu

vargę, kepinami vidurdienio saulės, įžen Vėl sustatę į eilę nuvarė mus vakarienės.
Vakarienė kiekvienam duodama: duo
gėm į garsias legijono kareivines. Tai
žemi, balti narnai, pilni prigrūsti karei- nos (nedaugiau kaip pusę svaro), ketvirtį
vių-svetimtaučių. Ir tiesa, aš jau pirmą litro zupės (karštas vanduo), ketvirtį lit.
košės, gabalėlis mėsos ir ketvirtį litro rūdieną paragavau legijono gyvenimą.
Neduodant nei mažiausio poilsio, mus kštaus su vandeniu maišyto vyno.
Valgant puskarininkai juokėsi: Na,
tuoj pristatė komendantui. Tas visus iš
sako,
dabar turite gerą apetitą; po dar
eilės klausinėjo apie praeitį, gerai žino
damas, kad nei vienas tiesos nesako. Po bo visada gerai valgosi.”
Aš negalėjau suprasti, ar jie juokia
to mus nuvedė į palapines, liepė padėti
šinelius, švarkus ir kuo greičiausiai susi si, ar yra tiek sužvėrėję, kad nieko ne
rinkti prie palapinių. (Į kareivines mus supranta. Bet jie buvo irgi kareiviais, ar
nevedė, nes naujokai, kol jie nėra su galėjo taip greitai užmiršti? Man paklau
skirstyti į kuopas, miega palapinėse). Mi sus draugo, senesnio kareivio, ir, štai, ką
si skubame nusirengti, nes švarkuose bu jis man atsakė:
“Jei tu būsi žmogus be širdies, jei
vo labai kaista, o, antra, manėme, kad
bus duodamas mums valgis. Kuo grei tu mokėsi bėgioti, kaip šunelis, Į>askui vy
čiausiai spiunkam iš palapinių, nes pus- resnybę, ir dėl jos pulti į ugnį, tai po
keletos metų tu irgi būsi puskarininkas.”
karininkai rėkia, kaip ant šunų.
Visi beveik čia puskarininkai turi aIr mūsų labai, labai apsirikta. Kiek
vienam duodama šluota, lopeta, kinis, ša pie 7—8 metus tarnybos. Žinoma, daug
kės. Sustatę į eilę nuvaro dirbti. Keletą yra tokių, kurie skaito dešimtimis.
Po vakarienės, mus paliko ramybėje,
drąsesniųjų pradėjo murmėti. Tuoj pri
šoko prie jų puskariųinkas ir visus ap tat tuoj sukritome ant žemės, nežiūrėda
daužė. Visi nutilo ir vilkdami kojas nuo mi ir neieškodami geresnės vietos atsinuovargio ir alkio nuėjome difbti. Teko ' gulti. Ir nepusijutome, kaip prabėgo nak
,
*
dirbti iki 6 vai. vakaro. Čia vakarienė. tis.

Mus kelia 5 vai. ryto, duoda kiek
vienam gabalėlį duonos, (4 litro kavos ir
tuoj išvaro dirbti.
Dirbome tik iki 8 vai. ryto. Nes mus
vedė prie gydytojo, skiepijo į kairįjį petį.
Grįstam po vizito į palapines. Skie
pai stiprini veikia. Mes visi pasidarom li
goniai. Karštis, silpna, galva skauda ir
suparaližuota kairėji ranka.
Mus palieka 2 dienas ramybėje. Bet
ir valgyti nieko nedavė tik kava ir ma
žas gabalėlis duonos, nors, tiesą sakant,
stipriai valgyti mums būtų buvę pavojin
gaTrečią dieną mus išvaro dirbti, nors
mes buvome visi dar ligoniai. Skaudėjo
kairysis petys ir labai silpni jautėmės.
Dirbome ligi 11 vai. (IL vai. pietūs), po
piet ligi 1 vai. duodama poilsis. Po 1 vai.
išvaroma dirbti. Saulė degina, net akyse
rausta viskas; galva plyšta pusiau. Dir
bame. 2 jauni vaikinai, neištveria apalp
sta; juos nuneša. 6 vai. vak. mes baigiam
darbą, nes tą valandą būna vakarienė. Po
vakarienės Ii uosi.
(Daugiau bus)______

Ketvirtadieniu, liepos 13, 1933 .
<iįW

PBxipgas

susidūrė su Lietuva, kuri bu- metai nuo jo gyvenimo persi- kaus seserų auklėta ir 1925 m. |tės. Ši vieta ypatingai maloni
vo įtraukta į sunkius karus su laužymo dienos, šiandienų Ki- apsivedė su vokiečiu Kreutz, I joms, nes čia gludi daug atvokiečių ordenu. Didis Lietu ngston’o klebonas švenčia si- Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po minimų, surištų su Vienuolyvos kunigaikštis Mindaugas, dabrinį kunigystės jubiliejų, pusės metų sirgimo mirė nuo no įsikūrimo istorija.
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
supratęs, kiek svarbaus ir nau Žengia prie altoriaus tikras širdies drebėjimo ir kitų, ma- Jos be reikalo nesilanko. Ka
2128 Larkins Way, Pitteburgh, Pa.
dingo darbo tautai gali atneš Dievo tarnas. Prasideda atna- žesnių ligi). Nemanydamas, dangi kas antras sekmadienis
Telephone HEmlock 1490
ti krikščionybė, padedant Li žavimas. Prie šv. Mišių tar- kad mirs, jos tėvelis buvo sva- J būna ištisų dienų šv. SakraKOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
vonijos Magistrui Andriui von nauja jaunystės draugai: kun. rbiais reikalais išvažiavęs į mentas įstatytas, tat jos pa*
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Stirland, krikščioniškos dva Juozas Raštutis iš Wanamie, Baltimore ir todėl nespėjo at- puošia altorius gėlėmis. Sek
Telephone Hemlock 2204
sios vyrui, Mindaugas apsikri Pa., ir kun. A. Jurgutis iš J vykti prie mirties patalo. Jos madienio rytų atvyko prižiū
kštijo su savo žmona ir dviem Bridgeville, Pa. Iš ambonos iš-'motinėlė yra mirus (1924) ta rėti vaikučių, kad tvarkoje
cija reiškia tų patį, tai yra,
Liepos
2
d.
didelė
nelaime
sūnumis; sykiu su juomi pri kilmingai prabila kun. Jonas'pačia liga. Vaikų nebepaliko sueitų į bažnyčių. Žmonės
kad viskas, taip pat ir gyvy
ištiko
Marijonų
Mazetienę.
Iš

ėmė krikštų ir pusėtinas skai Misius. Jo žodžiai užgauna | Liepos 10 d. trys kunigai džiaugiasi, kad seserys, nors
be vvstėsi ir tobulinosi. Todėl
ėjus
vyrui
j
bažnyčių,
norėda

čius lietuvių. Tas įvyko 1250— jautriausias žmogaus širdies'(A. Jurgutis, J. Skripkus, M. ir apleidusios parapijų, nuo
evoliucija ir materializmas yEVOLIUCIJA
ma greitai prakurti pečių ir 1251 m.
J. Kazėnas) iškilmingai atlai- lat rūpinasi dvasine vaikučių
stygas.
'ra tas pats mokslas.
pagaminti pietus, pylė į jį keVakare banketas. Dėkingi ;kė trejas šv. Mišias, o kun. gerove.
RAULAS: — Kamgi reikali rosino. Nuo žarijų, kurių, ma Po krikšto, Mindaugas pa parapijonys nesigaili jam že- A. Jurgutis atlaikė pamaldas
(Jono su Raulu pašnekesio
X Kaip paprastai pirmų pengos tos dvi teorijos, jei jos tyt, būta krosnyje, užsidegė siuntė savo pasiuntinius pas miškų gerybių: kloja ant sta-'ant Šv. Petro kapinių. Paliko nktadienį skaitlingas būrelis
tęsinys)
abidvi mokina tų patį dalykų? visa skardinė ir, kaip bematai, popiežių Inocentų IV prašy lo maišų sidabro, gėlių buke- du broliu, tėvelį ir vyrų.
vaikučių 3 vai. popiet susiriR AULAS: — Jonai, kaip!
JONAS: — Tiesa, Raulai. pradėjo degti-rūbai. Gerai, kad damas suteikti jam karališkų tus ir kitas dovanas. Kalba
Juozuką nko mėnesinei išpažinčiai. Tigera yra pasiklausyti kalbų
jos mokina tų patį dalykų, tik pasitaikė namuose buvo vai jų karūnų ir atsiųsti Lietuvai kun. Kuras, adv. Lopatto, kun.
------------------kėtasi, kad ant rytojaus taip
mokyti; žmonių. Vakar aš bu
kitokiu atžvilgiu. Štai, evo kai. Šiaip, taip nudraskė lieps atskirų vyskupų, kad bažny- šupšinskas ir kiti. Visi linki j ŠV. DIENOS PAMALDOS pat gražiai pasirodys priirnvau garsiose prakalbose. Ten
reikaluose Lietuva pri .....
.
liucijos mokslas yra tas, ku nojančius drabužius, bet visas tiniuose
---------darni šv. Komunijų. Bet gaila,
, ,
x
. v. .
i jubiliatui Dievo palaimos, nau
buvo visokių kalbėtojų, bet i
v
...
ris aiškina, kad iš žemės atsi kūnas smarkiai apdegė. Pa klausvtų tiesiai popiežiui, o ne Į ..
Pamaldos buvo labai gra-kad visai kitaip atsitiko. Dau
-d
i •• • t, • i dingų
žmonijai darbų dirbant
vienas iš geriausių buvo
,
. •’
. \
rado samanos, iš samanų žo šaukta gydytojas ir įsakyta Rygos arkivyskupijai. Popie-I Choras
ir solistai reiškia sa- žios Šv. Kazimiero bažnyčioj, gelis vaikučių pramiegojo. Tė
Dr. Autas, kuris per dvi va
Mindaugo pasiuntinius ma
lė, iš žolės vandeninės kempi tuoj vesti į St. Francis ligo žius
...
.
vo vadui pagarbų per dainų, liepos 9 d. Švenčiausias Sakra- vai turėtų kreipti domės į tai
landas aiškino evoliucijų. Kin.-3 (aponge). arba akytas, iš ninę> pittsburgh, Pa. Linkime oniai pr,eme ir’ suteikęs Mln‘ Jauku ir malonu.
mentas buvo išstatytas nuo pi- ir prižiūrėti, kad jų vaikučiai
tas buvo taip pat geras kal
akytų žuvys, iš žuvų paukš-moteriSkei greitai a.i<>augui karališkų karūnų, įsaSielų ganytojau; gyvuok il-’™1^ MiSi* iki vakar0’
atliktų savo pareigas, nes ta
ite jas Siųsis labai mokytas
kė Kuršo ir Eželio vyskupams,
eini, iš paukščių gyvuliai, iš sveikti.
me reikale nėra atostogų. Tė
Iras; jis aiškino materializ
kad jie dabotų Lietuvą, kad giausius metus ir, kaip lig šiol, Malonu buvo matyti, kad
gyvulių beždžionė, iš beždžio
mą. Išvadų padarė tokių, kad
darbuokis didesnei Dievo gar j Per Pirmas Mišias ba?Jiy(‘ia vai turi savo vaikučius laiku
niekas nedarytų kliūčių.
nės žmogus. Raulai, argi ne
X Praeitų savaitę mūsų kle
materializmas ir evoliucija at
bei, žmonijos naudai ir savo'buvo Pilna Žmonių ir dauge* pažadinti ir paraginti savo pa
gėda tau būtų prisipažinti, Bonas, kun. A. Jurgutis savo 1253 m. Kulmo vyskupas
sako visus klausimus apie gy
laimei.
Vilimas lis ė-’° Prie
Komunijos. reigas ištikimai atlikinėti.
kad apžėlusi beždžionė yra ta- Į automobiliu buvo išvažiavęs į Henrikas, atvykęs į Lietuvą,
Mažiutė
__________ Taip pat, per visų dienų žmo
vybės sutvėrimų bei atsiradi
atliko
Mindaugo
karūnavimo
nės lankė Šv. Sakramentų.
mų. Net ir žmogus atsirado iš vo pramotė, šokinėjant: var'e ,^Kingston, Pa., į savo draugo, apeigas.
protėvis?
Kun. J. V. S. .kun. Jurgio Inčūros, sidabriSODALIEČIŲ PRAMOGĖLĖ
žemės ir išsivystė iš beždžio
Vakare į pamaldas taip pat
1254 m. Mindaugas pasirū
i’nį kunigystės jubiliejų.
nės. Dabar aš žinau visų mok
*
priėjo daug žmonių. Pamaldas
pino įsteigimu vyskupijos ti
Anų dien girdėjau, kad “Ma
LIEPOS
4-TA
—
LIETUVIU
i aiųe j.
, un jr y. oi
• i
slą.
v
j
Skripkus,
o
kėjimui platinti ir tai vysku
DIENA
į Tėvas Alfonsas pasakė gražų rijos Vaikelių” sodaliečių va
JONAS: — Raulai, netoip
pijai užrašė pusę žemių Ra
(McKEESROCKS)
dyba savo susirinkime nutarė
greit mes galime visų mokslų
pamokslų.
Marijona
seinių, Betygalos, Laukuvos.
rugpiūčio mėnesį mokyklos kaSeserų pranciškiečių ūkin iš
sužinoti. Jūs taip pasakėte,
Mindaugo
pastangomis,
Lietu

Šv. Vincento parapijos mo
važiavimas pavyko. Diena bu
kaip kartų du draugai, senai
(Tųsa ant 4-to pusti
GRAŽŪS DARBAI
Liepos 2 d. Šv. Pranciškaus vos vyskupu buvo paskirtas vo graži. Žmonių suvažiavo
terys,
perskaičiusios
mano
kobesimatę, susitiko ir besikal respondencijų apie mūsų vyrų lietuvių parapija buvo suruo-jLjvonijos ordeno kun. Kristigana skaitlingai. Tikimos, kad
bant vienas jų ėmė pasakot*,
Pereitų savaitę trys Pitts
TAI JIS
unijos gražų pasidarbavimų sus Pirm9> šiemet piknikų pa- jonas, tai tas pats, kuris pri seserims liks pelno.
savo gyvenimo nuotikius. Tr
mpijos darže. Žmonių atsilan rengė Mindaugų prie Šv. Kri L. R. K. S. A. Pittsburgh’o burgh’o vyskupijos studentai
iš daugelio vienas buvo apie nudažant parapijos nuosavv- kė pusėtinas būrys. Labai ma kšto.
nudažė klebono garadžių. Šis
jo moksl,, kad jis 6 metus pa-'J*'; bl‘žnyAill'
ir
Apskritis taria padėkos žodį studentų darbas nieko paraTai tokia pradžia buvo Lie
visiems atsilankusiems.
šventė kol perėjo universitetą., kIe^n,j«’.
susirūpino ba lonų įspūdį darė visų mandajpijai nekainavo; užmokėta tik
žnyčios vidaus valymu. Dabar gus uzsllaikymas ir gražus pa- tuvos krikščionybės.
‘Antrasis, klausydamas, su diX Liepos 16 d. įvyks L. R. už dažus (pentų). Pasilsėję
šen, ten girdisi jas tariantis,! silinksminimas. Visiems patar- O kad nereiktų toliau kelti
dele panieka atsakė:
kų daryti su surūkusiomis ba-įnav0 ParaPij°s komitetas, ke- panašų ginčų tuo klausiniu, K. Federacijos 52 skyriaus su- studentai pirmadienį žada va— Tu esi labai prastas ėji žnyčios sienomis? Bet smar-p’08 mer£inos sodalietės ir Šv. kiekvienam patarčiau perskai sirinkimas, tuojau po sumos, žiuoti į Šv. Kazimiero parap.
kas, kad universitetui pereiti kios, gyvos mūsų moterys vt- Kazančiaus moterų draugijos tyti Katalikų Bažnyčios Isto parapijos mokyklos kambary-1 kapus ir nudažyti kapų darėmė šešis metus. Aš visų uni sai nemano vyrams užsileisti. tam tikslui paskirtos narės. rijų, kurioje yra sutrauka ra je. Prašoma kuo skaitlingiau žinę. Dirbdami įvairius dar
versitetų perėjau per vienų va Sako, jei vyrai galėjo tuščio Reikia pažymėti, kad patarna šytojų, kaip Vyskupo Valan siai atsilankyti, nes reikės bus, šiek tiek sumažina para
svarstyti apie išvažiavimų j pijai išlaidas. Jei visi parapi
landų.
mis rankomis tokį darbų at vimu publika buvo patenkinta. čiaus, Kurševskio, Pierlingo ir
Adomo .sodnų. Išvažiavimų re jonai stengtųsi vienaip ar ki
Taip ir tu, Raulai, per vie likti, tai, girdi, mums bus kur Neįvyko nei jokių nesusipra kitų.
nų vakarų išmokai visų moks kas lengviau bažnyčios vidus timų. Didelė garbė už tai vi O keliant ginčus, kartais, ngia Federacijos skyrius Šv. taip pasidarbuoti parapijai,
Kazimiero parapijos naudai. palengvintų rūpestį mūsų ge
lų.
geri draugai gali ir gerai su
išvalyti, nes pas mus už “pan- siems patarnautojams.
Taip pat reikalinga sužinoti, rb. klebonui. Kiti gal klaus,
Skraidydamas po minėtų pi sipykti.
KAULAS. — Kas reikia čiakos” dar ir skamučių yra...
kiek atstovų važiuos į Fede kuo galima padėti parapijai?
man daugiau žinoti? Žinau, Gerai, moterėlės, nepasiduoki knikų phmačiau būrelį vyrų,
Patarlė sako: Kas nenori pa
racijos Kongresų. Reikalinga Jei kas negali pagelbėti dar
kas yra materializmas ir evo te vyrams. Atliksite gražų da kurie apie kų tai ginčijosi. Pa tarimo, negali būti pagelbėtu.
iš
anksto pranešti Federacijos bu, gali pagelbėti malda, nes
liucija; žinau, kaip visi daik rbų ir parapijai daug sutau statęs ausis pradėjau klausy
K. J*, žvirblis
Philadelphia, Pa., gyve
Sekretoriui. Skyrius pilnai už malda yra labai reikalinga ir
tai atsirado ir kokiu būdu žino pysite. Tat nieko negaišusios tis. Išgirdau, kad ginčas ėjo
simokėjęs; turi teisę nominuo be jos taip kaip kūnas be mai na Joe Raggio, kuris skaito
gus tapo tobulas.
eikite pas savo gerb. klebonų apie lietuvių priėmimų katali
ti dvyliką kandidatų, iš kurių sto, ir žuvis be vandens — ne mas riebiausias pasauly žmo
JONAS: — Raulai, svars pasitarti ir jis tikrai padės kų tikėjimo, bet, matyt, nei
ir
Antaioas gus. Jis sveria 750 svarų
kongresas turės išrinkti Cen gali gyventi.
tant gilius mokslo šaltinius, savo patarimais visas kliūtis vienas iš jų gerai nežinojo,
per
15
m.
nėra
išėjęs
iš
namų,
tro Valdybą. Nominuotų var
neužtenka vien girdėti vien nugalėti. Ateidamos atsiveski-įkada lietuviai pradėjo krikš KUN. J. INČŪROS KUNI dus tuojau reik siųsti Fede
nes duris peri mažos. Jis kiek
APSILANKO
GYSTES SIDABRINIS
te
pas
klebonų
ir
Dėdulų,
nesj^vieni
tvirtino,
kad
lenišių
žmonių,
dargi
bemoksJ
vienų dienų
suvalgo po 12
racijos Sekretoriui. Prašoma
JUBILIEJUS
ių tose srityse, kurias jie ai-1 jis, nors su vilko bilietu pra- 'lkai lietuvius mokino tikėjimo,
kuo skaitlingiausiai atsilanky Nors Seserys išvažiavo į sa svarų špagetti, 7 svarus hot
škina. Net ir Kristus pasakė: šalintas iš vyrų unijos, yra kiti sakė, kad kryžiuočiai. Tovo Motiniškąjį namų, tačiau dogą, 60—70 kietai
išvirtų
“ Jeigu aklas ves aklų, abu- gabus ir tokiuose dalykuose Įdėl pasiryžau nors trumpai per Senai laukiama iškilmė atė- ti.
neiškenčia neaplankusios savo kiaušinių, 3 kvortas ice creani
J. B. Tamkevičius,
labai miklus. Jis jums padės I“ Pittsburgh o Liet. Žinias” jo. Išaušo liepos tračios dienos
du supuls į duobę.
Fed. 52 sk. pirm. numylėtos vietelės, Šv. Kazi ir išgeria 1 galionų kavos.
KAULAS: — Jonai, kų ka! -sugalvoti būdus, kaip galima ;3iems paaiškinti. Štai, kaip rytas. Kun. Jurgis rengiasi atmiero parapijos. Ir nenuosta Jo marškiniams reikia 5 jar
i
v v
. Lie
T-_ na£auti Visagaliui Dievui ne
Juk Dr. Autas ir Šiušia bus išmazgoti, ar išdažyti sn-'i randaTne
užrašuose
apie
kruvinų aukų. Suvažiavęs bū Liepos 6 d. mirė Povilo Tru- bu, nes čia, tikrai sakant, jos dų, o kelnėms 8 jardų me
yra mokyti. Šiusis moka rūkusias bažnyčios sienas, ma- tuvų ir krikšto priėmimų,
škausko duktė a. a. Gertrūda, pradėjo savo gyvenimų, kaipo džiagos. Gaš, toji šeimyna išRyti, rašyti, net ir metri žomis lėšomis. Jisai yra gerai ’ XIII amžiuj vokiečiai ūžė relis kunigų-draugų spaudžia 33 metų. Ji buvo Šv. Pranciš- lietuvaitės Seserys Pranciškie-i tikrųjų, jaučia depresijų.
patyręs žmogus. Nekantriai mė Prūsus, Kuršų, Livonijų ir jo dešinę. Šiandienų sueina 25
kus gali parašyti.

PinSBURGH’ū LIETUVIŲ ŽINIOS

lauksime, kokios bus moterų
susirūpinimo sėkmės. Galop,
jei bus reikalas ir vyrų visa
unija neatsisakys ateiti mote
rims į pagalbų, kad tik bent
kiek pagražinus Dievo namus
— bažnyčių.
Unijistas

BRIDBEVILLE, PA.

DIEVAS

i

•

SOUTH SIDE

WEST END PITTSBURGH

Y0UN6ST0WN, OHIO

KINGSTON, PA.

JONAS: — Raulai, ne tarne
dalykas. Jei norime kalbėti npie moksliškus dalykus, turi
me rimtai kalbėti, taip, kaip1
pasaulio mokslininkai supra
nta, ir remtis mokslo vyrų te
orijomis.
KAULAS: — O kas tai yra
toji teorija?
JONAS: — Tai yra, kad evoliucija ir materializmas rei
škia tų patį dalykų: abi tos
teorijos yra priešingos Dievo
būrimui ir Jo nustatytai tva
rkai. Materializmas laikosi tos
teorijos, kad gyvybė kilo iš
medžiagos, tai yra, kad tu.
Raulai, atsiradai iš akmens,
knd per ilgus laikus viskas iš
sivystė ir išsitobulino. Fvoliu-

ElMIPGApL

^yi^Cion SĮartint-AU

Rnt

W

LOMI KKMAMĮ

i

c

'4

f

Prašau Į Mano Kampelį

k

Ketvirtadienis, liepos 13, 1933

xuax s

V kvienas
domus, nes, kiek girdėjau, kie- pavyzdys atves ir tuos, kurie |J 0 PITTSBURGH Pi 1
pukil° kluut!*‘"as» kad tarp savęs besišnekučiuodami,
užsimokėjęs įžangą dar šalinasi nuo garbinimo
1 Ul
, I
jjetUviai piliečiai susirašytų į Taip pat nepamiršo Seserų

dykai gaus tikietą “bingo” į Viešpaties Jėzaus Sv. Sakiatam tikrų balsavimo sujungę, skaniai pagamintų užkandžių
Pas
mus
naujienos
tokios:
j
Nortli Side yra viso 4 lie- ir vyrų gardaus gėrimėlio. Sul lošti. Kol kas prie mūsų Fe- mente.
'-------------------- —.<ašo prof. Kampininkas
------------partini pradeda po biskį kru tuvių tlr.jos>
lvg išgalės rėmė Seserų pa
Moterys-rūtelės, Dėdės Su- le nei vienas nėra tokio krau- ,deraoijo8 52 skyriaus priklau
Dabar Iventicji Metai, tat tėti. Kai kurios dirbtuvės praRengiama didelis išvažiavi- juostų bazarų, kuris davė ne
mo žemėj, vačykitės! Juodas jo, kaip llitler, kuris dabar.**®- Sv. Kazimiero K. K. pa visi turime būtinui tapti Sve.,. dcJu sl„ul.kiau uirbli
inąs
liepos 16 <1., į Adomo so maža Į>elno
debesys iš Juropos gali persi- runija Vokietijų. Užuot paė- rupija, &v. Jėzaus \ ardo drau- ^.snįaįSt Reikia pastebėti, kad
mesti
vų
seno
ruso.
brodo miestely’ įsil
PRASAU NESIJUOKTI jRažančiaus draugija ir Šv. Ra- kyta ir bažnyčioje paskelbta.,
,- * - -,
i87 kuopa, S. L. A. 86 kuopa darbavimų, visiems atsilankuj kurių nariais priimami tik
---------jzimiero choras. Visas uždar- Bene bus čia tėvų kaltė, kad ruofi
° A* R X L< 1 kuopasiems uuz jų paramų ir uzuotai vyrai, tėvai, šeimynų gal
vos, rokuojas, tik ženoti vy Praėjusį sekmadienį Kinti-, bis skiriamas Šv. Kazimiero neatsiuntė vaik avo ieder., ,o>'* J -H‘U\iųieų, > \. j------------ pjautų.
01 d* Side lietuviai rpe yjisugaiis gausiai atlygirai, kurie atsidūrę, taip šne-,z iukaitis išvažiavo su savoj®-K- parapijos reikalams. Tai n,įų atlikti. Blogai daro tėvai, lan‘lhvai‘* 1 < Ul?
įergina pasivažinėti.
Važiuo- pirmutinis šio Federacijos sky kad vaikų nepratina prie ce- H° t*. '??’ uip “ '<ls pa i ai e prašomi skaityti ir platinti na mas
mūsų geradariams!
kant, po žmonos šiušu, kuriuos mergina
pas
Šv. Pranciškaus Seserys
žmonos
kuliai geriau
Blogas Skonis Burnoje
dė, sako
Yra Įrodymų, kad negerai veikla vlegalbų savo nariams kovoj_
_ _
.. . ...
..... ‘.vėlai nuvykau, tai ne viskas i ,434 shvfi'ield St., N. S. KtU^'<& X«mSSS y!T5SS!S
R&p • nevelu,
žmonomis, rokuojas, vyro žo-1 demonas. Norėdamas įspėti,1 geriausio pasisekimo,
lenkite savo vaikelius i r.
|».,* i • .1.
blogas, silpna eliminacija, viduriai no
' .
v ,
.
tiko pamatyti. Blt, kiek llia- burgll. Pa.
Uoslė reguliarus, nenatūralūs miegas, nėrdis namuose turi būti lygus.ka<^ automobilių valdytų aprie gero, ypač kuomet moky
,ai reikia pasakvtij ka(,
‘
u ....
u._ e.r.e»
:reikaiingiAną gero Ir tikro Toniko
žmonos žodžiui; vyrus turi tu- j biem rankom, policmonas sū ŠV. VARDO DR-JOS DIENA tojai nurodo kelius.
gv. PranciSkaus Vienuolynas
rėti bent patariamąjį balsų, suko:
Vakare baigiant šių “Sve- Sūkis, laukai ir seniai begali
Ei you sport, vartok abi
...
. „
_.
kai žmona pradeda ji šturmą- rankas
’
į’ Sekmadieni, liepos 9 d., kaip
Dieną’ misijome- niai gražūs, ypatingai kviečiai į
----------buvo rekomenduojamas
Gydytojaus
voti. Žadama net eiti prie to,
i paprastai, buvo vyrų Šv. Jė- rius Alfonsas pasakė gražų pa- ir kopūstai bei tomeitės, ne-Į Liepos 4 d. Seserų Pi aneiš- Specialisto kaip tik tokiame nesvei-i
kaviine. NUGATONK į pastebėti nai|
kad vyras turėtų teisės pasa Nesupratęs policmono, Kin-'zaug Vardo draugijos bendro- mokslų, kad šiais Šventaisiais telpa ant žemės.
| kiečių ūkyje buvo Lietuvių trumpą laiką pataiso sveikatą ir at
organizmą prie natūralaus šio
kyti žmonai, kiek ji turi per dziukaitis atsako:
' sios šv. Komunijos diena. Nors Metais visi turi rūpintis už- I Automobilių pristatyta pil-'Diena. Diena pasitaikė graži, veda
kio. Nekanklnkitės patys ir nekunkinkite savo draugų. Nueikite pas
metus skrybėlių, dresių, šiušų _ Mielunoru taidaryčiau, Alideli karščiai daro žmogui laikyti savo širdies skaistybę ni laukai; jaunimas linksmi- giedri, todėl skaitlingas būre- savo
vaistininką ir už Vieną Doleri
nusipirkite mėnesiui treatmentą —
pirkti, kokias staibis 'a^k5'^*sjiaĮe kas tadaautomobilių vai- daug nepakenčiamo nesmagu- ir netik rūpintis apie savo šir- nos, o senesni rimtai šneku- į lis žmonių susirinko ir links NUGA-TONE
parduodamas su pilna
garantija, po dvidešimts dienų grą
taip pat, ar reikalingas Jalij
mo, bet vyrų garbintojų Šv. dies skaistybę, bet, prisitai- čiavos. Seserys davė brangių ,mai praleisti laikų ir sykiu žinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.
pauderis ir pentas veidui iri * ‘
________ Jėzaus Vardų skaičius prie
kinant prie Šv. Tėvo mėnesi- j dovanų, o tikietai buvo labai paremti Seserų reikalus.
lūpoms pentuoti ir vamišas ! — Kaip tamsta drįsai vogti mėnesinės šv. Komunijos nei nės intencijos, melstis, kati vi- [pigūs.
“NATl’KE’H ILAIK BAIjM”
i Dešimtų vaJandų ryto Se1'laukų Sulaikymui
rankų nagams varnisuoti.
>nuo ka^
_ paklau-,kick nesumažėjo, bet dar pa įsi žmonės, ypač paklydėliai, Į Buvo svečių ir iš Youngs.serų Vienuolyno kapelionas, Geriausi Vaistai
Ir Atamginlmui
Visi, kurie norėtu turėti geriausias
sa tai atrodo tikrai strosna. i . tei!
.-jas pįimio
pasekines, kad neslinktu ir auetu
teisėjas
Džiinio Ilgapirščio,
Ilgapirščio. ('didėjo, nes sekantieji įsirašė i atsiverstų ir labiau stengtųsi town, O., Grikauskų ir Run- gerb. kun. J. V. Skripkus lai- plaukai,
galite atsišaukti pas mus.
šie vaistai yra padaryti iš bran
— You lionor,_ atsakė U-1 &v> Jčzaus Vardo draugijų patikti Šv. ir Nekalčiausiai bauskų šeimynos. Visi tižiau- kė šv. Mišias ir pasakė pro- giausių
žolių. Dabar per trumpa lai
Šlėktų karalystėj yra apie i ganagis, _ aš maniau, kad naujais nariais: J. Jacunskas, Jėzaus Širdžiai saugodamies1 gėsi ir gėrėjosi visu tuo, kas gai pritaikintų pamokslų.
ka parduosime nupiginta kaina — di
delis butelis kainuos tik 65 centai.
kas norėtu agentautl dėl
50 žydų su pavarde llitler, a- to baisikelio savininkas jauKinčius, V. Arbašauskas, nuodėmių ir užlaikydami savo lietuviška. Tiktai negarbė kai i Po to, visi, jauni ir seni, li- šitųTaipgi,
nepaprastu vaistu, tai atsišauki
te arba atraš.rkite dėl Informacijų.
i miręs ir tuose kapuose palai- |v« Šviežikas, A. Jurčiukonis, širdies nekaltumų. Kitoks bū- kuriems Pittsburglio lietuviu- j po žemyn nuo kalnelio kur Vieninteliai Išdirbėjai Ir Parria vėlai
MIlS. PAI KINA RIMKIENĖ
' Jotas.
{S- Kersnys, P. Jacunskas, K. Įtų pasaulis, kad žmonės la ms, kurie apsileido ir neatsi- praleido dieną pasilinksminda1531 Hhields Avenae.
Chlacgo Heighta, III.
draugiškai (Patent rights appli'ed for 1933)
imi, žaizdami
'Baršauskas, ir K. Takažaus- biau pamylėtų Šv. Jėzaus Ši- lankė.
įkas. Taip pat netrūko ir ado- rdį ir kad visi užlaikytų sa- j
“DABAR
mojančių Viešpatį Jėzų Šv. .vo širdies skaistybę! Kun. J.!
JAUČIUOSI
' Sakramente per visų dienų. Skripkus suteikė palaiminimų
Kas gražiausia, kad vyrai ska^Šv. Sakramentu. Žmonių buvo
PILNA
tlingai lankosi grupėmis ir pilna bažnyčia.
GYVUMO”
bendrai meldžiasi, nors, tiesa,
Imant
Lydia E. Pinkham’s
MARTYNAS KUZARIS
Senas Eks-chorista3
(Tųsa iš 3 puslapio)
'toli gražu dar ne visi vyrai
Vegetable Compound
Mirė liepos 12 d., 1933 m.,
Taip šimto! moterų sako. Jis stip
4 vai. ryto, 53 metų umžiaus.
inibariuose
ir
kieme
suruošti
i
taip
susiprato,
bet
šių
panialrina nervas... duoda geresnį ap< li
Kilo iš Raseinių apskr., Betyga
tą... geriau miegi... atleidžia gabus
los pa.rsp., Parosiu kaimo.
pramogėlę
ir
visus
atsilankudžių
gražus
ir
patraukiantis
skaudėjimą,
nugaros skaudėjimą...
Amerikoje išgyveno 23 me'u*.
sunkiosios dienos pakenčiamos.
Paliko
didelio, ne nulludfiue
sius dykai pavaišinti. Na, bral, I _________________
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
dvi dukteris Stanislavą šaukšmėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telienę ir Oną Kuz&ris, žentą
sakau,
tos
merginos
vėl
kų
teli šiandien.
Mykolą ir du anūkus Konstan
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
tiną ir Anicetą dvi seseris Ci
nors
nauja
“
išinislino
”
.
Na,
Tyroo, AUkloa, Sveiko*
ną K\t« i inskicn" Ir Anele. Ku
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
rilienę,
Svogcrį
Konstantiną
kas girdėjo, kad dykai vai
GRAŽIOS AKYS
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Kup. -.i. pusseserę Stefaniją Bu
tkienęir pusbroli Pranciškų
šintų. Man, tai jau kai kas
Tn dklelU tartos
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
Hložią, o IJetuvoj moterį Ma
Gydomos Nauja Būdu
rijoną ir tris sūnūs Vladislovą.
dykai kų nors duoda, tai vi
Kurine
volo,
Švelnino
gairino
visada
geresnes
laivuose
vietas
gauna.
Joną ir Antaną, marčią Ir uu
be pavojaus. Jus ją pamigsite
anukus, tris sesert's Baborą, Asuomet pirmutinis. Nekantriai
B* operacijos, be {švirkštimų. Be
Knyga “Eye Core” arba "Eyo
n&staztją ir Teresę. švogerj Vla
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
priversto poilsio. Gydantis galėsi
Beauty** aot
dislovą Nazevlčią ir gimines.
! lauksiu tos dienos ir ne tik
dirbti po senovei, nebent jau dabar
Kūnas paftarvotas 1646 W.
Murina Co,Dpt. H. a.,9B.OhiaSt.
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
46th St., Zolp'o koplyčioj. Lai
eisiu, bet tekinas bėgsiu į tą
priverstas gulėti. Tom vaistas yra
dotuvės Įvyks SeStadien}. liepos
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
pildys.
pramogėlę, nes kų jau soda15 d., 1S koplyčios 8 vai. bus
nimą Ir gėlimą. Nurodymai prie vate
atlydėtas J Sv. Kryžiaus para
tų. ei negelbės aptlekinlnkas grąžins
lietės pažada, tai ir išpildo.
pijos bažnyč.'ą. kurioje
Įvyks
plnigua
gedulingos pamaldos už velio
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
Pirmininkė A. Pociūtė sakė,
nio stelą. Po pamaldų bus nu
I
■
lydėta* i šv. Kazimiero kapines.
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir višnu
kad vėliau apie viską bus
Nuoširdžiai
kviečiain.e visus
gimines, draugus-ges ir pažysRa4way’s Pilis
pasaulio kraštus.
plačiau pranešta.
Sotalietė
tainun-nias dalyvauti šiose lai
Foa Constipation

MT. PROVIDENGE, PA.

Pittshufgltti Lietu
«ie žinios

Nusa-Tone

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

6ARSINKITĖS “DRAUGE’

VARtCOSE VEINS

dotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, Žentas. Anukai. Seserys, ftvogeris. Rus.
sc.serė, Pusbrolis ir Giminės.

I>aidotuvėmB patarnauja graborius I. J. Zolp.
Telefonas
Boulevard 5203.

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

PAGERINIMAS ADOMO
SODE

Praeitą savaitę Adomas Jaš
kūnas su savo unija Adomo
sotie padirbo dur keletą naujų
stalų piknikieriains “bingo’’
lošti. Tat, galima tikėtis, Fe
deracijos 52 skyriaus pikni
kas, liepos 23 d., bus labai įVIOTORIA NORAK
Po tėvais Kamarausk&itė
Mirė liepos 11 d.. 8 vai. vak.,
47 metų <|ižiaiiM. Kilo iš f'edaslų parap., Tipelių kaimo. Aleksnndrąvos apskr. Amerikoje
išgyveno 25 melus.
F’aliky dideliame nultuldime
vyrą Waltcr. 3 dukteris: Lucllle, Bena f.r Helcn. sūnų Waltc.r. brolj Vladą, broi) Pranciš
kų ir brolienę ir jų dvi dukte
ria, brolj Jokūbą ir brolienę,
du pusbroliu* Kamarauskus Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 2210 W.
Cermak Rd„ (22nd 8t.), lai
dotuvės |vyką šeštadieni, liepos
15 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėta J Aušros Vartų parapijos
bažnyčią, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos
ui velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J ftv. Kn:Ontero kapines.
Nuošfrdllal
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-tpas dalyvauti šiose laldotuvėoe.
Nuliūdę:
Vyrąs. DiSkiery*.
Simus, llmltAl. Brolienės Ir Gi
minės.

paftteurized
with
Wha< Tker Am
A
m>M
rriūbk
vismėl.
Imtrr.
whirh doaa not grip*. cauM fjihm
nr diatuik dtsMtloa.
Not hafcir

NATURAL
FLAVOR

larm-

Wka< Tkejr Dot
Millimu af Bxn and w<a»«u, atnre
1*47, h«v« uMd gani to sisn kcR
hMkrfcM. nm»»na.t bdaue. k>

Švelnesnis valgyti: geras kepimui
— šis naujas Kraft American
Cheese. Kraffo ypatingai paga
mintas. Natūralūs skoni* palai
kytas pakavime.

Telefonas CANAL 7790

oniMd by
At AŪ

Kahray «C C©., lac., Nrw York, N.Y.
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Ketvirtadienis, liepos 13, 1933
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traliaus Gustavo Adolfo kariuo lėtų tų laimėjimų išnaudoti, Į nuo senu būta duug daržinin- rantu, tačiau varo, kadangi
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
menė laikė apgulusi Kėdai- sukilėliai pasitraukė į Survi kų, o prieš kokį 30 metų gina negailestingasis krizis ir pini-j
nius ir juos labai sunaikino, liškio miškus.
'rkiai įsivyravo agurkų sodini- gų stoka jiems taip elgtis lie-. “
Negalėdamas beatsiginti kun.
šaliu Kėdainių miesto pū mus. Taip pat žinomos yra po- pia. Dar daugiau naminę d“- ,teg. Tel Hemiot-k «2s«
i .Jonušas Radvila pasirašo pa liai pat geležinkelio stotį yra midorų plantacijos. Šiandien gtinę varo l’nturkės, Jonis-Į
DENTISTAS
(Tęsinys iš 2 pusi.)
1118 SO. 40(li Cr„ CICERO, II,U.
liaukas su švedais. Karo j- Kėdainių dvaro rūmai. Tie rū- Kėdainiai yra apskrities een kio, Dubingių ir kitose para-’
Ular., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išaugo Jonušava arba Naujus .bauginti miesto gyventojai iš- luaį statyti XIX amžiuje Ga tras, turįs arti 10,(MM) gyven pijose bei valsčiuose. Degtin81 17 SO. HALSTED ST., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
I'uncd., Scred. Ir Subat. 2—9 vai.
ji Kėdainiai toje pat vietoje, eislapsto ir išbėgiojo. 1657 m. ,įvį|ų įpėdinių fapskių lėšo tojų. Kėdainių dvare yra kul- įdarius gaudyti yra labai sun
valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak.
kur (.tulžioji miesto dalis ligi Kėdainius pasiekia Maskvos mis. Vieni tikina, kad toje pat turteclmikų mokykla. V. B s. ku, kadangi, kaip minėjau, pa Ofiso
Keinieneijos OlLsas: 2658 W. bU Ui bt. HEULOCK 8111
ti gamta juos slepia.
Ickus
Valandos: 14—11 ryto
šiol tebestovi. 1625 m. Kėdai- kariuomenė. Nors Boguslovas Ivietoje stovėję seniau Radvilų
Beradoinls Ir Nedaliomis pagal sutarti
niuose įkurta reformatų mo- Radvila skaitėsi Maskvos tai Ij-ūmai, kiti tikina, kad RadviMaJėtai. Naminės degtinės
(Naryauckas)
kykla, gyvavusi čia ligi XIX kininku, vis dėlto rusai Ko ijų dvaras buvęs ant trikum-į gaudymas, užstojus vasarai, i
Tel. LAFAYKTTE 7850
GYDYTOJAS
IR CHlKUKGAa
amžiaus. Apie vidurį X\ lt a- J dainius ir apylinkę smarkiai pį0 (Ul-p Nevėžio ir Smilgos žinoma, pasunkėjo. Mat deg į
842* W«*t Marųuetts Road
VALANDOS:
mžiais Kėdainiuose lm\o į-, nuteįioja. Josiainių klebonas, Up(1Įį,| po jgg3 m. sukilimo tindariams lengva įrankius pa
8 Iki 12 ryto: 7 Iki * vakar*
šliiniui ,pranešimu-, jog pcrsikėlAne
Utarn. ir Kstv. vak. pagal sutarti
steigtas popieriaus fabrikas ir keršydamas kėdainiečiams, su- £apskių dvaras buvo rusų va- slėpti ir pėdsakus sunaikinti j ntLUjjj. ofisų. Dubai- turime visai
Gydytojas ir Chirurgas
naujus. paiiiuintuH ir uiuikirniškus
Rea <464 8. MAPLEWOOD 4VB.
kursto Krasinsko vadovauja- KJžios konfiskuotas ir atiduo- Degtinę varo, dažniausiai, pa Medikulius ir Deiitisterijos ofisus, ku
spaustuvė.
4140
Archer
Avė.
rie bus putogųs ir lengvai' pasiekia
mi musų plačiai klientelei..
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
XVIII amžiuje, išnykus kun mus lenkus ir tie savo ruožtu tag g,- Totlebenui, kurio gi- ežerėse. Mat, pastebėję polici
jTel. JLafayette 5793
HaUvihj Biržų šeimai, Kėdai8y,k užPuoln Kėdainius. jmjaa ,igi pasaulinio karo jį
Mes turime pakvietę ir daugiau
Res. 2136 W. 24th St.
jų ar akčyžės kontrolierių gydytojų, kurie taip kaip ir mes
TEL. CANAL 0402
niuose reformacija ėmė amu1-4 M*“Uw P'1'' Kėdannus
Totlehenas buvo ga (akcizininkų), tuojau visus į- padarys nuodugnų dlagnozų ir sutoi'ks pasekmingų, moksliškų treat■kti. Atimtoji iš katalikų Sv. i
k»'‘ų ejo sve, ų ,r rusų rsus tvirtovių statytojas ir rankius sumeta į ežerų, brogų mentą.
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office Phone
Rea and Office
John F. Kuziu, M. 1). ir .. Prospect 1828
„ . » .. ,
kariuomenes, o švedų karalius Kėdainiuose mažai tegyveno taip pat išlieja ir pabėga. Po
2259 Ko. Leavitt Ht
Office: 4459 S. California Avė.
Francis Kuzic, D. D. S.
Jurgio (muro) bažnyčia buvo
.. „IT
,
Ganai 8704
.. °
...
*
.. x Karolis XIT, sako, klausęsis 18S0 m. jis buvo paskirtas Vi licijai pasišalinus, išsiima iš
2355 W. 63rd St.
Nedėlioję pagal sutartį
jiems grųzinta ir atnaujintu.
Tel. Prospect 2011
eta protestantiškų pamaldų. Iniaus generalgubernatorium. ežero visus įrankius ir vėl ima
Kiek vėliau buvo sutvarkyta
171(1 m. dėl karų ir kiloki,j| Kėdainių apylinkės turi lu- išnaujo degtinę varyti. Žino LIETUVIAI DAKTARAI:
kita — medinė bažnyčia ir
Tel. Ofiso Ir Res. Grovehill 0417
PUYSICIAN AND HURGEON
nelaimių Lietuvoj kilo badus bai ,Jer|ing,( žei|lę> tinka,ną ma, čia skriaudžiama valstv4917 8. Wiu>Utenaw Ava
TS1. LAFAYETTE 3057
1704 m. įkuitasai karmelitų
2403 W. 63rd St., Chicago
ir matas, dėl kurių nukentA daržovėms auginti, todėl čiabė. Piliečiai tai puikiai supOFFICE HOUR8:
vienuolynas.
I to 4 and 7 to 9 P. 14.
jo Kėdainiai. 1807 m. Kėdai
Bunday by Appotntmsnt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1832 m. rusų valdžia vie- niuose siautė cholera. 1812 m.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2428 West Murąuetts Road
X—SPINDULIAI
Vai.: S-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
□ uolynu uždarė, o jojo buvu- per Kėdainius ėjo dalis Na
Nedėuoj susitarus
3051 West 43rd Si r.
lus rūmus pavertė kareivinė- poleono kariuomenės, Makdo
(Prie Archer Avė. netoli Kedzic)
«•
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
n ;is, kurios ligi šiol tam pa na],|0 vadovaujamos. 1831 m.
M. D. F. A. C. S.
B. S. M. D.
Seredomis ir ncdėllomls pagal
Gydytojas ir Chirurgas
Phone Cauul 6122
sutarties
čiam tikslui tebenaudojamos.
*-.. r-zj,
. •
t
• • •’
ties Kėdainiais ir Josvainiais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
DR. S. BIE2IS
Kėdainių miestas yra matęsi’,..
...
PHONE GROVEHILL 4427
Res. 1114 West HOth St.
Res. 10425 H-4nllton .lve.
.
, • •
, , smarkią susirėmimų su
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
valandos:
Tel.
Radcliff
4982
Tel.
Beverly
0081
daug ne vien laimingų, bet ir ...
Trečiadieniais ir sekmai, susitarus
Valandos:
1—
3
ir
7
—
9
2261 W. Ceimak Road
Valandos:
7
—
9
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
8
vak.
nelaimės dienų. Radviloms be-ikUehų su rus^ kari«omene.
•
Nedėliomis
pagal
sutartį
Valandos:
1—t Ir 7—8 vak.
18 RYTO SV. KRYŽIAI S LIGONINĖJE — HEMLOCK 0700
kovojant prieš lenkų įsigalė- Cla kov®si Pr°zoro vadovai*
Seredomis tr uedėlioiuis pagal sutarti
Ofisai 2355 Mest «3rd Street
Ofiso telef. Boulevard 7820
REZIDEiNCIJA:
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
S. E. Kampas VVestern Avenue
jimų Lietuvoje, nekartų KėKauno apylinkių partiNamų
telef.
Prospect
1930
4869
80.
WESTFRN
AVĖ.
6631
S.
California Avė.
Tel. PROSPECT 2011
Chicago. UI.
dainiai tapdavę kruvinų įvy- zanai. Laimėję mūšį su rusais,
Telefonas Republic 7868
kių vieta. 1655 m. Švedų ka- bet būdami per silpni, kad ga
Boulevard 7628
Phone Boulevard 7048

KĖDAINIAI PRAEITIES MIESTAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR, A. G. RAKAUSKAS

DR. V. S. NARES

PRANEŠIMAS

DR. F. G. WINSKUNAS

HlllVCV

J V 1VI II1U1

va

1

1

A

-*

v

1

.

DR. A. J. JAVOIŠ

.

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A, RAČKUS

DR. M. T. STRIKOL'IS

J. G. GALLAGHER,

JOHN F. RUZIC

DR. J. W. KADZEWICK

«iani*

JOS. F. RDZIG, D.D.S. J. FRANCIS SMITU, M.D.
DENT1KTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 4751 Lomius Blvd.

GRABORIAI:

Tel. \\entworth 6614
Valandos: 10—8 vai. vak. kasdien

LACHAVICH
IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti

Tel. Canal 2615 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Bl.
TEL. CICERO 6927

Rea. Hemlock 7681

AKU.'- AUSŲ. NOSIES ir GERKLĖS
IUs;„
KinKM?", ?vc-

Vai.; pim,.. K.-tv. ir l’enk. 9-12 v. r.
pirm., Treč. ir I’enkt. 1-2 p.p. vak,7-9

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Tūrio automabilins visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUSN AVENUE
Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS

Phone Boulevard 4139

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS

A, MASALSKIS

Telaidoja už 225.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.

648 W. lMlh St.

GRABORIAI:

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340

80.

KĖDŽIŲ

AVĖ.

(Neturimo sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

M tisų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
svyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 VVEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—84 1 3

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 8594.

DR. MAKOtKiO

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesne Ir patogesni
vieta

4142 ARCHER AVENUE
Tet .Virginia 0036

*325 80. HALSTED 8T.

(Kampa* Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
ueredoj pagal sutarti

▼ai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U
nuo 4 Iki 8 vakare
Aventadlenlale nuo 18 Iki 12
Phone BOULEVARD 8486

Dr. C.K. Kliauga

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

GRABORIUS
l^ildotuvčms pilnas patarnavimas
galimas už 2S5.OO
KOPLYČIA DYKAI

Re*. Phone
Bnglevvood 4641

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

INCORPORATED

Henry W. Bcr-kpr
(Licensed Etnbalraer)

3238 S. HALSTED ST.

Palengvins

mo,

skaudamą

sau

trumpą

, gystę.
|

Patarnauja Chlcagoje Ir aplollnkėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

J44 R. f»4fth Ava., (iirtAro, Tlt

4082 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir
LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite:

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

Dldyrts OflMa

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

DR. A. R. McGRADIE
kuria

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

akių

regystę

karštį.

ir

re-

egzaininavimaa

daro

DR. CHARLES SEGAL

25 MĖTĮ) PATYRIMO

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

/z

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano ičkabaa.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Į 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
Iškirtą valandą. Room 8.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—8 v.v.
Ncdėliomls ir šventadieniais 10—12

SPECU AUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vukar®
Ncdėliomls 10 lkl 12

Office:
Prospect

Rea.:
2011

Ecverly

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 0 P. M.
Ketv. tr Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
I'hone: Hemlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ

0081

Pritaikyme akinią dėl visokių Dr. JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo akią
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pritaikymo akinią.
2355 "VVest 63rd Street

Phone Canal 0523

DR. A. A. ROTH

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Telefonas Alidvvay 2880

|

Rez.: Tel. Drexcl 9191

Vai.: 2-4 Ir 7-8 vai. vakare
j _ ___________________________ Rusas Gydytojas ir Chirurgas

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

z/

Ofiso: Tel. Victory 6893

ROOM 210

Atitat-į

tolimą

mas su elektra, parodaučia mažiau
sias klaidas.
Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akintų. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu huto. Musu kainos
pigesuės, kaip kitu.

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į j ūsą
namus ir atvež į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris
teikia ambnlance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautojo. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl termsną. Palaukite SUDEDU pinu negu kreip
site* ku kitu.

Įtempimą,

Office Phone
Wentworth 8008

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsilikimuose,

Graborius
lt
Rainam uoto Jas

D A K T A R A I:

7850 s- HALSTED ST11EET

CHICAGO, ILL.

roL LafayeUa S67S

akių

DR. A. L. YUŠKA 2423 W. DLLKUUETTE ROAD

ĮVAIRŪS

PAVLAVIC1A UNDERTAKING CO.

Tel. Monroe 3377

Tel. CICERO 294

SYREWICZE

Vulandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Tel. Grovehill 1595

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

arti Western Avc.

Tel. Victory 4088

718 W. 18th St.

J. Liulevlčius

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road

DR. VAITUSH, OPT.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

DR. T. DUNDULIS.

DENTIHTAB

Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 4:20-8:28

Tel. Canal 6174

ANTANAS PETKUS

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
4 lkl 8:30 vakare

DR. G. I. BLOŽIS

756 W. 35th STREET

Chicago, III.

GRABORIUS

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED S'lltEET
Rezidencija 6G0U so. Arteaiau Ava.

TaL Canal 4122

DR. A. J. BERTASH

Rea. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS

arti 47tb Street
Vai.: nuo 8 Iki 8 vakartf
eereuoj p*e*i autai ų

Tel. Ofiso Boulevard 5918-14
Res. Vlctory 2342

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Tel. Ganai 02 57

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakare

TEL. REPUBLIC 8340
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenote musų ypatiškns, ištikimas
putarnu vlmas visuomet prieinamas už
NAt JĄ žemesni; kainu.
Kiekvienam pagrabul muitų koplyčia su vargonais
dykai’. Nulludimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC H34O, musų
patarnavimu busite patenkinti.

DR.II H'C.MZ.rP TVEZEL'IS
Q T5 A Q

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320G
VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dloną
Nuo 2 lkl 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 Iki II dieną

G

WISSIG,
Specialistas
Rusijos

U

PER 28 METUS NF.MFRINT
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTFRU P
KAIP liZSISENFJLSIOS Ir NEIŠGYDOMOM JOS YRA
Sppclallftkol gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, od-os. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
rėlė. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto lhl 1 vai.

4200 WKbT 26th 8TM

kampas Keeler Avė.

Tel. (raerford U78

''Vr.y ”

■

Ketvirtadienis, liepos 13, 1933

6

Be to, choras yra nustatęs pla-, tuvė rengia puikių radijo pro-į Siuvėjų lokalas 269 (A. C.
nūs ateinantį sezonų suruošti1 gramų nuo 7:30 iki 8:30 iš W. of A.) susirinkimas įvyks
visų eilę koncertų bei vakarų. ,WHFC stoties palinksminimui ‘ penktadienį, liepos 14 d., ABet visi tie, ir kiti, darbai bus čikagiečių ir svečių atsilankiu. ^įialgamated centro name, 333
atlikti tik tuomet, kada cho- šių į būsimas Lietuvių Dienos So. Ashland Blvd., 7:30 vai.
ras iš visuomenės susilauks iškilmes,
vak. Šiame susirinkime bus
paramos visuose jo darbuose, j Programos išpildyme daly- svarstoma svarbūs reikalai.
Lietuvos Vyčių Chicagos vaus mūsų pasižymėję daini- Visi nariai malonėkite ,dalvApskričio valdyba
ninkai ir muzikantai; kiekvie vauti.
F. Prieis, sekr.
Amerikoje Lietuvių Advo
Pirm. V. Rėkus
nam bus malonu jų pasiklau
katų draugija prieš daugelį
Rašt., B. Paliliūnaitė
syti.
mėnesių šį reikalų svarstė ir
ATEję LAIŠKAI Į “DRAU
nutarė surengti šaunų banke
Budrikas kviečia visus sve GO” OFISĄ SEKANTIEMS
čius atsilankyti į jo krautuvę,
tų ir šokius priėmimui, pa
ASMENIMS:
vaišinimui ir palinksminimui
3417 S. Halsted st., ir pama
svečių, atvykusių j Lietuvių
tyti naujausias radijas ir mu Knn. P. Gašlūnui
Dienų. Tam tikslui pasamdė GRAŽIOS DAINOS, MUZI zikalius instrumentus. SuveniKun. M. Švarliui
erdvę, vėsių Shoreland viešbu KA IR ĮDOMIOS KALBOS rai dvkai.
S.
Mrs. Michalina Blėdis
čio banketams svetainę, prie GIRDĖJOS PER RADIJO
Lukšiui (filmuotojui)
55-tos gatvės ir vėsaus ežero
Mrs. L. Žukauskas
kranto.
Praeito antradienio vakarų,
Antanui Balandai
Ši svečių priėmimui puota užsistačius radijo ant stoties
mas,
kad
dienraštis
“
Drau

J. A. Vitkui
ti.
I
Bet vienų žydų gerų ypatv- gas” šįmet surengtų dar vie- SVEČIAMS IŠ LIETUVOS įvyks trečiadienio vakare, lie M GES tikrai buvo malonu pa
Evai Lecaitei
siklausyti
gražių
lietuviškų
pos
19,
saulei
leidžianties.
PRIIMTI,
PAGERBTI
IR
bę lietuviai yra ypatingai įsi- nų rudeninį išvažiavimų, kurį
Mrs. A. Mazzoni
dainų,
muzikos
ir
kalbų,
ka

ATSISVEIKINTI
VA

tėmiję — yra tai žydų vieny-■ pavadintų Chicagos lietuvių
Sulig patikės, kas savo pre
KARAS
Šv. Kazimiero Akademijos REIKALINGAS Kerai patyręs siu
bė. Taisyklė — vienas už vi biznierių pramoga.
kių negiria, tų iš turgaus va rks buvo leidžiamos pastan
(kriaušius), kad butų teisin
gornis
Peoples
Furnituro
Co.
Bėmėjų 8 skyriaus mėnesinis vėjas
gas Ir mokėtų gerai vtsokj darbą,
sus, visi už vienų — ]>as žy Sumanymui visi pritarė. Ba
ro. Todėl nebus perdėta pasa
Chicagos lietuviai šių vasa kius, kad nei karaliai skanes krautuvių.
susirinkimas įvyks penktadie galite taisyti senus Ir padaryti nau
dus nuo seno yra įgyvendin to, pageidauta kad būtų pa
jus, Darbas pastovus ant Ilgo laiko.
kviesti visi parapijų chorai, rų susilaukė iš Lietuvos gar- I nės vakarienės nėra valgę, ku Kaip malonu yra klausytis nio vakare, liepos 14 d., 7:30 Jeigu norite galima priimti ) part
ta.
nerius, Atsišaukite greitai
Žydų vienybė ir susiklausy jaunimas, kurie per praeitų bingų svečių. Tai dėka Pašau- 1 ri bus tų vakarų duodama. gerų dainininkų dainuojant vai. parapijos svetainėje.
1411 80, 4«th COVRT
mas visai nesenai apsireiškė “Draugo” piknikų' turėjo sa- linei Parodai, kuri iš viso pa- gUprantania) kad prįe tokios suderintais balsais kvartele,
Yra daug dalykų svarsty
Cicero, III.
Chieagoj. Pasaulinėj Parodoj vo parengimus, kad ir jie gau- šaulio sutraukė galybes lan- 'gaunios vakarienės bus ir sti- kuris yra pasivadinęs “Peop mui, dėl to kviečiame visas na
ANT RENDOS
žydams diena buvo paskiria tų progos pasidarbuoti kata kytojų, kad pamatytų šimto praus, skanaus lietuviško mi les Parlor kvartetas”. Galima res atsilankyti.
Valdyba
metų
pasaulio
pažangų'.
Atva4
kambariai
su rakandais ir ki
pastebėti,
kad
jame
dainuoja
liepos 3 d. Tų progų žydai likiškam dienraščiui.
daus, sužadinimui jausmų link
tais visais (rengimais, ant pirmo auk
įvairiausių pasaulio liaudies dainų. Taipgi bus ir gerai išsilavinę dainininkai. ' Pasaulinės Parodos reika- ščio, tinkamas nedldellai šeimai. Ant
šauniai išnaudojo. Žydų vadai Labdaringos Sų-gos ūkio už-'_^uo-ia
Kiekviena daina sudainuoja lais draugijų atstovų susirin tyro oro. Pašaukite WENTWORTH
suvažiavo iš viso pasaulio. Jų vaizdai pareikšta papeikimas, Kraštų, neatsilieka ir mūs bra- skanaus bavarsko.
2417, ar atvažiuokite
organizacijos atlaikė kongre kad tų dienų leido labdarių ngios tėvynės Lietuvos visuo Po vakarienės gros didelis ma tikrai artistiškai. Taip pat kimas įvyks ketvirtadienio va
v. VAinEKrs
8100 Stewart Avė.
sus. O liepos 3 d. Soldier Fi- ūkio giraitėse daryti balių ir menės veikėjai bei mokslo vy lietuvių artistų orkestras. Šoks duetas ir solo baritono K. Sa kare, liepos 13 d., 7:30 vai.,
Chicago, III.
eld arenoj įspūdingai buvo at tuo būdu daugelis gerų “Drau rai, moterys, kad arčiau susi jauni, šoks ir seni, šoks stori, bonio, patiko visiems kiaušy parapijos svetainėje.
vaizduota žydų tautos istorija. go” rėmėjų atitraukta nuo at pažinus su pasaulio gudrybė šoks ploni, visi šoks ir links tojams.
Prašome visų atstovų atsi
Įdomi ir pamokinanti Dr. lankyti, kad aptarti Lietuviu
Savo skaičiumi ir programo vykimo į metinį “Draugo” mis, kad daugiau pasisėmus minsis.
MII
žinių.
Atkočiūno
kalba
apie
dantų
ypatingumu žydai nustebino piknikų.
dienos reikalus.
Valdyba Atsiminkite, kad visų tavoTokia proga pasitaiko tik
visus ir angliški didieji laik- ’ Visus katalikiškos spaudos Chicago lietuviai, turėdami sykį į šimtmetį, todėl nerei sveikatų, klausytojams suteikė
rų kainos kyla. Todėl pir
naudingų patarimų. “Čalis Ke
įaščiai dėjo plačiausius apra parengimus visiems reikia, su tokių progų stengkimės jų iš kia jos praleisti.
kit tuoj—sutaupysite pinigų
lig išgalės, remti, ypač dide naudoti. Sulaukę taip bran Per vakarienę bus įvairi pro purė” visus prijuokino. Graži
žymus.
ORIENTAL
RVGS (karpetai) •J
a.1 9.95
muzika
visus
klausytojus
palius
metinius
piknikus.
Reikia
Mes dažnai prisimename žy
gių svečių iš mūs mylimos ša- grama. Po vakarienės, susipaPARLOR SE»
TAI po ...........
dų vienybę. Tai šia proga, pa atsiminti, kad tik vienų turi lėlės, apiberkime juos tėvynę žinsim ir pasisvečiuosim su linksmino. Reikia pripažinti, MERGAIČIŲ SUSIRINKI
VALGOMŲ KAM
SETAI
*
matę gausius žydų vienybės me katalikiškų dienraštį Ame liečiančiais klausimais. Juk atvykusiais į parodų svečiais kad Peoples radijo programos MAS PARODOS REIKALU BARIŲ
PO ................
rikoj.
visiems svarbu yra žinoti, kaip iš tolimų krašĮų. Bilietai tik visuomet būna įdomios. Jose
vaisius; sekime jų pavyzdi.
Šį vakarų, 8 vai. Šv. Jurgio
— tėvynė
---- = tvarkosi, ant $2.00. Užsisakykit
—i_ix -viš anksto,
i . dalyvauja
rinktiniai dainininPiknikų Rengimo Komisija ---Ateinantį sekmadienį liepos
mūstj
i
i ka parapijos salėje, Bridgeporte,
1»J d. yra Lietuvių Diena Pa
kiek ji pažengus savo nepri kad gavus patogesnę vietų. Bi- jkflb muzikai, juokdariai ir
lietai gaunami
eraunami pas
nas bile
Hile lietuvį
lietuvi plėtojai,
dbėtojai, o reKoruų
rekordų veiK
veik vi- įvyks susirinkimas įvairių ko <1. T. Juozaitis ir Otto Werult, sav.
saulinėj Parodoj. Tai puiki
klausomo gyvenimo metu. To rietai
dėl kiekvienas kviečiamas at- advokatų. Nepamirškit, liepos
nevartojama, nes jie jau, lonijų mergaičių, kurios par 3621-23-25 S. Halsted
proga lietuviams pasirodyti
Street
silankyti į svečių pagerbimo J19, Shoreland viešbuty, prie (^e abejonės, nusibodo kiaušy davinės Lietuvių Dienos ženk
prieš pasaulį. Tai labai reta
proga. Todėl jų reikia rūpes
vakarų, kurį rengia Lietuvos 55-tos gatvės ir vėsinančio e- tojams. Vienas iš klausytojų lelius Pasaulinėje Parodoje.
Susirinkimas yra svarbus. Vi
tingai sunaudoti. Kaip žydai
Vyčių ir Moterų Sųjungos Chi žero kranto.
Juristas
Ketvirtadienio vakare, lie sos mergaitės kviečiamos bū
savo tautos dienoje metė vi
cago apskričiai liepos 14 d.,
J. G.
pos 13 d., Jos. F. Budriko kraa tinai atsilankyti.
X Liepos 23 d., Vytauto da Šv. Antano parap. svetainėj,
sus savo ge.šeftus į šalį ir ėjo
ADVOKATAS
KATALIKIŠKAJAI VI
105
W.
Monroe St.. prie Clark
į savo parengimų, tai ir mes, rže įvyksta ŠŠ. Petro ir Pau Cicero, III.
SUOMENEI
Telefonas State 7(80
atidėję visus savo reikalus, a- liaus parapijos metinis išva
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
Visiems malonu bus su jais
einantį sekmadienį savo tan žiavimas — piknikas ir visu
Šiuo
pranešame,
kad
Liet.
2201 W. Cėrmak Road
pasimatyti ir pasidalinti min
ios dienoje sueikime būrių bū- smarkumu prie to pikniko re
Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčlos
Vyčių
Chicagos
Apskričio
timis. Ypač raginamas jauni
vakarais 8 iki 9
rritis ir visam pasauliui užde- ngiamasi. Tikietai visur pla
Bu gera kvarba gali atebOkl* pada
Telefonaa Canal 8192
mas — Lietuvos Vyčiai, nes Dainos chorui yra išrinkti Ap
ryti. Gali nušvleatl savo namus, ri
Dienraštis
sk* panaujinti, perdirbti, prat«MI
r-ionstruokime, kad lietuvių ta čiai paskleista.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
nudevėjtm*. Bet turi bOtl tam tik
svečių tarpe vra vienminčii] skričio šiam sezonui tvarkyti
ra kvarba Kvarba. kuri Ilgiau tę
Utarnlnko, Ketverge tr Rubato*
rpe yra vienybė, susiklausy “Draugas” atspausdino dide
sias. apsaugos, grašiai atrodv* Il
Vakarais 7 iki 9
Pavasarininkų atstovai, kurie ir vesti visus biznio ir kito
gam dėvėjimui. Mas šitokį* kvarb*
Telefonas Republlc 9800
mas ir kad lietuvių tauta yin lius ir gražius pikniko garsi
kius
reikalus
trys
komisijoparduodama.
atvežė gražiausių linkėjimų
I.įgulti Valvat dvi alenų Ir luhų.
tokia galinga, su kuria reikia nimus su mūsų profesijonalų
Mnster Varnlah dėl grindų, rakan
nuo mūsų užjūrio brolių. Visi nieriai, būtent: J. Juozaitis, P.
dų Ir madinių pagrailnlmų.
skaitytis.
Ten buvęs ir biznierių skelbimais. Vadibūkime, visiems bus malonus Varakulis ir B. Paliliūnaitė.
h
Fteylro dėl balto "ensmtl" BtADVOKATAS
valsdavlmo. Bf>—40 Tyra kvarba dėl
susitikimas su brangiais sve Todėl,. gerbiamoji visuome
darbo lt lauko.
2 E. 103rd PI. prie Stote St.
čiais, nes kita tokia proga, nė, turėdami kokių nors rei
3240
S.
Halsted
St.
Tel. Pullman 5950
kalų su L. V. Chic. Apskr.
t^gal, būti tik už 100 metų.
Lietuvytis Dainos choru, visuomet kreip
kitės į virš minėtus asmenis,
Kraustau Rakandus, Planus už pfADVOKATŲ BANKETAS arba į choro valdybų, kurios
glaualas kainas. Palaukit Lafayett
PERKAM
1988
INSURANCE
pirm.
yra
V.
Dambrauskas
PASAULINES PARODOS
J. OKSAS
(Damber), rašt. Sruoginaitė.
Lietuviškus
NOTARY
SVEČIŲ PRIĖMIMUI
2649 West 43rd St.
Malonu pranešti, kad L V.
BONUS
PUBLIC
Chicagos miestas didžiuoju Chicagos Apskr. Dainos choT»f •
CHRYSLER IR PLYMOUTH
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
si savo šimto metų pažangos raa pradeda savo veikimo seLAIVAKORČIŲ A G B M T U R A
paroda. Tr tikrai yra kuo di- zonų au padvigubinta energija
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
džiuotis. Pasaulis tokios pa- jr su tinkamais ir rimtais pa
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
rodos dar nėra matęs. Milijo- tyrusiais vadais, kas užtikri
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
nai žmonių parodų aplankė ir na chorui gražių ateitį. Paga
Pirma pirkimo naujo arba var
yra apskaitoma, kad iki lap- rsėjo choras dabartiniu laiku,
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados
kričio 1 d. parodų atlankys bet tikisi užavėti ir patenkinChrysler ir Plymouth Automobinemažiau penkiolikos milijo- , ti visuomenę ir ateity, nes
liua, kurie turi modemiškiauaius
ištobulinimus ir iki kolei kaino*
nų žmonių. Svečiai, lyginai ka- prie to choras iš anksto ir siIR
labai
nužemintos kaip tai CHRYriuomenė, iš visų pasaulio kra- J stematingai ruošiasi.
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
Išmokame Liepos 1, 1933
Štų verčiasi į Chicagų atlan Linksma žymėti, kad choras
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pakyti šių žavėjančių vaizdų pa yra pakviestas atvaidinti ope
iUJ
nuošimčio kuponus
matykit naujus CHRYSLER ir
rodų.
retę “G! Daktare” per A. L.
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
Parodoje, laikas nuo laiko, R K. Federacijos Kongresų, į
8uruošiama įvairių tautų die- Choras taip pat išpildys dalį
3320 S. HALSTED STREET
BALZEKAS MOTOR SALES
Yarda
5215
4038 Archer Avė.
Vienatinis, sakoma, Europoj toks laikrodis su Žydiškais nos, kuriose parodoma tų tau- programos savo garbingos or
M.
Antonisen
Jo&.
P.
Doody
G.
A.
Sukyg
numerais. Jis yra I/mdone prie vieno žydiško restorano lau tų pažanga kultūroje, moksle, ganizacijos Lietuvos Vyčių
Tel. LafayetU 2082
pramonėje ir prekyboje.
Seime, kuris įvyks Cbicagoje.
ko pusėje.
8TAKLEY P. BALZBKAS. Sav.

: naši, pikniko išlaidos jau padengtos. Piknike dirbs visos
draugijos ir parap. komitetas.
Be to, bus labai gera muzika.
GRAŽUS PAGERBIMAS
ŽYDAI IR LIETUVIAI
Įžanga tik 25c.
Nuo Vytauto Didžiojo laikų “Draugo” pikniko darbinin- X Pas mus, West Pullmažydai pradėjo gyventi lietuvių kų ir aukojusių dovanas ge- n’e, kasdien vis daugiau žmo
tarpe. Per tuos kelis šimtine- J paširdžių biznierių parėmimui nių priimama į darbus. Žmo
čius lietuviai turėjo progos katalikiškos spaudos, buvo pa nės, nors už mažų atlyginimų,
pažinti žydus. Lietuviai yra'ruošta skani vakarienė West gavę darbų džiaugiasi. Reikia
pastebėję ne vienų gerų žydų Side Rūtos darže. Pasakyta tikėtis, kad, laikui bėgant, pa
ypatybę, kurių mums reikėtų gražių kalbų apie spaudų; gerės laikai ir sumažės varpasisavinti.
daug pagyrimo gavo visi pik- gas'
TLietuviai
. . . . žino, kad
i j xžydas
j
i niko darbininkai už gražų ir
X Acme Steel Co., kuri rai
®
e
uolų pasidarbavimų; palinkėta indasi mūsų apylinkėj, kasdien
neatsisako išsigerti gero sna
pso ar vyno, bet taip gi žino, i visiems Chicagos biznierfisns paima į darbų po keletu vy
kad žydų tarpe nėra girtuok ilgiausių metų, ypač tiems, ku rų. Na, ir susirenka prie var
rie remia “Draugų” ir kitus tų apie 1,000 ar daugiau. Kas
lių.
labdaringus darbus.
iš to, jei paima į darbų po
Mes žinome, kad žydų tar
kelis
iš tokios minios. Rep.
pe šeimyniški ryšiai yra tvir Ant galo paduota sumany

C H I C A G O i E

1

Lietuvių diena bus sekmadienį, liepos 16. Tų dienų' da
lyvaus tūkstančiai lietuvių, ne
tik iš Chicago, visos Ameri
kos, bet ir iš Lietuvos. Atvyks
daug įžymių svečių, o kaip
juos mes, chicagiečiai, sutiksi
me! Štai atsakymas.

RADIO

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

SPECIALĖS KAINOS,

PRANEŠIMAI

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE 00.

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

JOHN B. BORDEN

A

Rot of

K. S. JAKUBAITIS

Paini f

J. P. WAITCHES

OKSAS EXPRESS

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS

UNIVERSAL MORTOAGE & INVESTMENT CO.

