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J. V. vyriausybe paskelbė bendras krašto pramonei taisykles
KUN. ANDRIEJUS CIKOIO

NUSTATOMOS DARBO VA
LANDOS IR MAŽIAUSIAS
ATLYGINIMAS

IŠRINKTAS MARIJONŲ VIE
NUOLIJOS GENEROLU
LIEPOS 21 D.
Naujasis Marijonų Vienuo vęstas į kunigus prieš pat pa
lijos Vyriausiasis Vadas yra saulinį karų, birželio 13 d.
gerai pažįstamas lietuviams 1914 m. šešis metus ėjo pa
katalikams Amerikoje. Jisai saulinio kunigo įvairias parei
kartu su kun. IPijum Andziu gas, o rugsėjo 1 d. 1920 m. Įs
lių per porų metų davė misi tojo į Marijonų . Vienuolijų
jas įvairiose parapijose Ame Nuo 1923 m. jis buvo išrink
rikoj. IKun. Andriejus Cikoto tas Vyriausios Marijonų Tayra gimęs gruodžio 5 d. ,1891Į rvbos nariu. Tuo pat laiku
m. Baigė Petrapily Kunigų buvo Drujoj savo įkurtosios
Akademijų, gaudamas šv. Te-1 gimnazijos (college) direktoologijos kandidato laipsnį. ĮŠ- į rium.

"EKONOMINES KONFERENCIJOS
SESIJA BAIGIAMA
LONDONAS, liepos 21. — BARCELONOJ AREŠTUO
Ekonominės konferencijos se
TAS KUNIGAS
sija ateinantį
ketvirtadienį
bus nutraukta. Niekas negali
BARCELONA, Ispanija, lie
žinoti, ar ji bus kada nors at pos 21. — Čia areštuotas kata
naujinta.
i likų kunigas už tai, kad jis
J. Valstybių vyriausias de- lankė katalikų namus, prašvda
legatas sekretorius HulI šian mas intencijų šv: Mišioms.
dien konferencijai patiekė pa
Kunigas pareiškė, kad kelin
reiškimų. Išaiškinama
prez.
ta diena ji", yra nevalgęs. Ra
Roosevelto nusistatymas mui
dikali) vyriausybės agentai to
tų tarifų klausimu.
nepaisė
Konferencijos komisijos bai
gia savo raportus, kuriuos to
DARO PELNĄ
mis dienomis įduos.
LONDONAS, liepos 21. —
Anglijos paštų departamen
KUNIGAS IR 11 VAIKŲ
tas per metus 54 milijonų do
PRIGĖRĖ
lerių pelno padarė.
BOURGES, Prancūzija, lie
pos 21. — Netoli čia ežere eks
6 ŽUVO, 40 SUŽEISTA
kursijos metu didelė valtis ap
BENEVENTO, Italija, lie
virto. Kunigas ir 11 vaikų pri
pos 21. — Traukinio katastro
gėrė. 4 vaikai pajėgė išplaukti
fojė 6 asmenys žuvo ir 4D su
į kraštų.
žeista.
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VISOS NELAIMĖS KINAMS

NANKINGAS, liepos 21. —
Kinų vyriausybė pripažįsta,
kad iš 18-os kinų provincijų
12-oj siaučia įvairios nelai
mės: badas, potvyniai, karš
čiai, cholera, žiurkių užplūdi
mas, Sąrančius ir kt.
9 ŠNIPAI SUIMTI

ROMA, liepos 21. — Itali
joj areštuoti 9 asmenys, kal
tinami politiniu šnipinėjimu.
Tarp jų yra vienas buvusis
parlamento atstovas socialis
tas ir keturi vyriausybės tar
nautojai.
•* i f
IKI KALĖDŲ NEBUS
PROHIBICIJOS

VVASHINGTON, liepos 21
— Prez. Rooseveltas ir paštų
departamento sekretorius Far
ley sutaria, kad iki Kalėdų 18
asis priedas bus iš konstituci
joj pašalintas.

Čia tikrai nepaprastas galvosūkis. Ir tai tūkstančių metų senas. Montana valstybėje iš
kasti labai seni išnykusio milžiniško gyvūno dinosauro kaulai ir kauleliai. Jų viso yra dau
giau kaip 20/100. Amerikoniško gamtos muziejaus, New Yorke, kuratas, dr. Barnum Brown
iš tų visų ant stalų sukrautų dalių bando atstatyti tų milžinų .taip, kaip jis yra buvęs. Šis
darbas jam su padėjėjais vargiai per du me tus bus atliktas.
LAKŪNAS POST NUSILEI
DO FAIRBANKSE

6 PAGROBĖJAI SUIMTI

ST. LOUIS, Mo., liepos 21.
FAIRBANKS, Alaska, lie — Policija ir vyriausybės apos 21. — Skraidantis aplink gentai rado rūsį Madison mies
pasaulį amerikietis
lakūnas tely, II lino i se, kur pagrobtas
Post čia nusileido. Jis atskri buvusia Lankininkas A. Luer
per keletu j^rų buvo laiko
do iš Fiat.
, _
mas.
Suimta 6 įtariami pagrobėNUVEŽĖ MATTERNĄ J
jjai, tarp kurių yra dvi moteNOME
j riškės. Vienas pagrobėjas dar
NOMK, Alaska, liepos 21 — 1 ieškomas^
Rusijos sovietų lakūnas lėktu
vu iš Sibiro atvežė čia ame
rikietį lakūnų Matternų.
APIPLĖŠĖ PAŠTĄ

ONUŠKIS, (Rokiškio). —
Birželio mėn. 15 d. į 16, nak
tį, nežinomi piktadariai išplė
šė pro langų vietinę pašto agentūrų. 'Grynais pinigais pa
grobė 89 litų. Piktadariai dar
nesučiupti.

DARBININKŲ PERTEK
LIUS

, CHICAGOJE
PRIEŠ AUTOMOBILIŲ
ARDYMĄ

Chicagoj plačiai veikia rakieterių gaujos. Jos užsiima
automobilių vogimais, jų ardy
mais ir dalių pardavinėjimais.

Prieš šiuos rakieterius ima
National Automobile Underrivriters ass. veikti. Chicagos
automobilininkams šis rakietas per metus apie 10 milijonų
dolerių kainuoja.
TENNESSEE PRIEŠ
PROHIBICIJĄ

AVASHINGTON, liepos 21. Sies darbjus gali būt samdomi
— Prezidentas Rooseveltas iš vaikai nuo 14 iki 16 metų am
leido bendrų visoms krašto žiaus. Šie vaikai negali ilgiau
pramonės šakoms kodų, ku dirbti kaip 3 valandas per die
riuo nustatoma darbo valan nų — tarp 7.00 ryto ir 7:00
dos ir tižiausias atlyginimas. vakaro, ir tuo darbu neturi
Šis kodas tai krašto vyriau būt mokyklų lankymas trukdo
sybės sutartis su kiekvienu mas.
darbdaviu, kurs darbininkus
Visų ofisų, parduotuvių ir
samdo. Šių sutartį pasirašo kitų įstaigų klerkams ir tar
darbdaviai. Sutartis vykdoma nautojams darbo valandos ne
per 4 mėnesius. Jei kuriems turi būt ilgesnės, kaip 40 va
įmoninkams ar pramoninkams landų per savaitę, o fabrikuo
bendras kodas pasirodys ne se — 35 valandos per savaitę.
atitinkamas, tie gali kreiptis
Mažiausiojo atlyginimo nūs
krašto pramonės gaivinimo ad tatymas remiamas pramonės
ministracijon ir paduoti prie centrų ir miestų didumu. Pra
žasčių. Tai visa, prireikus, dedama 12 dol. per savaitę
bus pataisyta.
mažuose centruose ir baigia
Įvairių pramonių šakų ats mas 15 dol. per savaitę — di
kiri kodai savo keliu bus for džiuose centruose (miestuose).
muluojami, aptariami ir patvir Reiškiamas noras, kad profetinami. Pripažinus kuriai nors sijonalams ir ekspertams iki
pramonės šakai nuosavų kodų, šiol mokamas didesnis atlygi
šios šakos darbdaviai išimami nimas nebūtų mažinamas.
iš bendrojo kodo ir pasirašy
Prezidentas kviečia v'sus jtos sutartys su vyriausybe pa
moninkus ir pramoninkus vie
naikinamos. . (
Ajmf A milijonams darbrla- nmgai su vyriausybe veikti,
vių bus pasiųstos vyriausybes' T*k vieningu veikimu kraštui
sutartys su darbdaviais. Šie gerovė bus grąžinta.
pastarieji privalomi turi sutar
tis pasirašyti ir vyriausybei BUS SKIRTI ŽENKLELIAI
grąžinti.
Sutarty pažymėta, kad dar
Krašto vyriausybė paskel
bdavys pasižada nuo rugpiū- bė, kad tiems visiems, kaip
šio 31 d., arba anksčiau, 1933 darbdaviams, taip darbininm., iki sausio 1 d., 1934 m., ne J kams ir vartotojams,
kurie
samdyti į darbų jaunesnių ' rems pramonės gaivinimo darkaip 16 metų amžiaus asmenų bų, bus duoti atitinkami žen
į manifaktūros, ar mechaniško kleliai, kurie viešai atlapuose
jo darbo pramones. Į kitos rū bus nešiojami.

JfiZNAS, (Alytaus). — ANASHVILLE, Tenn., liepos
pylinkės ūkininkai, labiau pajų 21. — Šios valstybės gyvento
BALTIEJI TĖVAI ATIDARĖ
LAIKYTAS SKOK1E
tę ekonominius sunkumus, že jai referendumu pripažino 21-1
BAŽNYČIA ALGERIJOS
RAISTUOSE
mės ūkio darbininkų besisam- ųjį konstitucijos priedų,1) ku
KALNUOSE
do tik pusę tiek, kiek kitados riuo 18-asis priedas panaiki
Federaliniai agentai suse
samdydavos. Vasaros
metu namas.
PARYŽIUS, liepos 21. —
kė, kad nesenai pagrobtų J.
rasdavę darbo, žmonės vaikšto
laikė P’rTno«ii katalikų bažnyčia ati
laisvamaniai bendrai su so
LAISVAMANIŲ ORGANI
pagrobėjai
tuo tarpu po kaimus ir siūlosi SPEKULIACIJA SUSTAB Factorų
daryta Kabvlie teritorijoj, Alcialistais iki šio laiko dirbo1,
ZACIJA AUSTRIJOJ
Skokie raistuose, šalia Skokie
dirbti dienų, net už pusę lito,
DYTA
gerijoj.
prieš| religinį jaunimo auklėji
PANAIKINTA
tačiau ir tai ne kų telaimi. Vi
klonio, arti elektrinio geležin
mų, prieš bažnytines sutuoktu
Kabylie yra aukštųjų kalnų
Chicagoj javų biržoje vakar kelio — žiemių vakarų link
si stengiasi darbus nudirbti
VTFJNA, Austrija, liepos 21. i ves, už gimdymų kontrolę, ir
kraštas. Tenai gyvena nekultu
spekuliacija buvo sustabdyta, nuo Chicago.
patys savo jėgomis.
— Austrijos vyriausybė pas- tt. Pačiam iVienos mieste jie
ringi berberai. Jie musulmo
kada grūdams kainos
ėmė
kelbtu specialiu dekretu pa dėjo pastangų, kad iš ligoni
nai. Jų tarpe yra įsimaišiusių
smarkiai kristi.
SKUNDAS PRIEŠ POLIC- Europos kilmės krikščionių.
naikino (išardė) ilgus metus nių pašalinti vienuoles slau SAUKS KONFERENCIJĄ
New Yorko biržoje Šerams
MONĄ
Austrijoj veikusių, taip vadi ges. Jie statė kliūčių, kad li
Tad šiems
pastariesiems
Lietuviams užsieniuose rem kainos puola. Tenai spekulia
namų, laisvamanių lygų, kuri goninėse ligoniai nebūtų šv.
naujų bažnyčių pastatė baltie
ti draugija nori sukviesti vi cija nesuspenduota.
Šv. Dovydo katalikų para
buvo įsikūrusi 1887 metais. Sakramentais aprūpinami. Jie
ji tėvai misijonieriai. Yra vil
same pasauly gyvenančių lie
pijos klebonas
kun. J. McVyriausybė dekrete pareiškia, daug žmonių sulaikydavo nuo
tuvių konferencijų. Konferen SUSIKŪLĖ LĖKTUVAS; 3 Namee, 32 gat. ir Union avė., ties, kad1 tarp pačių berberų
kad ši lyga negirdėtu būdu pa religinių iškilmių, rengdami
misijonieriavimas kiek gerė
cijoj būtų aptarti lietuvių kul
iškėlė skundų prieš vakarinių
SUŽEISTA
juoke Romos Katalikų Bažny savus Rusi rinkimus. Jie vedė
liau seksis. Iki šiandien su ber
tūriniai, ekonominiai, koloniza
parkų poliemonų Max Dusackčios mokslų, apeigas ir įstai pragaištingų propagandų mo
bėrais musulmonais nesusitacijos ir kiti reikalai.
Tokių
Šalia Chicago miesto lėktu ie už šmeižimų ir niekinimų.
gas. Taip darydama ji žmonių kyklose. Veikė visų luomų <tar
narna.
konferencijų numatoma sušau vų stoties vos iškilus oran nu
tarpe religinę ramybę drum pe, bet daugiausia nesusiprakti 1935 metais
Prancūzijoj krito jūros lėktuvas,
kuriuo
PAGROBĖJA1 SUIMTI
stė. Toks lygos veikimas to tusiųjų darbininkų miniose.
DAUGIAU MOKESČIŲ
ar Anglijoj, kad būtų patoges skrido marynų korpuso du ka
liau pasirodė nepakenčiamas Nuo 1919 iki 1930 metų jie
SURINKTA
nis susisiekimas su viso pašau rininkai ir vyriausias marynų
Wiseonsine suimtas ir Cbiir vyriausybė buvo priversta daugiau kaip 150,000 žmonių
lio kraštais.
Šovikas. Visi trys sunkiai su cagon atvežtas senai policijos AVASHTNGTON, liepos 21.
griežtųjų priemonių imtis.
nuo Bažnyčios atitraukė ir
ieškomas žudikų gaujos va — Vyriausybė pranešė, kad
Šiuo metu draugija susiraši žeisti.
Austrijos laisvamaniai Hap pakeitė juoR neprotaujančiais
das Roger Touhy su trimis sa per birželio mėnesį daugiau
sburgų dinastijos viešpatavi šiaip sau dvikojais
sutvėri nėja su užsieniuose gyvenan
vo padėjėjais. Jis kaltinamas valdiškų mokesčių surinkta.
MOKESČIAI UŽ ALŲ
čiais lietuviais ir tiria, kiek
mo laikais buvo įsigyvenę, o mais.
Factoro pagrobimu.
nuo 1919 metų jie su socialis Dabar laisvamaniams Aus- kur lietuvių esama. ApytikrėIllinois valstybė mokesčiais
ORO STOVIS
tas ausiRėbravo ir su jais trijoj uždraustas kaip organi- j mis žiniomis, visame pasauly,
CHICAGO IB APTUNKĄS
bendrai prieš Bažnyčių ir kata zuotas, taip pavieniui visokis be Lietuvos, gyvena 1,200,000 už alų krašto vyriausybei iki SKAITYKITE IR PLATTN
— Šiandien giedra ir vėsiau.
šiol išmokėjo apie 900,000 dol.
KITĘ “DRAUGĄ”
veikimas.
lietuvių.
likybę piktus darbius dirbo.
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“DRAUGAS”
IBelna kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — H.00, Pu
sei metų — 13.00; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 0c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — *4.00. Kopija ,03c.

“DRAUGAS”
L1TI1UANIAN DAILY FKLEND
Publlahod Daily, Ezcept Sunday.
8UBSCK1PTIONS: One Year — *6.00; Slz Months

— *4.00; Three Months — *2.00; Oue Month — 7 6c.
Europa — Oue Tear — *7.00; Slz Months — *4.00;
Copy — .03o.
Advertlslng ln “DRAUGAS" brlngs best results.
▲dvertlslng ratas on appllcation.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
A. A. DĖDĖ ATANAZAS

(Pabaiga)

lvun. Pakalniškis stambaus masto publi
cistas. Jo straipsniai perdėm gyvenimiški,
margi, įvairūs — ištisas laiko kaleidoskopas.
Temos pasirinkimas nuostabiai gausus. Dėl
to nenuostabu, kad tarp jų nėra ryškaus vie
ningumo. Jo laikraštiniai straipsniai buvo,
jei taip galima tarti, anų laikų sociališkųjų
įvykių bei vardų enciklopedija. To laiko ap
linkybės, reikalai, apskritai, bundančio kraš
to pulsavimas davė gražios medžiagos. Teko
gydyti opiausios gyvenimo žaizdos, nuolat ke
lti pamiršti dalykai ir atkreipti nerangiųjų
žvilgsnius i būtinuosius tautos reikalus. Ne
buvo to gyvenimo klausimo, kurio kun. Pa
kalniškis nebūtų dau-giau ar mažiau judinęs.
Kan. Tumas savo studijoj “Apžvalga ir Ap
žvalgininkai” šiaip nusako kun. Pakalniškio
laikraštinių raštų fonų:” Į viskų gyvų kun.
Pakalniškis netingėjo ir mokėjo atsiliepti,
viskų laiku nutverti. Spaudos draudimas ir
jos ieškojimas; sunkus katalikų, ypač kuni
gų, persekiojimai; tipai zapadninkų, vadinas,
valdininkų, tyčia į “Sieverozapadnyj kraj”,
suprask į Lietuvų, siunčiamų, nauji vyresny
bės cirkuliarai, tautų santykiai, tėvynės eko
nomija, alkoholizmas, išeivybė, -šeimynų san
tykiai, visuomenės stfovęs pozityvizmas, libe
ralizmas, demokratizmas!, JadlAklerikalizmas,
kurias ėmės šavb raštams parodydamas ne
mažų žinių ir išmanymo bagažų, o dar polemi
kai reikiamos druskos...”
O dar daugiau gal veikė jis mūsų liaudį
tendencingomis apysakomis, pav. “Obrusiteliai”, kur nušviesdamas rusų valdininkų Lie
tuvoje atvirkščiųjų puse, jų moralį sugedimą,
jų egoistiškus tikslus, jis pirštu prikišamoj
kiekvienam lietuviui skaitytojui yra parode*'
visų rusų biurokratų — įvairių Podlizunovų,
Durakovų, Sabakevičių niekšystę.
Kun. Pakalniškis ir rašytojas beletristas.
Daugiau pasakotojas, vaizduotojas, aprašytojas. šiųjų jo raštų dvasia — tautiškai visuo
meniškas mūsų krašto utilitarizmas: pamo
kymai, budinimoi, raginimai. Kun. Pakalniš
Arėjas Vitkauskas

OBELĖ
(Iš mano vaikystės atsiminimų)
Kai pro savo vargingo buto, palė
pėje, langų matau kieme judančius vai
kus ir išbalusį sūnų, suprantu kų reiškia
vargšui pavasaris. Kaulė geriausiai bičiu
liauja su vargšais ir vaikais. Pirmiesiems
ji yra viena, kas maloniai juos paglosto,
suvargusius žiemos landynėse, o antrie
siems, ir ypatingai vargšų vaikams, ji
yra beveik už motinų geresnė. Motina jų
savo skurdžioje kertėje negali dhdele švie
sa ir šiluma apsupti, o saulutė tų daro!
Ji taip artimai, taip visiems lygiai liečia
išgeltusius veidelius....

Nuo saulės kieme atkuto ir vienin
telė gyvybė, puošianti menkų vaizdų.
SkAijkiž.iasi lapai ir ruošėsi žydėti vienišas
sodo'medelis. Ir kai vaikai bėginėja, sau
lę ir žaluma pajutę, aš atsimenu savo pa
vasarius...
Taip pat mieste, tuščiame kieme, prie
tvoros, arti plento, kurio pakraštyje bu
vo mūsų gyvenamas namelis, augo ohelč.
Varginga miesto obelė, aplink savo bičiu

kiui literatūra tik priemonė. Aplinkumos ge
rovė, labas, ypač savosios lietuviškos—tiks
las. Vadinas, kad visi plunksnos darbai būtu
arčiausiai gyvenimo ir jame pasireikštų rea
lia pozityvia nauda.
Iš svarbesniųjų šios srities kun. Pakal
niškio raštų puminėtini: — “Obrusiteliui”
(apie rusų valdininkus), “Kandidatas į ku
nigus”, “Paveikslėliai iš sodos”, “Samdi
ninkai” “Sugriauta šeimyna”, “Kaip pusiklosi, taip išmiegosi” ir kiti. Visos šios kny
gelės buvo skiriamos liaudžiai. .Tad ir jo ra
šymo būdas ypatingas. Jis mūsų sodietį, pu
sinteligentį, rusų valdininkų piešiu iš tolo,
fotografuoja, gaudo neigiamuosius jų būdo
pasireiškimus. Jo pasukose fabula kopaprasčiausia. Jo rusų valdininkų tipai tiesiog ne
užmirštami ir stovi šalia V. Kudirkos “Vir
šininkų” ir “Vilkų”.
Kasė jis ir tikybinio pobūdžio apysakėlių.
Visos kun. Pakalniškio knygelės ir straip
sniai buvo skirti liaudžiai; kuri nemėgsta ab
strakčių dalykų, o mėgsta tai, kas pasakyta
atvirai, be jokių laviravimų. Kun. Pakalniš
kis tai gerai suprato. Priežodžiai, patarlės,
palyginimai—-nuolatiniai jo raštų pagražini
mai.
Jo stilus lengvutis, suprantamas, aiškus.
Kiekvienas jame randa kažkų savo. Labai
gaila, kad niekas ligi šiolei nepasirūpino iš
leisti jo raštų rinkinio. Tai būtų pirmoji pa
reiga padaryti bent dabar jo garbingam atmi
nimui pažymėti.

šeštadienis, liepos 22 d., 1933
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Iš pasikalbėjimo su gerb.
svečiu paaiškėjo, kad jis optimistingai žiūri į Lietuvos a*
teitį ir pažymėjo, kad nors ir
6į skyrių tvarko ir prižiūri
Lietuvų depresija palietė, ta
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
čiau ne taip jau skaudžiui kaip
kitus kraštus. Anot jo, litas
Noriu pastebėti čia apie
BAKTERIJŲ VEIKME
tvirtai laikosi, bado nėra, o
tuos mažus gyvūnėlius, kad
ko daugiau reikia.
Kaso D r. G’. Bložių, Chicago- vieni iš jų gelbsti žmonėms, o
Besilankydamas Amerikoje,
kiti
didžiai
kenkia.
Vienok
be
svečias domisi ekonominiu ir
Bakterija yra labai mažas
. .
‘
,
bakterijų
aukštesni
gyvūnai
finansiniu šio krašto gyveni
gyvūnėlis. Be Hiokroskopo jos'
J
.
.
. ,. ... - i negalėtų gyventi, nes orgamš
mu ir tekniškais dalykais. Iš
negalima net matyti. (Mokslas
°
•
kos medžiagos be
bakterijų
Amerikos
lietuvių gyvenimo
apie bakterijas šiandien via
u
v
. veikimo neofitų. Nesant bakišsivešiųs malonių atsiminimų.
didelj progresų padaręs). Bak
..
1 *
.......
. .
terijų, kas pradėtų
pūviinų
Linkime gerb. svečiui ir po
tenol-ogijai besivystant, daug1
,
1
,
.
.
x 1
v
.nupuolus augmenų lapams ir
niai Vailokaitienei besilankant
ko naudinga teko sužinoti a- f '
1 1
kitoms žalioms medžiagoms,
Chieagos
lietuviai
turėjo
ga

Dėdės Šamo žemėje maloniai
pie bakterijas, jų vaisimasį,
kurias vien tik gamta tvarko? rbės savo tarpe turėti apie laikų praleisti.
clauginitrasį ir tas vietas žmo
Nesant liakterijų, būtų dau- porų savaičių laiko garbingų
gaus kūne, kur bakterijoms
gvbė išmatų žemės paviršy, svečių iš Lietuvos bankininkų,
yra geriausia proga veistis.
nes jos negalėtų virsti žeme. pramonininkų p. Jonų Vailo
Turėtumėm būti dėkingi to 1
Išmatos būtų neperdirbamos į kaitį ir viešnių p-nių Vailokaimokslo pirnitakūnams, kad jie
dulkes arini j kokius nors skys tienę. Berods šiandien jie ap S. Darius ir S. Girėnas sa
savo gabumu atidarė visuome
čius. O augantieji vaisiai iš leidžia Chicagų ir vyksta į vo karžygišku pasisekimu, sa
nei akis ir parodė vietas, kur
žemės sykiu reikalauja ir trų- kitus šio krašto miestus.
vo užpelnytu visų tautų duo
bakterijos auga, bujoja ir vė
šos. Žemė negaudama trąšos,
Bank. Jonas Vailokaitis yra tu amžinu vainiku norėjo sa
liaus atakuoja savo aukų.
negalėtų teikti augantiems vai ūkininkų sūnus, gimęs 1886 m. vo gimtųjų tėvynę apvainikuo
Manau, gerbiamieji skaity
sianis maisto. (Dėka bakterijų Sintautų parapijoje, Suvalki ti’
tojai jau žino, jog bakterijos
veiksmui, žemė gauna reikalin joje. 1908 metais baigė Petrą
Jie
tų
audringų,
pavojingą
’
randasi beveik visur ir visuo
gos trųšos ir tuomet jas pa pilio Prekybos Pramonės In Atlantiko vandenynų mokėjo,
met. Nemalonus išsireiškimas,
teikia augmenims).
stitutų. Suorganizavo Lietuvos galėjo ir perskrido. Bet savo
vienok reikia sakyti, kad l>ak'terijų yra pas visus gyvūnus, Dabar mes priėjome prie Ūkio Bankų, kurio dabar yra karžygiškame žygyje netoli sa
žemės dulkėse, vandeny, ore moksliškos taisyklės, kuri yra pirmininkas. Didžiojo karo 111c vo skridimo tikslo žuvo mūsų
tėvynei.
PASTABĖLĖS
užvardyta “Conservation of tu, kada vokiečiai laikė oku
ir taip toliau.
pavę Lietuvų, sėdėjo kalėjime,
Šis jų kelionės nebaigtas žy
Nejaukiai skamba šis išsirei Matter.” Tai reiškia, kad tne
Šiomis dienomis Chieagos lietuviai turė
paskiau
buvo
išsiųstas
iš
Kau
gis nedavė mums to, ko mes
škimas. Regis, jau nebėra iš džiaga nėra pagaminama ir su
jo daug brangių svečių, kurie atvyko į Lie
no
ir
atiduotas
aštriai
polici

laukėme, troškome. Vienok
sisukimo nuo nelemtų bakteri naikinama. Ji tik keičias iš vie
tuvių Dienų ir įvairias konferencijas. Chicajos priežiūrai, kaipo politikos mes gavome tai, ko amžiais
jų. Vienok nėra ko per daug nos formos Į kitų tam tikroms
giečiams malonu buvo juos vaišinti ir paro
prasikaltėlis. Daug dirbo dėl nepamiršime. Lietuvių kartų
nusiminti, nes gamta tvarinius aplinkyliėms susidedant. Ir iš
dyti savas įstaigas. Netrukus įvyks L. Vyčių
Lietuvos laisvės ir nepriklau kartoms bus amžinas pasiau
yra
apginklavus
savo
įvaiaplinkybių
viena
—
tai
bakte
seimas, Kunigų Vienybės seimas ir A. L. R.
somybės. 1917 m. išrinktas kojimo, pasiryžimo ir drąsos
riais ehemikališkais ginklais; rijų veikimas į įvairias meK. Federacijos kongresas. Tuo būdu ir vėl
Valstybės Tarybos nariu, ku įkvėpimas.
o dar prie to, kas praktikuo
susilauksime svečių iš viso krašto. Kaip jau
džiagas.
rioje dirbo iki Steigiamajam
Mums, lietuviams, blykstelė
ja švarų, tas daug nemalonu
pranešta, L. Vyčių seimas bus rugpiūčio 8,
Seimui susirinkus. 1918 m., jo vilties skaistus spindulys.
Bus daugiau)
mo prašalina.
9 ir 10 dd., Kunigų Vienybės rugpjūčio 22 d.,
Vasario 16 d. pasirašė po Lie Lietuvos sūnūs ryžtasi dūliui
Federacijos rugpiūčio 23 ir 24 dienomis.
, viai džiaugėsi savo rūpestin- tuvos Nepriklausomybės pas savo tėvynės gyventi ir dirbti,
•
•
•
kelbimo aktu. 1920 m. išrink turėti savo tėvynę apšviestų,
'gu vadu.
d
tas į Lietuvos Steigiauiųjį Sei- garbingų.
Prof. kan. Pr. Kuraitis, vienas žymiau
Bėglias
J. E. vyskupas P. Būčys su
Įinų, Jis yra vienas gabiausių
sių Lietuvių mokslininkų ir veikėjų, liepos Federacijos ekskursantai su-:
kunigais Kulikausku, Draugeii apsukriausių finansininkų ir
4 <1. minėjo 50 metų amžiaus sukaktį. Gerb. sirinko New Yorko uoste CuStalėtai, Utenos apskr. Ge
liu, Končium iš Mount Car
Į pramonininkų Lietuvoje. Pir- gužės 31 d. Maištų miestelį
, T
.
prof. yra gimęs Pavasijų kaime, Šakių aps nard Line išplaukimo 34 ofise
.
,
.
.. :mel,
inel Pa., ir Simanu Draugeliu
j i.iininkauja stipriam Ūkio ba
„.......
krityje. Baigė Seinų kunigų seminarijų, Pet apie 1(1 valau,1, vakare, bir- ..
atlankė Kaišedorių vidurinėiš Easton, Pa., atvykusiu at'nkui; jo nuosavybėje yra di mokyklos mokiniai su moky
rapilio Akademijų magistro laipsniu ir Liu- želio 14 d. Išplaukimo stotini
.
.
.
, . ,
, .
.
„ .
.....
, •, a-. x • o
.
sisveikmti su keliauninkais ap džiulis (didžiausias Lietuvoje)
ven o universitetu daktaro laipsniu. Keletu keleivius leido tiktai 8 vai. va 1 .
.
.
. » .
.
tojais. Be jų ekskursijoj da
.
.
o
.v
sistojo pas kun. Šeštokų, Auš
Smito fabrikas, Palemono di ■ lyvavo dar kun. St. Kiškis,
inėtų1 redegavo
Vaclovų
,
profesoriavo
Smkaro.
Kas
anksčiau
atvažiavo,
1
*
e f t
1
ros Vartų New Vorko lietuvių
rbtuvė. P-nas J. Vailokaitis Kaišedorių vyskupijos kanc
nų seminarijoj, nuo 1922 m. profesoriauja galėjo priduoti tiktai savo ry
parapijos klebonų, kurisai bej yra aktyvus narys Lietuvos leris, ir kun. P. Laskauskas,
... .
Lietuvos universitete, o nuo 1929 m. vado šulius ir da>- turėjo laiko po ....
aka
tgalimai
nuosir
^
ziai
P
ri
®
n
‘
e
ir
,
vauja Teologijos-Filosofijos Fakultetui, būda miestų
. . Apasižiūrėti
.
, ir
.. pavia,a Ivakariene pavaišinęs, palydė- Pramonės ir Prekybos rūmų j buv. Kaišedorių vidur, mok,
vi
neniauti. Ekskursijos vadas
.
. ;. . .
. .. • 'narys. Malonu yra pažymėti, kapelionas. Mokiniai atlankė
mas jo dekanu. Nuo 1925 m. iki šios dienos rieniauti.
įjo net 1 pati laivų Aųuitanių.
|kad jis ne tik yra uolus mū
leidžia žurnalų “Tiesos Kelias”. Be to, prof. kun. J. Navickas anksti į uo
Maištų bažnyčių, pasimeldė, pa
;Cia atvyko ir kun. J. Balkūsų tautos veikėjas, bet savo
Kuraitis yra uolus veikėjas katalikų organi stų atvykęs visus keleivius su
giedojo, vienam Malėtų tipui
jnas, iš Brooklvn, ir netikėtai
; gausiomis aukomis visais lai vargonais grojant.
zacijose, ypatingai Lietuvos Katalikų Veiki tikinėjo, nurodė, kur ir kaip
Tipas
i iš Brockton ir Montello,7 Mass.
į kais rėmė visus tautos kultū
mo Centre, kurio yra vyriausiu sekretorium. priduoti savo ryšulius ir pri-i,1
įFederacijos ekskursantus iš;rinius ir visuomeninius reika
Jis yra ir “Pavasario” sųjungos dvasios va- žiūrėjo kad viskas būtų pri
(Tąsa ant 3 pusi.)
lus.
i das. Gerb. jubilijatui linkime ilgiausių metų! statyta savon vieton. ReleiSVEČIAS Ifi LIETUVOS

SVEIKATOS SKYRIUS

S. DARIUS IR S. GIRĖNAS

IŠ KELIONĖS

davo tverti iš pagaliukų mažų aptvėrimų
lyg ir daržui ties obele, ji tuomet jau
pradėdavo žydėti. Iš žemės gelmės šakni
mis išnešus šviesų rūbą, ji rodė mums
kaip kokį stebuklų, mums — miesto vai
kams, tvankiai laikytiems per žiemą. Tuo
met jau būdavo galima bėgioti basam,
kas padarydavo vienodų malonumų ir tė
vams, kad nebeireikės tiek avalinės. Kok*
smagus būdavo prisilietimas prie kojų tos
žemės, kuri buvo plento pačiame pakraš
tyje, mūsų pusėje už tvoros. Kai pabir
davo obelės žiedai, atrodydavo, kad te
tos iš pastogės aukšto pro langų išmes
tos sukrapytos baltoš skiautelės. Buvo
noras jų rinkti ir turėti. Ir mes rinkome.
Kinkau aš, skubiai, kad daugiau turėčiau.
Žinoma niekam tie nukritę žiedai nebū
davo reikalingi ir dar gi tekdavo būti
pabartam už “priteršinių” jais kambarį;
bet jų eiklumas išalkusiai vaiko vaizduo
tei ir žalio pavasario troškuliui tiek sakė,
kad dvasia pati rasdavo jų pritaikymui
švelnias progeles.
Kartų rytų prie mūsų namų radau
sustingusį žvirbliuką, kuris žuvo atsimu
šęs į pro šalį einančią telefono vielą. Pau
kštelio snapelis buvo pakniubęs ir sustin
8Ųl gamtos papuošimas. Kai kieme pradė gęs. Atsargiai jį paėmiau į delnų ir taip

lių neturinti, vien matunti jas iš savo vie
tos žemiau, kame buvo didelis sodas. Pa
sodinta ant iš šiukšlių supilto sklypelio
krašto, ji savo šaknimis vienoje pusėje
gaudė orų ir buvo plaunama srovių po
lietaus, kai gausus vanduo iš miesto grio
velių prie mūsų gyvenamos vietos staiga
darydavo pasisukimų, nuplaukdamas į
sraunų tokiu laiku griovį, ėjusį išilgai ki
to šono sklype. Didelis sodas buvo už
ano griovio. Jame ant kalnelio stovėjo
namelis, kuriame gyveno to sodo savinin
kai, ir man taip pat vaizdavosi to name
lio turtingų žmonių gyvenimas, kaip mū
sų kiemo obelaitei anas didelis sodas.
Taip pat buvo ryškus skirtumas tų dviejų
gyvenimų, kurie visai netoli vienas kito
glūdėjo. Ten tur būt platus, smagus gy
venimas, o čia suspausta vaikystė, taip
mano, taip ir obelšs... Ir ji su vargu dva
sioje iš plento matoma užaugo.
Kai nuo plento dingdavo tas suvaži
nėtas šlapias sniegas, kuris kiek pana
šus į mano neragautų tuomet šokoladą,
kai išdžiūdavo griovelis, pro patį mūsų
namų nešųs iš miesto drumzlinų vandenį
po lietaus, baigiančio žiemos liekanas, nubusdavo mūsų obelė, tas vienintelis mū-

6ARSINKUĖS “DRAUGE"

norėjau, kad-jis atsigautų, nuskristų! Bet
jis gulėjo, kojytes į viršų pastatęs, ir ma
no rankas slidinėjo nuo ciklučių jo plunk
snų ant kieto kūnelio.
Nuo obelės birėjo žiedai. Aš pririn
kau jų daug daug ir ant jų nebegyvą
paukštelį paguldžiau. Paguldžiau ir tais
pačiais žiedų lapeliais užklojau, o pats
tuo tarpu ėmiau ruošti savo mažam nebiliui bičiuliui kapą. Plento kraštas leido
jame padaryti mažų rūsį, pasidariusį gry
nų žemę išmetus rankomis ir šukelę. Su
jos pagalba iš rausiau rūsio vidų taip, kad
pažiūrėjus atrodė, jog nepaprastai ten jau
ku. iš mažo daržo čia pat pririnkau gra
žių įvairiaspalvių šukelių — tų, kurios
žaidimuose su vaikais būdavo mūsų vie
toje, ir stropiai padirbėjęs iš mažos sky
lės plento krašte padariau jaukių vietetę,
spindinčių slaptinga šukelių šviesa. Ten
buvo mano skirta paukšteliui vieta. Rū
pestingai išklojau jam patalėlį obelės žie
dais ir paguldžiau savo rastinį vargšeli.
Kai platesnė šukė uždengiau rūselį, pa
jutau lyg broliuko gailesį... Ten, už to
mažo dangtelio — sustingęs žvirbliukas,
kuris galėjo dar skraidyti, sparneliais
purpsėti... Gal vaikai jį akmenuku nudo
bė, — jie tokias landynes pasidaro... Ir

tikra gailesio ašara sustojo mano gerk
lėje...

Toliau, tvarkiau kapo aplinkumų. So
dinau šakeles, ant kurių mausčiau tų pa
čių obelės žiedų... Kad paukšteliui gra
žiau būtų...
Kitų dienų sutvarkytos aplinkumom
neberadau, jų vaikai sudarkė. Bet mano
paukštelis tebegulėjo rūsyje. Jo vaikai
nebuvo pastebėję. Ir aš vėl su džiaugsmu
jo kapo aplinkumų papuošiau... Ilgai triū
siau, kartkartėmis paukštelio pasižiūrė
damas... Tų, matomai, pastebėjo ir nege
rieji vaikai.

Dar kitų rytų savo paukštelio nebera
dau: rūselis buvo sumindžiotas, spalvotos
šukelės toli išspardytos, obelės žiedai su
žeme sumaišyti... Ir aš gailiai pravirkau...
Ir kam reikėjo negeriems vaikams iš
mėtyti mano širdies palaimintas šukeles,
kurios turėjo tvaksėti negyvam paukšte
liui, kam reikėjo sumindžioti tos obelės
žiedus, kurie taip brangų pavasarį reiškė,
kuriais aš tokį širdies užsimojimų buvau
pažymėjęs, pa puošęs ?!.,

Drumsčia gražų gyvenimų negeri vai
kai...

Kaunas, 1930. IV. 29 d.

Šeštadienis, liepos 22 d., 1933

CRItTOlS

I Piknikas Sv. Petro ir Povilo Par. lest Pullman
Visus kviečiame su mumis pikniko smagumuose paūliavoti ir pasilinksminti. Tamstų atvykimas mums bus parama. Muzika: — Felix and his Kapering Kats.

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 23 DIENĄ, 1933 M.

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.
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KOMITETAS ir KUN. A. LINKUS.
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išlipa Cherbourg, Prancūzijos vėlesniam laikui. Dar pas mus tais dabartiniu laiku daug dau i
kad atsiranda žmonių, kurie Kelias geras. Pėstiems eiti ima
supranta katalikiškos mokyk-[pusę valandos,
uoste birželio 21 d. anksti ry- negalima vartoti 3:2 alaus. Rei giau žmonių dirba negu prate 6 vai. Tat Atlantikų per kia laukti rugpiūčio 9 d. Per ^eitais metais tuo pačiu laiku,
Po keleto* metų Seserį) Pra- los vertę ir gerbia pasišven- J Bus gera orkestrą, maudy
(Tęsinys iš 2 pusi.)
parapijos bazarų jau tikimės Iš priežasties iškilmių Chi- [nciškiečių rėmėjų atostogų, da tąsias seseiis mokytojas. Be mos ir kitokios lenktynės, viplaukėme per šešias dienas.
Laive
po
kojom
jaučiant
jugauti naujo alučio, nes pirmą cagoje daugelis mūsų žmonių bar atgaivinta, sustiprinta sa- to, šis seserų rėmėjų būrelis' rvės traukimas ir t. p. Laimėleisti kun. švagždys, Šv. Ro
ko lietuvių parapijos klebo- dėjimų pirmų antrų parų gal dienų bazaro bus rugpiūčio 19. buvo tenai atsilankę ypač iš kytoji dr-ja. Susirašė 24 na liepos 23 d., tuojau popiet, no- 'ję gaus gražias dovanas. Užnasir didis katalikų visuome va svaigsta, prisieina kaip
Darbai eina geryn
i.jaunimo, kaip Elena Kušleika, riai, kurie moka po $1.00 j me ri išvesti visus Kenosha lie- kandžio ir gėrimo niekam nenės darbuotojas. New Yorke ,kam ir pagulėti,
Paskutinėmis dienomis dar.]Slella Ku5!eika- Kotryna Ka’ tus. Moka kaip kas gali: po tuvius į labai gražius miesto truks. Taip pat bus beisbolo
dirMuvė
k>leris, Edna Gotiški su savo 10c per susirinkimus, kol iš- gojus, j didelį pavėsį, ant Mi- rungtynės.
vasarų prisilaikoma laikrod ketvirtą dieną vis. keliami,n- haj
Vargšas
žių laiko taupymo, tat, sulig ka, linksmėja ,r su laivo gyho
įvyru ir kiti. visi sako, kad mokės $1.00. Vienas pasižadė chigano ežero kranto į geras
n
į'diieagoje gerai gyventi, bet jo mokėt kas mėnuo po 25c. maudykles. Važiuoti reikia į
saulės leidimosi valandos, lai yenimn apsipranta; ypač kad
Į LIETUVĄ
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•.
vas susodinęs visus atvyku laive yra nustatyta graži tva- , ,
,
.
,. .
,
darbų. Sakoma, kad šiais me- namie dar geriau.
Tautietis Tai Pranas Gabrys. Linksma, žiemius, pro Šv. Jurgio kapus.
sius keliauninkus užsidarė 11 rka, skambinimu palaikoma. ]
Rcguliariški Išplaukimai —
Ir
taip
ryte
pusę
po
septynių
Smagi Kelionė —
valandų ir per 25 minutas išŽemos Kainos
«iįrė iš savo stovėjimo vietos. skambinama kelti; aštuntų va
Del platesnių informacijų krei
Šitas Stakas Nėra Tateno jamas po Illinois Personai Property Tax Įstatymu
Įgybė palydovų, nežiūrint landų — pusryčiauti; dešimtų
pkitės į mūsų agentus arba
)s valandos, iš uosto lai- — duodama priešpiečių; vie
SCAND1NAVIAN
esantiems keliauninkams nuoliktų — koncertas bei mu
AMERICAN
LINE
1 10,000 ŠERŲ
130 N. La Šalie St.
laimingos kelionės linkėdami zika; pirmų — pietūs; trečių
Chicago, I1L
mojavo rankomis, skarelėmis, — pavakariai; pusiau ketvirtą
kepurėmis ir kas kuomi galė — judamieji paveikslai arba
(ILLINOIS KORPORACIJA)
jo. Be paminėtų asmenų, su koks nors viešas žaidimas, pa
PARTICIPUOJĄS PREFERUOTAS STAKAS
Federacijos ekskursija keliavo vyzdžiui kurtu turėjome kum
(RŲ PnjJO BALSAVIMO PRIVILEGIJOMIS)
iš Cliicago, 111. studentas Sa- štynes; septintų — vakarienė;
ĮKASYTAS CHICAOO CURB EXCHANGE
bockis; iš Montello, Mass., L. apie 9 vai. vėl koks nors vie
Tie 110,000 šėrai Parti<*lpnojančio Prcfeisioto Stako turi pilno balsavimo teieę Ir yra
Trakinaitė, vietinės ligoninės šas salėje žaidimas, kaip an
neatšaukiami, preferuoti kabink suskk-tlančio pelno net iki 64 centų ant šėro Į
metile Ir kasUnk pajamų iki $6.50 ant šėn> Ir suHilėjuelų nuošimčių nykiu. TaU>
lietuvaitė slaugė; iš Worces- tai bunco party arba medinių
pat dalyvauja pilnai su Paprastu Šlaku visose pelnytuose nuošimčiuose virš 64 cen
tų ant šėro, išmokėjus plitaa tuos 64 centus. Susidedantis nuošimtis, pelnas, prasi
LIEPOS MENESYJE
ter, Mass., studentės Borisai- arkliukų lenktynės ir tam pa
dės liepos 1 d., 1988, Ir bus Išmokėtas Spalio, sausio, balandžio Ir liepos 1 <1., kasmet.
Siūlo
tė ir Juškaitė; iš Providence, našūs; per pietus ir vakarie
Žemiau paduodame laišką rašytą liepos 10 d., 1933. Chester
VADOVYBĖ: Veikimas šitos kompanijos bus rankose vyrų.
A. Mitchel, prezidento Rock Island Brewing Kompanijos. Tel
kurte yra prityrę alaus Išdirbystėje ir daugelis iš jų dirba
R. L, Urnickaitė; šios pasta nę groja muzika ir taip visas
kiame gerb. visuomenei šiuos šėrus kada. kaip, ir jeigu bus
organizacijoje nuo prieš-pohiblcijos laikų. Valdybos nariai, di
išleisti ir priimti musų pačių, su ta sąlyga, kad galime pir
rektoriai, šėrlni'nkai Ir jų nupirktų šėrų skaičius seka: Chester
rosios visos trys’ keliauja Lie laikas yra užimtas, kad keliau
miau juos parduoti k*n Ir kada mums patiks. Messrs. KenA. Mitchel. Rock Islund, III., Pi'rmlnlnkas ir Direktorius 10,100
worthy, Shalberg & Harper, Moline. Illinois reprezentuoja mu
šėrų; H. F. Buseh, Rock Island, III., Vicepirmininkas, 8,233
tuvon, kad ten mokintis ir ge ninkas nenuobodautų. Kiek
sų Kompaniją, tr Messrs. Chapman & Cutler, Chlcago, repre
šėrus; Hans Buseh, Chicago, 10,000 šėrų; Charles J. Venn.
zentuoja bankiertus, šiame įvykyje.
riau lietuvių kalbų pažinti. Iš vienoje laivo klasėje yra kny
Rock Island, III., 5,000 šėrų; Henry D. Venn, 5,000 šėrų;
Henry G. Dinet, Chicago, 8,233 šėrų: Gustave A. Tegeler,
Messrs. Hoagland, Alium & Tunney, Ine.
Thompson, Conn., A. Traki gynai, skaityklos su laikraš
Rock Island, III., General Manager, 100 šėrų; Wllliam Wengert, Rock Island, III.. Traffic Manager, 100 šėrų: W. K.
Chlcago — New York.
naitė ir V. Šaulys. Visa eks čiais, turima laive spaustuvė,
Hoagland. New Yorko Direktorius, 1 šėro, Ir Bernard Meyer,
Gerbiamieji:
Rock Island, III., Sekretolus ir Iždlm'nkas.
kursija susidarė iš 12 asme kurioje kasdien spausdinama
Visas išleistas Paprastas Stakas (55,000 šėrų) bus rankose
Remdami’esi kontraktu kuriame Jus sutinkate nupirkti 110.000
vyrų kurie yra bendrai surišti su kompanijos veikimu. Pati
šėrų Participuojančio Prefeeuoto Stako šios Kompanijos, pa
nų. Dar kartu su mumis plau bevielio telegrafo gautosios te
Kompanija neturės savo rankose Paprasto Stako šėrų ir Jus
neturėsite eavo pasi'rinkimo nei sutarties dėl Jstgyjtmo bent
duodu sekančias informacijas.
legramos
ir
įvairūs
pagarsi

kia Anglijon 1931 Amerikoje
klek Paprasto Stako šios Kompanijos. Visas leidinys Participuojančio Preferuoto Stako, 110,000 šėrų, kuris turės pilno
KAPITALAS: Kapitalas. Išpardavus visus ščrus Partlclpuojanpirmenybę golfo lošime laimė nimai bei lapeliai; pusryčių,
balsavimo teisę lygiai kaip ir Paprastas Stakas parduodamas
čio Preferuoto Stako dabartinio leldAno, bus toks;
už $5.00 šėrą, pridedant luažą sumą dėl išlaidų viešojo išlei
Autorizuotas Nepaprastas
jęs lietuvis Vincas Burkaus- pietų ir vakarienės valgių są
dimo.
Partielpuojąs Preferuotas Stakas*)
MOHAIR
($5.00 nustatyta vertė) .. 110,000 šėrų 110.000 šėrų
ABELNAI: Aš tikiu kad nėra jokio kito bravoro šiose valsty
kas iš Greenwich, Conn., iš ku rašai vadinami “menu”. Kas
SEKLYČIOMS
Paprastas Stakas ($5.00 vertė)
55.000 šėrų
55,000 šėrų
bėse kuris rastus geresnėj vietoj, kuris visai neturi vietinės
*) Preferuotas kari ink pajamų iki $0.50 ant šėro, preferuo
SETAI
kompeticijos, ir kuris gamina tokios aukštos' rūšies poduktus
rio sutrumpintos pavardės dien pagarsinimų vietoje pa
tas kaslink Husialedančių nuošimčių iki $4 centų ant šėro
kaip Rock Island Brewing Kompanija.
j metus. Dalyvauja lygiai visame pelinę Paprasto Stako.
Naujos mados gražūs Ir tvirti len
“Burke” niekas nepažintų lie žymima, kiek pereitų parų nu
Su pagarba,
Šus Paprasto Stako —
išmokėjus pirma nustatytus
gvai verti $75.00;
CHESTER A. MITCHEL,
t.
y.
64
centų
ant
šėro.
šią savaitę tik
tuvio, bet jisai yra viešai pri plaukta ir taip pirmų dienų
P,rezidentas
ISTORIJA
IR
PRAMONĖ:
Rock
Island
Brewlng
Kompanija.
PRO
FORMA
BALANSO
LAPAS,
BIRŽELIO
28
D.,
1983
M.
Jaquard arba Tapestry dengti se
iš New York uosto išplaukus
sipažinęs lietuviu.
Inkorporuota Illinois valstybėje, pasekėjai Illinois* Korporaci
tai, verti $60.00 Sf)
Sutvarkytas kad parodytų Ilgi pažymėtos dienos, sumanymą
jos
to
paties
vardo,
užsiims
gamyba
ir
pardavimu
legalizuoto
dėlei išleidimo 110,000 šėrų Participuojančio Preferuoto Sta
po ................ CS v
Laivas Aquitania plaukia j [pažymėta buvo 207 angliškos
alaus savo bravore Rock Island, Illinois, (staiga įsteigta 1351
ko Ir kaip bus suvartotos įeigos; ir dėlei Išleidimo 55,000 šėrų
m.
Iš
pradžių
buvo
maža
įstaiga,
bet
pamažu
namai
Ir
įtaisymai
3-jų
šmotų gražūs miegamų karr.
Paprasto Stako ir įsigijimo įstaigai nuosavybės.
Angliju, mūsų gi ekskursija] mylios.
(D. C.)
buvo padidinti Ir patobulinti kad atsiekus reikalingos kieky
barių setai, verti

IŠ KELIONĖS

KENOSHA WIS,

ROCK ISLAND BREWING COMPANY

Progress
FURNITURE GO.
DIDŽIAUSIUS
BARGENUS

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
vienai valandai 10—11 ryte už
sidaryti, ir lietuviškos dirbtu
LAKŪNŲ MIRTĮ PAMINĖS vės prašomos vienai minutai
-------lygiai 10:30 vai. sustoti ir la.
Didysis New Yorkas Hude- ję^nus pagerbti. Languose pra
sy. Visi lietuviai rengiasi me jsom išstatyti lakūnų paveikslstis už lakūnų kap. Stepono į jUg
jUO(ju kaspinu.
;iaus ir Stanislovo Girėno
_____________
»s. Liepos 22 d. ryte bu*
lakūnų priminimui radijo pus
valandis per WMBQ. Progra
ma susidarys iš vargonų mu Liepos 15 d. mūsų parapi
zikos dalių, kurias atliks muz. jos vaikučiai iš publikinės m c
Kaminskas. Momentui kalbą kyklos priėmė pirmų kartų šv.
pasakys kun. Jonas Balkflnas. Komunijų. Pats klebonas išPrograma prasidės lygiai 10 mokino juos katekizmo,
vai. ryto. Liepos 23 d. visose | Po šv. Komunijos buvo vaibažnyčiose Tikintieji melsis už kučiams bendri pusryčiai. Tėmirusius didvyrius. Viešas vi- J vėliai labai džiaugiasi, kad jų
sT’omeninis paminėjimas įvyk* vaikučiai pirmų kartų prisian
liepos 24 d. 10 vai. ryte P. Šv. [tino prie Dievo stalo ir kai
Apreiškimo bažnyčioje. Kun. kurie, duodami savo mažyčia
N. Pakalnis laikys iškilminga ms gerų pavyzdį, patys sykiu
sias žėlaunas mišias su asista. ėjo prie šv. Komunijos.
Pamaldose dalyvaus Liet. ko
“Ice Cream Sočiai”
nsulatas, Liet. legionas, karei Liepos 23 d. mūsų parapija
viai, Bernotą Field štabas, mie- turės “ice cream sočiai” nuo
sto atstovai, draugijos ir laik- [savame darže. Visi gaus šalraščių korespondentai. Visos tos košės, “keksų” ir “root
lietuviškos įstaigos prašomos beer” paskui bus šokiai iki

BROOKLYN, N, Y.

OMAHA, NEBRASKA

bės ir kokybėa Per prohlbicljos metus selykllnls sirapas ir
bealkoholinis alus buvo gaminami ir parduodami, šis bravo
ras pragarsėjęs dėl savo pulkaus vokiško alaus, parduoto po
gerai žinomais vardais: Edel Brau. Crosa Country, Old Tavern,
Ir Old Missfon. Prieš prohiblcijos įvedimą Rock Island Rrewing Kompanijos produktai buvo pardavinėjami Illinois, Iowa,
W1sconsln, Mlaeourl ir Nebraska valstybėse, (staiga yra kuo
geriausioj vietoj kas link prekyviečių. Ir yra vienlntėlls dir
bantis bravoras trijuose miestuose; Rock Island ir Moline,
Illinois ir Davenport, Iowa, arba viduje 75 mylių rato.

(staiga užlaikyta geriausioj padėtyj ir tobuliausiame velkine Ir,
su keletą mažų įtaisymų, pradės tuojau vėl veikti.

BRAVORAS IR NUOSAVYBĖ: (staiga randasi Seventh Avenue.

nuo Thirtleth iki Thlrty-first gatvių, Rock Island, Illi'nols.
Bravore įtaisyta Ž-200 statinių didumo katilų, vietos yra pa
laikymui 26,000 statinių alaus, ir yra nepaprastai didelis ir moder
nlškas suplllmo įrengimas. Užbaigus keletą mažų pataisymų
bravoras galės pagamint kasmet nuo 260,0(10 Iki 300.000 sta
tinių alaus kad net. Kopija raporto kaslink įstaigos Ir įrengi
mų, prirengta visuomenei Messrs Richard Oriesser & Son. Chl
cago, Bravarų Arkltektų ir Inžinierių, randasi musų ofise ir
parodo dabartinių depresijos laikų vertę, neskaitant žemę.
$981,500. Si vertė daug didesnė negu musų pačių nustatyta
vertė pažymėta musų knygose ($526,800) kaip parodo sekan
tis balanso lapas.
PAJAMOS: Per šešis metus nuo 1911 iki 1916, pajamos iš
šitų nuosavybių siekė apie $200.000 kasmet, Ir buvo parduota
100,000 statinių alaus, kaip seka:

1911
1912
1913
1914
1915
1916

PINIGAIS .................................................................................
DIRBTUVĖS NUOSAVYBĖ: (Richard
Griesser * Son, Bravarų Arkitektai ir
Inžinieriai, nustato tikrą, nukritusią
per blogus laikus kainą, neskaitant
žemės, ant $981,500)
žemė .......................................................... $24,000.00
Namai
............................................ $256,800.00
Mašinerija irĮtaisymai .................... $246,100.00
Visosįstaigos nuosavybė................

ORGANIZAVIMO IŠLAIDOS (spręsta)

$125.00 verlfs Refrlgeratoriat

$188,500.00
$15,000.00

*69.50

$22.00

vertės metalinės

ledaunčs

PO

$65.00 gesinial
pečiai -čia tik

Nekilojamos Ir Asmeninės NuosavyTaksoi dėl 1933 Piet. (spręsta dalis
bės Taksai dėl 1933 inet. (spręsta
dalis lig birželio 28 d., 1933 ... $
850 00
Pataisymo Taksai ................................. $ 1,050.00
Rezervas organizavimo išlaidoms $15,000.00
VISOS I-AIKINOSIOS BĖGAMO8JOS
ATSAKOMYBĖS ....................................................
KAPITALO STAKAS;
Participuojančio Preferuoto .... $550,000.00

$ 16,900.00

12.95

$

Patogiausiai įrengta krautuvą
Bridgeporte kasdieną siūlo did
žiausias prekių vertybes. Pirkite
čia Ir taupykite!
ATSIIJINKYKITE ŠIANDIEN!

$275,000.00

.................................................
..........................................

$825,000.00

$841,900.00

PALIPDIJIMAH
Rock Island Brewlng Kompanija:
Mes esame peržiūrėję organizavimo rekordus Rock Island
Kompanijos, kontraktą dėl pirkimo dirbtuvės; kontraktą dėl
pardavimo 110,000 šėrų, Participuojančio Preferuoto Stako po
$5.00 šėrų; ir laišką nuo Kompanijos kuriame Išdėstyta kaip
pinigai, surinkti nuo minėto Stako pardavinėjimo, bus Iš
leisti.
Mūsų nuomone, vlršmfnėta atskaita parodo teisingai finansinį
stov| Alos kompanijos, kaip JI atrodytų birželio 28,1933, jeigu
vlršmlnėtt kontraktai ir pažymėtos Išlaidos būt buvusios pilnai
atliktos ant tos dienos.

OEOROE W. RO8SETTER A CO.,

Certlfled Public Accountants.
Del Informacijų kreipkitės pas mus arba į mūsų agentą.

CHICAGO

M

$26.00 9x12 kau- $
rai dabar tik

LAIKINOSIOS ATSAKOMYBĖS:

GRACE & COMPANY
208 So. La Šalie St.

CLEMENT B. HA.YDEN — Rcpresentative
4044 So. Rockwell St., Ohic&go

$25.00 vertės 5 dailūs ąžuolo me
džio breakfast
$^
ĮĮĮ
setai po ....

ATSAKOMYBĖS

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS PAS MUS

KENT,

$<9^>
09 lOU

$841,900.00

VISO

VISOS ATSAKOMYBĖS

TIKSLAS KTAKO IŠLEIDIMO- Pajamos nuo 60,000 Bėrų šio
stako eis įrengimui daugiau vietos bravare, mažiems pataisy
mams Ir pasitaikančioms išlaidoms. Pajamos nuo likusių 50,000
šėrų, kartu su visu leidiniu 66,000 šėrų Paprasto Stako, bus
Išleista Paprasto Stako pirkėjams žemiau įrašytiems dėl įslgy-

......................

$75.00; čia tik

7 šmotų gražūs valgomų kamba
rių setai, verti
i
$65.00; u? ....

$526,900.00

BONKŲ IR PATAISYMŲ ............................................

Viso Kapitalo Stako

Kiti inžinieriai rokuoja kad grynas pelnas, skaitant parduotus
260,000 statines kasmet, dabartiniuose laikuose butų nemažiau
kaip $750,000, arba dešlįmt syk daugiau negu Preferuoti nuo
šimčiai reikalauja — t. y. <4 rentų ant šėro. ši suma lygi
$4.60 ant šėro ant. viso skaičiaus Partlcipuojančių Preferuotų
Šėrų Ir Paprasto Stako šėrų.

$111,500.00

SUMANYTOS IŠLAIDOS DEL STATINIŲ, DĖŽIŲ,

Paprasto ......... ......................................

........................ ............................ |171 461 90
............................. ............................ 142 710.39
............................. ............................ 296 686.63
............................. .......................
151 358 40
............................. ............................ 179,648.17
............................. ...........................
241.522.95

Jlmo nuosavybės.

TTIRTAS

3222-26 So. Halsted St
Vedėjai: J. Kalėdinsku
J. Romanas

Šeštadienis, liepos 22 d., 1933

D R A U Gf A S

'4

kianti naujų kostumerių. O kur : Kvederas, per kelis metus nti radijo ir rakandų krautudar senieji? Dubur ji tik ir laikęs restoranų adresu 4905 vę, adresu 3417 S. Halsted st.
Į
luukia, kada “Draugas” pa- \V. 14tli St., kuriuo visi kos į Pirma programa bus 8 vaL
ŠIRDINGAI KVIEČIU
vyks ir svečių iš Lietuvos. Klt
'----------------------------- čašo prof. Kampininkas.--------------------------- '
skelbs vajų. Laimingo pasise tumeliai buvo patenkinti, da- 'ryto iš galingos WCFLi stoties,
bonas ir komitetus stropiai dakimo naujoj vietoj.
bar restoranų uždarė ir persi taipgi 1 vai. popiet irgi iš tos
Visos mūsų gazietos duug fekterės, dar šilti; še vienas.
Šį sekmadienį, liepos (dūly) rbuojasi, kad piknikas pavykkėlė į kitų vietų — trečios du pačios stoties, o 1:30 — iš
— Kų tu čia šneki? — sa
šnekėjo-prišnekėjo apie jau
23 d., įvyksta mūsų parapijos tų.
nucelebruotų Lietuvių Dienų kau sosiedui. — Kiek senus
Dabartiniu laiku biznieriai rys j rytus nuo senos vietos, WAAF stoties (920 k.). Viepiknikas ir kermošius, Berg---------------------ir atidarė puikių uzeig j. Nu- name iš šių programų, būtent
prie Mišigau laguno. Dabar ir mano razumas atmena, jau du
man’s darže, Riverside, 111. ' Kai skaitai Cicerus žinias, ■piadėjo mainyt vardus save
įeikit pas jį, sužinosit, kų jis1 L vai. popiet dalyvaus viena
aš išeinu su savo vožniais pa metai kai lietuviai pradėjo re
Nuoširdžiai prašau, ir kvie- tai viskas ir visados skamba taip vadinamų “soft drinks’
ten turi. Aš manau, kad gere iš žymiausių viešnių daininin
ngtis prie pasaulio progreso, o
šlovinimais.
čiu, visus Cicerus, Cbicagos ir labai gerai. Bet kartais pasi- į tikras lietuviškas užeigas alaus.
kių — Sadauskaitė, kuri viSenas žmogus, matydamas prieš pusmetį ir ryl kamitetų
apylinkės lietuvius; visus bi- taiko ir blogų, nemalonių ži- (karčiamas). Alano, bus gere
j
sus suįdomino ir nustebino
Lietuvių Dienos duibo pušin išrinkom. Taigi bedžiai turė
zuierius, draugijas, klubus; vi- nučių. Pavyzdžiui, liepos 11 snis biznis, “šiur”, kad tuip
iLietuvių Dienos iškilmėse Patojus mūsų pačių šlovei ir vi jo būt senai padaryti ir visur
, sus bulvariškius ir visus at- d., apie 9 vai. ryto iš nakties Jei švariai biznį varysi, tai ii
;saulinėje Parodoje. Kitose pro
so mūsų lietuviško nurodo kul pardavinėjami.
vykusius iš Lietuvos svečius šapoj rastas pasikoręs Juoza- kostumerių netruks. Būtų gegramose irgi visiems bus ma
tūrai parodyti, taip pat nega — Yes, turėjo. Ale ar tu ne į mūsų parapijos kermošių, f- pas Norgėlas, 57 m. amž. Žino- lu’ '*sUs
užkampius
lonu pasiklausyti mūsų žymių
li būti domine. Ale iš anksto žinai lietuvių. Pas mus viskas
APVOGĖ LIETUVĮ
vairumas duoda daugiau sma- gelis buvo šapos sargas per visai išvalyti, nes jų dar yra
dainininkų dainavimo bei rink
sakau: skiuzmi, jei kam tie daroma paskutinę dienų ir su
GRABORIŲ
gurno.
| kelis metus. Kas jį privertė Peikia tik vienybės piliečia
tinos muzikos. Primintina, kad
mano pašlovinimai šaltu krau strioku. D be to, nežinai, kad
Bergnian’s darže dar šiemet darytis sau galų, vienas Die- ms, o tas greitai būtų atsiek
kamitete žmonės ne vienos vie
ju per nugarų nuvarvės.
J. Liulevičius, grabin ius, už Budriko krautuvė dabar turi
nebuvome. Čia prie I)es Plai- vas žino. Buvo geras žmogus, ta.
Kaip daugelis lietuvių, taip ros. Nevieni inkų asabos viską
vakar vakare buvo apvogtas į didelį nupiginimų ant radijų,
nes upės, po šakotais ųžuo- bet negalėjo išsilaikyti gėra
ielektrikinių šaldytuvų ir skal
ir aš iš anksto ruošiausi vyk runija. Finansų komisija išrin
lais rasime daug lietuviško me iki galo. Lai Dievas jį teiStanley Steponaitis, geras North Sidėje trijų jaunų vy
biamųjų mašinų.
V.
ti j Lietuvių Dienų. Iš vakaro kta tik dėl mados. Pisoriai ir
draugiškumo ir linksmumo.
šia
Draugo” prietelis, mandagus rų. Vienas priėjo prie p. Lili
bent penkis sykius perskaičiau kiti nevierninkų cinai grei
Į Bergnian’s daržų galima! Liepos 15 d., 9 vai. ryto iš b^nierius, apleido Cicero, per- levičiaus, kuris buvo prie su
LIETUVIAMS LAIŠKAI
“Drauge” išvirožijimų, kad čiausiai finansų kamisijai ne- atvažiuoti 22 gatvės karais1
vo
karo
ir
su
revolveriu
pa

CHICAGO CENTRALIi.
’ — o graboriaus Syrevieio įstaigos
i Chicago. Bet, sakė,
kas turės prisisegęs bėdžių, užvierija, nes pasidarius bė
NIAM PAŠTE
‘iki \\ estei n Electiic Co. Pas gailinės ir artimiausieji drau- neu^ni*r^ iv ciceriee.ius aplan- darė “liold-up”. Tuojau kiti
tas galės rezervuotų šitų gau džius ji gali su jais da iš Či---- .
du
prišoko
ir,
atėmę
visus
pi

I Western Electris paimk La t gai palydėjo velionį į šv. Ka- kyti, kada laiko turės. Stepo
502
Ambroze
A.
jkagos
pabėgti.
Tat
pats
pisoti ir kaip ponas sėdėti ir klau
Grange karus, kurie nuveš iki zimi(,ro kapus Palaidotas
naitis kviečia ciceriečius, ir nigus, laikrodį, įsėdę Į p. Liu
515 Luzauckui P.
syti, kaip kas dainuos ir šne rius pasiėmęs bėdžių rokundą. pat daržo.
visus savo draugus, atsilanky levičiaus karų, nuvažiavo. Pra
mynos
lote.
Bažnyčios
patar

530 Viscaus Matusui
Džiaugsmingai įšovęs į sokės. Perskaitęs tai, pradėjau
Rep.
Automobiliais važiuokite 22 navimo negavo už tai, kad pa ti į naujų vietų adresu: 3400inefeta l,0**(',jl,‘
bėdžiaus ieškoti, ba gerai ant siedo delnų kvoterj už bėdžių,
gatve iki Dės Plaines. Paskui pildė saužudystę.
. North avė., Chicago. Aš
savęs žinau, kad seni mano dar žemai jam pasikloniojau.
įbiskį pasukus į kairę ir tuoj
manau, kad jis ten turės gero
kaulai jau nebegali ilgai ant Kad bėdžiaus nepamiršti, iš
rasite Bergnian’s daržų. Lauk
i alučio. Kai nuvažiuosite, pakojų stovėti. Ieškau šen, ten vakaro jį prisegiau prie kau
Bašinskų šeimyna persikėlė matysite.
siu visų nuoširdžiai.
— bėdžių nėra; klausiu vieno, to pryšakio ir spakainas nuė
Kun. H. J. Vaičūnas,. gyventi į Marąuette koloniją.
Ryt dienų chicagiečiai ir ki
jau
gulti.
klausiu kito — niekas nežino.
Klebonas Kokiu tikslu jie apleido Ci V. Sabaliauskas savo “Slioe
tų miestų lietuviai turės pro
Dūsaudamas atsigodėjau, kad
cero, tai paslaptis.
įnaker
sliop
”
uždarė
neribuoPRAŠAU NESIJUOKTI
gos pasiklausyti puikios radi
dabar deprešinas, fekteriai ne
RADIJO STOTIS AJJ
IR
0. Rašinskienė vis ką nauja tam laikui. Sakė, norįs pail- jo programos, kurių duos Jos.
dirba, materijolo nėra, tai ir
— Parėjus iš barbernės Vi
sugalvoja. Ji dviem atvejais "sėti, o gal apsivesti? Kas tu- F. Budriko korporacija, laikabėdžių nepadarė.
Rytoj, liepos 23 d. Šv. An- Jįrbo “Draugo” konteste. Vie rit kokį reikalų su juo, kreip-i
ncui Sniailiakulniui, jo miela
Visiškai jau dingstant no žmonelė sakė.
i tano parapijos piknikas Berg- ni-lu laimėjo pirmų dovanų, ki- kitės adresu 1309 So. 50th Ct..
EKSKURSIJA
diejai be bėdžiaus Lietuvių
— Fui, tik pažiūrėk į veid niang darže, Riverside, III. Vi 'tam — pralaimėjo. Sakė, kai Cicero.
-----------Dienoj dalyvauti ir rezervuo rodį, kuo tu padarei savo vei j si ciceriečiai pasirengę važiuo- 1 tretį kartų įstos į kontestų,
tų šitų turėti, vakare staiga dų. Kitų nusiskutus ir nusiki- ti į milžiniškų išvažiavimų. Tė jai “šiur” laimės pirmų vieJ. Jankai-kas, po ilgų vanuo trecio floro atbėga geras rpus veidas daug būna graže ko girdėti, kad į piknikų at-|tų. Mat, Amerike taip yra: jei kacijų, gerai pailsėjęs dabar
švedy Amerikos Linija
mano sosiedas, finansų komi snis, o tavo — fui!
!du kartu laimi, tai esi čein paėmė užeigų nuo Dabašinsko,1
NEW YORK —KLAIPĖDA
sijos narys, ir sako:
— Jei aš būčiau barberys
pijonas. Rašinskienė ir žada 1434 So. 49th Ct. J. Jankaus-1
/’</• (tatlienhii) </ą. Švediją
Kūno Perkėlima3 į
Išplaukia
— Šanaunas profesori, per ir mokėčiau veidus dirbti, —
varytis, kad taptų čempijonė. kas yra gerų darbų rėmėjas,Į
Lietuvą
RUGPIŪČIO
19, 1933
didelį prakaitų pavyko man atsako vyras, — tai tavo vei
Del to ir į naujų kolonijų per gerai patyręs tame biznyje.
Modemišku Motorlaiviu
gauti penki bedžiai. Tik kų iš das senai būti] kitoks!
sikėlė. Sakė, naujoj vietoj gan Linkini geriausio pasisekimo
‘KUN GSHOLM”

Į”

Prašau Mano Kampelį

j

KAS NAUJA ŠV, ANTANO PARAP., CICERO

CHICAGOJE

LIEPOS MĖNESYJE
DIDIS
REFRtGERATORiy

RADIO

LEDAUNIĮI

IŠPARDAVIMAS

I LIETUVA

LACHAVVICZ KR
MARCIJONOS
RUBLIAUSKIENĖS

Nuliūdę Vyras Antanas,
duktė A. Gabaliauskicnč ir
giminė.',.

Evzedlsh American Line
ĮSI N. Micbigan Avė. Chicago

BRANGINTINAS
PATARIMAS
Jeigu Jus greit pavargstate, jeigu Jų?
netenkate spėkų tik truput) pasiju
dinus. jeigu Jus ne esate taip tvir
tas kaip kad buvote pirmlaus, Jel'fU
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino Jūsų tvirtumą, pr'iniklte^

S. C. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI

A.

Sušilę? Ištroškę ?
Užeikite gražiausion visoj South Sidėj parengton užeigon
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir skaniausių
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “Chefas.”
Muzika ir Šokiai būna kas šeštadienio (Sukatos) vakarų.
Susirinkimams arba šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmonių,
Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon.
Užtikriname, kad nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.

Užeikite tat į

Smith's Palm Garden
4177 ARCHER AVĖ.
Ant kampo Rlchmond Street

Telefonas LAFAYETTE 2235

MARTYNAS KVZARIS
kuris mirė liepos 11 d., tr tapo
palaidotas Ij'epos 15 d., o dabar
Ilsis ftv. Kazimiero kaplnėstj amžlnal nutilęs Ir negalėdamas
atidėkoti tiems, kurie suteikė
Jam paskutln) patarnavimą ir
palydėjo j) j tą neišvengiamą
amžinybės vietą.
Mes atmindami Ir apgailėda
mi jo prasIAallnlmą Ift ntusų
tarpo dėkojame musų dvastfikapi tėvui kun. kleb. A. Skrt'pkai. kuris atlaikė Įspūdingas pa
maldas už Jo sielą Ir pasakė
pritaikintą pamoksią hažnyėloj.
taip gi kun. Kvietlnskul, kuris
asistavo pamaldose t r pasakė
pamokslą ant kapinių. Dėkoja
me varg. V. DaukSal už giedo
jimą bažnyčioj. Dėkojame vi
siems Iv. MIStų aukotojams, gė
lių aukotojams. Ir draugystei
Karaliaus Jagelllos. Dėkojame
graborlul I. J. Zolptil. kuris sa
vo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo JI )
amžlnaatl, o mums palengvino
perkęsti nuliūdimą Ir rūpesčius.
Dėkojame grabneAlams Ir vi
siems. kurie paguodė mus mu
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios. dėkojame visiems daly
vavusi* n s laidotuvėse žmonėms;
o tau mylimas tėveli. Ilsėkis
toj Šaltoj žemelėj Ir lauk musų
pas tave ateinant.
Nuliūdę lieka; Dukterys, Že

ntas, Arnikai, Seserys, ftvogerts,

Gydytojaus preskripclją. kuri atgražino pasitikėjimą Ir tvirtumą tūks
tančiams. Šis pastebėtinai TONIKAS
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj
valstlnyčloj.
Mėnesinis
treatmentus
kainuoja Vieną DolerJ. Nusipirkite
buteli tuojaus — pilnai garantuotas.

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court
Telefonas Cicero 5927

CHICAGO, ILL.

2314 West 23rd Place
Telefonas C?nal 2515—2516

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A.

Nusa-Tone

Pagrabi} kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

PADfcKONfc

t

-

Ekskursijų
vadovaus
lietu
viams žinomas jodomi) pavei
kslu rodvtojas
p. C. G. LUKŠĮ S
Informacijų
ir
laivakorčių
kreipkis į Tamstos vietinį lai- i
vakorčių agentų.

ai

Išvežant kūnų Į Lietuvą ir
kaipo paskutinis Amerikos
giminių ir draugų pagerbi
mas a. a. Marcijonos Rubliauskjenės, ta pioga bus lai
komos Šv. Mišios už a. a
Marcijonos
Rubliauskienės
sielą, Antradieni, liepos 25,
1933, Šv. Antano parap.
bažnyčioje, Cicero, UI., 9 v.
ryte.
Kviečiamo visus gimines,
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose.

KAINOS
NEGIRDĖTAI
SUMAŽINTOS!

a|i
LIUDVIKA VAKDAUSKIENĖ
Liepos 15 d. 1927 m. persiskyrė su šiuo pasauliu mano
myilma motinėlė, Liudvika Vardauskienė.
Kaip sunkiai praėjo tie šeši metai man, belaukiančiam ir
manančiam, kad mano motinėlė kada nors sugrįš! Bet vel
tui laukiu; ji nebegiji daugiau pas savo sūnelį. Nebegirdė
siu daugiau tų meilių žodelių, nebejausiu to švelnaus glosty
mo. O mamyte mano, negaliu užmiršti tavęs, nors jau šeši
metai kaip palikai mane našlaičiu. Nuvažiuoju prie tavo
kapelio, Ik*! tu nebekalbi su manimi; tik' girdžiu paukštelių
čiulbėjimų ir vėjelio pūtimų. O kaip sunku yra žmogui ap
sakyti, kaip sunku gyventi be mamytės! Neturiu aš kam
savo bėdų papasakoti, neturiu prie ko prisiglausti nelaimė
je. Aš niekados tavęs, mamyte, neužmiršau ir neužmiršiu
kol gyvas būsiu.
Negalėdamas motinėlei niekaip atsimūkėti už tokį gražų
išauklėjimų ir mokslų, tai nors užprašiau iškilmingų šv. Mi
šių su Ekzekvijomis Dievo Apveizdos parap. bažnyčioje, ku
rios buvo atlaikytos vakar, liepos 21 d.
Rytoj, sekmadienyje, liepos 23 d.. įvyksta motinėlės in
tencijai iškilminga Suma Dievo Apveizdos parap. bažnyčio
je. Todėl širdingai kviečiu giltines, draugus r pažįstamus dalyvaut šiose pamaldom'.
Mylėjau motinėlę gyvų ir neužmiršau jos mirusios.
Liekasi dideliame nuliūdime, sūnus,
.1 imtinas Vardcuskas.

“NATVRF/S HAIR BAI.M"
I (šertai o i Vaistai l'laukų Sulaikymui
Ir Atauglniniul
Visi. kurie norėtų turėti geriausias
pasekmes, kad nesllnktu ir augtų
plaukai, galite atsišaukti pas mus.
šio vaistai yra padaryti Iš bran
giausių žolių. Dabar per trumpa lal| ką pat duosime nupiginta kaina — di
delis butelis kainuos tik 65 centai.
Taipgi, kas norėtu agentautl dėl
šitų nepaprastu vai'stų. tai atsiėauklĮ to arba alraftyklte dei Informaclln.
Vlcuintėltai Išdirbėjai Ir Pardavėlai

i

MUS. PAVI.INA RIMKIENĖ
1531 Shh lds Avemic.
Chlacgo Helghts. III.
(I’atent rights apph'ed for 1933)

ZReumatizmassausgelėĮ
B Neslkankyklts savęs skausg mals, Reumatltmu. Sausgėla,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nes ekauB dėjimai naikina knno gynybą
. _ Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mo■ stls lengvai prašalina vlrtml■ n ėta Ilgas; mums Itandle dau_ gyb* žmonių siunčia padėkaa vonee pasveikę. Kaina ižo per
B paitą įso arba dvi už fl.M.
įa
Knyga: “BALTINIS 8VEIKATO8" augalais rydytles, kai■ na >• sentų.

Justin Kulis
(I&t

Pusseserė. Pusbrolis Ir giminės.

B B B

80. HALSTED HT.
Ckloage, T1L

b

a a
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a ■
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Standard padarymo Šaldytu
vai verti $125.00. Čionai par
siduoda tik po

*67.50
Norge Refrigeratoriai po

s99.5O
Sparton Rcfriszeratoriai po

*99.00
Gibson

Refrigeratoriai I

93.50
Apex Refrigeratoriai

*79.00
Majestic Refrigeratoriai

69.50
METALINES
LEDAUNES
Už y.. Kainos

$11-9S
Ir aukščiau

statykite Tuojau!

PEOPLES
H1IIRE CO.
KRAUTUVIŲ

2536 40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171
Chicago, III.

I

Seetadlenis, liepos 22 d., 1933
j the Junior title was won hv
' Nativity, of Marąuette.

Giedraitis 3B
11
Burtkus LF
1 0
Stirbis RE
( 0 0
Rubis SS
0 0
Muskis CF
0 0
Keserauskas 2B
2 1
Shinikus C F
0 1
Terasas CF
0 0

0 ųuette parke, prie 71 ir CaliLIETUVIAI
DAKTARA I:
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
n fornia Avė., 1 valandų popiet.
0 Įžanga 25c.
Tel. Calumet 4030
1 ' Rėmėjos visus kviečia kuo Ofiso:
Kės.: Tel. Uemlovk 62S6
0 skaitlingiausiai atvažiuoti. Jos
DENTISTA8
] visus kuo geriausiai pavaišins •
1416 KO. 101h CT., CICERO, 1LL.
Ular., Ketv. ir l’vtn. 10—9 vai.
0 Be to bus ir muzikos. Dainuo • GYDYTOJAS III CHIRURGAS
3117 KO. HALSTED ST., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
Panvd., Sered. Ir Hubat. 2—9 vat
0 sim ir šoksim iki soties. Atva
Kslley Boosttrs — 2
žiuokite, negailėsite.
S.P. Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak.
Keaideucijos Oflnas: 2636 W. tttfth bt.
HEMLOCK 81B1
H R E
Valandos: 16—11 ryto
Liet.
Teat.
Rūtos
Draugijos
Bersilomls Ir Nedėllomls pagal sutarti
Buchester CF
0 0
N. 1 išvažiavimas bus sekmad.,
Lainberty 3B
0 0
(Naryauckas)
liepos 23 d., Kvedaro darže. Tel. LAI ATETTE 7630
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Demmarro 2B
0 0
2426 West Marųuetts Road
New Archer Road 4-A ir ll5th
Boots RF
0 0
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto: 7 lkl 9 vakar*
st.
Trokai
išeis
11
vai.
ryto
Neal LF
0 0
Utarn. Ir K*tv. vak. pagal sutarti
Gydytojas ir Chirurgas
nuo
Černuusko
svetainės,
19tli
Rea 8466 8. MAPHCWOOD 1VB.
Toohey SS
0 1
4140
Archer
Avė.
st. ir Union avė., ir 11:30 va
Cotters C
0 1
landų nuo Archer ir AYestern Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Teh Lafayette 5793
Buddens 1B
0 0
Res. 2136 W. 24th St.
avenue.
Lauksime
didelio
bū

TEL. CANAL 0403
Samuels P
2 0
rio, nes bus gera muzika, o įVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office Phone
Res. and Office
The Chicago District K of L žanga dykai. Kviečia visus.

TENNIS TOURNAMENT

' The Marųuette K of L open
! toiirnainent entry dead line
liete was extended to Wednes** duy dūly 25th. The nuniber of
ST. JOSEPH & ST. GEORGE įnenibers of tlie Bridgeport K entrees to dute ueem to verti1
•
' •
*
*
TEAMS GOiNG STRONG Į oi’ L team, \vldcli \voii tlie K l'y tliat tliis will be one of tlie
-----------lof L title in 1930, .J. Kluciu įbiggest affairs ever sponsorod
The four Lithuanian teams1 skas, Moouev, Budrick and b\ anv Lithuanian ciub in tliis
playing C. Y. O. Baseball are Tenzis. Both the South Chiea- line. Come on all of you tenall doing unite well at present. go (St. Josephs) aini Mnr-'iris players. Get in and see
The most impressive showing ųuette (Naiivitv) teams are \\hat you can do. Write or
is being made by tlie St. Jo- composed entirely of K of Lieall Peter Beinoris 2548 West
seph team of South Chicago players. Brighton bas about' Marųuette Kd. Kep. 6893.
and St. George of Bridgeport. hulf of their lašt years Iv of'
---------------The fornier team is holding I. ehampionship teams būt re -JUNIOR K OF L BASEBALL '
on for a tie for first place gretable to say the best of the i
TEAM WENS
honors \vhile the laitter was teanis is playing witli other,
Athletic association will liold
defeating the best teanis in I teanis.
i •
« Tlie Marųuette K of L Ju- a special meeting.tonight (Jutheir division trying hard to
niors won their fourtli conse» ly 21) at 8:30 P. M. at Our
n gain tlie lirst division after
SOFTBALL
eutive gailio 4 to 2. At present 1-ady of Vilna parisli hall
a j>oor beginning.
tlie boys aro leading tlie divi (West Side) 23rd Place and
Nativity and luini. Concep- i A nieetiug of all softball sion in the Chicago American Oakley avė.
All Athletic directors are
tion liave both dropped back team managers was held ves- league.
hito tlie seeond division los- to, duy at West Šitie and it- į J()hn ,(he K of L jreųuested to attend also it is
ing a coupJe of tougli ones hoped tliat soon everyone
5 jtcj įer did an exceptionly very essential tliat the manarecently.
be busy trying to win tliat , good job, striking out 20 bats- gers of all soft bąli teams be
Due to tiie fact tliat the first Lithuanian ehampionship. nien and allowing only one present to help draw a scheLithuanianis have no league of i Speaking of Softball teanis',.^ Bruno
did his dule for tlie season startinę
next week.
Directors
their own tliis year, we find thore’s a eouple of LithuanianI
e by getting two hits and
most of th players of these teanis in th) C. Y. O. leag 110 driving in tlie vinnirig runs.
four dubs are formed of plav- v liich have accoinplished some
K of L Jrs — 4
ers of the fornier K of L lea- -tliing. The Jmm. Conception
H R
gue stars. Anioung the out- of Brighton won the senior Andruska 1B
1 0
standing ones are tlie fornier title of their division, wliile Sukis P
0 0
Gastautas P
Šv. Kaz. A kad. Rėmėjų 6
2 0
GRABORIAI:
2
o 2 jskyriaus metinis išvažiavimas
Rakunas 2B
2 1 0 bus sekm., liepos 23 d., MarVicaris C

IŠ N. PRAS. P. Š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

LACHAVICH
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2616 arba. IB1I

2314 W. 23rd PL, Chicago
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TKL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

L MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIITR TR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

Telefoną* Y artis 1188

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
6C8 W. IKtli St.
Tel. Canal 6174
Chlrago. UI,

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

GRABORIUS
Laidotuvėms pilna* patarnavimas
pa.
galimas nž <36.00
KOPLYČIA DYKAI

Ola pigesnės kai'nos. nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas. Ištikimas
patarnavimus visuomet prieinamas už
NAUJA ZE.MESNŲ KArNA.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai Nubudimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC S34O, musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
6340

KO.

KEDZIE

AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Ralsamuolojas
Patarnauja Chi
cago j e ir apylin
kėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

J 344 R. fiOtb Avė.. Oieero, Tl>

4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
OTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite:
REPUBLIC 3100

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Komitetas

Proepsct 192 S

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel.

LAFAYET’fE

INCORPORATED
Henry W. B.-f-ker
(Llccnsed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint j tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Ketnrios Moderniškos Koplyčios
Dėl lermenų. Palaukite BUDUK] pirm neg* kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Tel. Ofiso Ir Rea Grovehlli 0817

PHYSICLAN AND SURGE0N

6917 S.

Sunday by Appolntment

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis Ir nedėliomis pagal
sutarties
PHONE UROVEH1LL 9027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais Ir sekmad susitarus

DR. J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
<869 SO. VVE8TF.RN AVĖ.
Chicago. III.

Ava

U2DTTOJAS IR CHIRURGAS
2428 West Marųuette Road
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 rytų
NedelloJ suaitarua

DR. M. T. STRIK0L1S ««

Phone Canal 6122

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. l’rospect 1930

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. C ei m ak Road
Valandos: 1—S Ir 7—8 vak.
Sertdotuis ir nedėliomis pagal sutarti

REZIDEMCIJa:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Boulevard
Hemlock 7691

VVashleaavr

DR. J. J. SIMONAITIS

OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to 9 P. M.

IR CHIRURGAS

Phone Boulevard 7042

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. C. Z. VEZEL1S

DANTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

TY

T?

M

T Q

T*

A

Tel. Canal 0267

Res. Prospect 6859

DR. P. Z. ZALATORIS .

S

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 lkl S vakari
Seredoj pagal sutari:

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija tibUU So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
8 iki 8:30 vakar*

T*L Canal 6188

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:88

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIBTAB

DR. T. DUNDULIS

DR. MAKGEIIIO

2201 W. Cermak Road

OYDYTOJA8 IR CHIRURGĄ*

PRANEŠIMAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virgini* 0036

3323 SO. HALSTED ST.

(Kampa* Leavltt St)
Valandos: Nuo 9 lkl 11 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakare
Meredoj pagal sutarti

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakaro
šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

D r*. C.K. Kliauga

756 W. 35th STREET

Persikėlė. į erdvesnę Ir
vietą

patogesnę

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Į V A I R Ū 8
Res. Phone
Englevvood 6641

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

i

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitlki'muose,
egzaminavimas daro-1
niaa su elektr-, parodančia mažiau
siaa klaidas.
Specialė atyda atkreipiama mokyklos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 vakaI ro. Nedėllomls pagal sutarti.
11 Daugeliu atsitikimų akys atltalao| mos be akinių. Daliar kainos perpus

pigesnės,

negu

buvo. 81u.su

pigesnės, kaip kitų.

kainos

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DAKTARAI

Office Phone
Wentworth 6000

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 214
2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

Office.
l’rospect 2011

Ros.:
Bevcrly 0081

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. 111.
Phone: Hemlock 8700

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos duo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
Iškirtų valandų. Room 8.
1
Phone Canal 0523

Y

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Kasas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31at Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėllomls ii šventadieniai* 10—12

SPECUALISTAS

Pritaikyme akini, dėl visokią) Dr JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo akių GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pritaikymo akinių.
2355 West 63rd Street

DR. JOHN SMETANA,

Ofiso: Tel. Victory 6893

Perkėlė eavo ofi'są po numeriu

Telefonas Midway 2880

25 METįĮ PATYRIMO

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

DR. A. R. McCRADIE

Palengvins aklų Jtempimą. kuris
esti priežastim gaivus skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Atitai- 1
sau trumpą regystę ir tolimą regystę.
{

Tel. Grovchill 1595

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Sorudomis po pietų ir Nedėidienials
tik susitarus

arti Western Avė.

Pilnas Laidotuvlv Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVBIfl UNDERIAKING CO.

Office: 4459 S. California Ava.
Nedėlioję pagal sutartį

2403 W. 63rd St, Chicago

DR. A. RačKUS
GYDYTOJAS

2259 So. Leavltt St
Canal I79B

DR. J. J. KO'AfARSKAS

3057

Tel. Victory 4088

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Ijafayette 8572

Tel. CICERO 294

SYREWICZE

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Tel. Monro* 3377

Graborius
Ir

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. BERTASH

TEL. REPUBLIC 8340

718 W. 18th St.

J. Liulevlčius

DR. V. S. NARES

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
Ree. Vlctory 2848

Graborius ir Balsamuotojas

J. F. RADŽIUS
Ine.

DR. A. G. RAKAUSKAS

Vai.: Nuo 16 ryto lkl 8 vakar*

STANLEY P. MAŽEIKA
Turiu antomnbilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama.
3319 ATTBUBN AVENUE
Chicago. UI.

DR. ATKOČIŪNAS

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

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

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:
Nuo 10 lkl 12 dieną
Nuo 2 Iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakar*
Nedėl. nuo 10 lkl 11 dieną

WIS$IG,
Specialistas iš
Rusijos

GYIK) VTSAS LIGAS VYRŲ IR MOTURŲ PF.B 2* METUS NE»irRIllT
KAIP UASISENfJIKIOfi
----- Ir NEIAGVDOMO8 JOS YRA
Speelnllškat gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, renmn’.limą, galvos skausmu*, skausmu* nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ilga*. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite č'a ir persitikrinkite ką Jis Jums galt no da
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mą* dykai
Ol ISO VAIjINDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—9 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 **L
4*00 WK«Z Mik BT^
kanapM Keetav Ava.
M, < ravrfnrd l

o

PIKNIKAS
Bus visokiausių, komedijų. Gera muzika. Puikūs Pietūs. Dovanų dalinimas. Pirmos Klesos Ker
mošius, etc. Dalyvaus ir J. J. BAGDONAS su ristikais. Kviečiame Visus, Chicagos ir Apylinkės
Lietuvius ir Bulvariškius. Pradžia 11:00 A. M. — Good time užtikrinam.

SV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILLINOIS

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 23 D., 1933
BERGMANS GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

Pačiulps, M. Miniat, A. Pro- 5090.
Reikalinga jaunos mergaitės
sevičius, ,J. Valantinas, J. PaL. Beck & Sons, Wholesųle padėti prie namų ruošos ir
dziuvelis, J. Atkočiūnas, K. Meat Market, 810 East 47th pridaboti storų. Atsišaukite:
Stasiukaitis, VI. Vitkauskas,'St. Phone DRExel 0460.
Į Piknikas viskuom rūpestin1902 S. 63rd St.
V.
Danta,
K.
Kasparūnas,
International
Dairy
Co.,
1908
igai prirengtas. Visiems tikri X Liepos 23 d., Šv. Kry- Į Sekmadienį, liepos 23 d. įvyProspect 9181
J.
Kiškunas,
vaistininkai:
A.
-10-12
So.
Ashland
Avė.,
Chi
name linksmaus pasismagini žiaus parap. bažnyčioj įvyks ksta išvažiavimas, kurį rengia
Linksmas piknikėlis
'cago, III. Canal 2888. Šviežimo ir draugiško pasisvečiavi rinkliava labdarybės reikalą Šv. Cecilijos draugija. Išvažia Kartanas, G. Benošius.
REIKALINGA
WEST SIDE. — Liepos 23
West Side: Al. Šturmas, K. Gryni-Maistingi produktai.
mo. Lauksiu su viltimi.
ms. Labdariu prietelius prašo- v imas rengiamas vietoj pikmd., Rūtos darže bus gražus pi
Apysenė moteris našlė arba su
Kun. A. Linkus
me paremti aukomis, sulig sa- ko ir todėl visi kviečiami da Marozas, J. Dobrovolskis, M.; Povilas šaltimieras ir kiti maža šeimyna. 3 kambariai dykai
knikėlis. Kurie pereitų sekma
Kaminskas, J. Atraškevičius, Į lietuviai darbininkai suteiks ir pragyvenimas. Kitas informa
vo išgalės.
lyvauti. Nariai galės atiduoti
dienį iš priežasties Šimtmeti
cijas gausite kaip atsišauksite.
T , , . „ •
, ,
atvirutes raštininkui išvažia J. Žurkanskas, R. Girčius, VI. .jums geriausį patarnavimą.
nės parodos nesuspėjot daly
X Labdarių Sąjungos 1 kuo .
. A
.
Neffas, Ant. Kaminskienė, K. | Ačiū visiems biznieriams už
TEKLĖ KELPŠAS
.. .
.v ». . vnno vietoj. Kurie neatsilanvauti Rūtos darže, kviečiami
pa rengia linksmų įsvaziavi- ,
. _
. . . ... .
1417 So. 50th Avenue,
Tarulis.
|
gausias
dovanas
ir
atsilankyno J HZ
xx [Kys, turės užsimokėti bausmę,
Cicero, Illinois
visi su savo pažįstamais at
mų, liepos 23 d., Marųuette 1 pagal konatitueiją.
1 18 K°1<mija: Ant- Cukur, P.
j piknikę. Visi būsite pavykti į West Side į parapijos
parke, prie 71 gatvės, 1 vai.
Išvažiavimas rengiamas to.,
S- Rkndas- J- Pan' kviesti kaipo garbės nariai sa
daržų. Visi būsite pagerbti;
popiet. Prašoma visų skaitlin- Į
...
kauskis, Povilas Šaltimieras. savo draugais, dalyvauti rug- Turime tuojau parduoti
j ,
- musų
- darbščioji
, .vv .. pačioj
vietoj, kur pernai buStutz, 7 pasažierių, aukštos rū
bus gera orkestrą, gražūs žais
gai. dalyvauti,
1
North Side: Vincas Nausė piūčio 27 d. į rudeninį “Drau
Visų Šventųjų bažnyčioj lai
šies automobilių. Geroj tvar
-i
- su ikonu-• ivo,
Jefferson miškuo
lai ir kitoki nauji parengimai.
pirm. ar
M. o
Sudeikiene
I ’ tai. vra
J
da, Pov. Moses, Marųuette go” išvažiavimų — balių Be- koj, bėga kaip naujas. Pato
pamaldos —— novena - . . ,
. . , , . ,
v ievą garima.
se.. Vietų
galima pamenu
pasiekti va
Rengėjai komOS
• s
zv
r, na
,
• 'sija darbuojasi, kad viskas ge- .
.
.
...
AVet Wasb Laundry, 6551-53 rgman’s darže, Riverside, III. gios išmokėjimo sųlygos. Parį
prie sv. Onos 7:30 vakarais.! .
Iziuojant bile karais iki Mil............
.. . irai navvktu. Bus gardžiu uz- I
'*
So. Kedzie Avė. .
Piknikų rengimo Komisija siduoda labai pigiai.
Novenos prasidėjo pirmadieni, ,
7. . prašomi
x s atva
.
hvaukee avė.;’ Milwaukee
Garage 2445 E. 75th Street
kandžių. ,Visi
Svetimtaučiai:
Y•
liepos 17 d. ir baigsis šv. O- v.
Central Avė.; Central i zie
ATVYKĘS
Iš
LIETUVOS
ziuoti ir linksmai laikų pra.
z
Mutual Sausage Co., Marvel
nos dienoje, liepos 26 d.
.....
c mius (north) iki vietos. Išva
SVEČIAS GRAŽIUS
_
.....
Risti prie geros muzikos. Sy- I
.
'
.
Brand Food Products, 3247-61
PAMOKSLUS SAKO
kiu paremsite Labdarybę. Lau 2lavlme bus T,sok,« zaldlm”
W. 47th St., tel. Lafayette
ir lenktynių jauniems ir se
pore prie Šv. Komunijos Šv, ksime.
ADVOKATAS
West Side. Aušros Vartų
8300.
niems. Visi galės laikų links
Onos draugija, kuri turi 170
2 E. 103rd PI. prie State St.
Sidney Pellar Baking Co., parapijos bažnyčioje dabar
KVIEČIU!
X Liepos 12 d., įvyko Lie iriai ir gražiai praleisti.
Tel. Pullman 5950
narių.
1238-44 N. Cicero Avė., phone: laikoma Novena į Šv. Oną.
tuvos
Teatrališko
klubo
mėne

A. A. A P.
Į pamaldas žmonių lankosi
Širdingai kviečiu visus (Irau
Rytais ir vakarais matyt ir iš
Mansfield 31 (K).
sinis
susirinkimas
žinomų
vei

gus, pažįstamus, mūsų rėmė skaitlingai. Pamaldos prie Šv.
Mrs. Waguer’s Pieš, baked toliau atsilankiusiu. Tik vietikėjų W. E. Kareivų reziden
jus ir svečius iš visur į mūsų Onos yra labai gražios. Be to,
bv
Harriss Bros.,,1751 W. Au-|nių vyrų ir jaunimo laukiama
cijoj, 4644 So. Paulina. Susi
dar
sakomi
pamokslai.
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap.,
ADVOKATAS
stin Avė. Phone HAYmarket daugiau.
Rap.
rinkimas buvo skaitlingas. APorcinkulio Atlaidai
105 W. Monroe St.. prie Clark
Vest Pullman, metini pikni
Aukojusieji biznieriai dova
Telefonas State 76(0
Rugp. 2 d. Visų Šventųjų psvarsčius einamus reikalus.
kų Vytauto darže, šį sekma
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
nutarta
suruošti
išvažiavimą
nas
liepos
9
d.,
buvusiam
me2201 W. Cermak Road
bažnyčioj bus iškilmingi pordienį, liepos 23 d.
Lietuvių Teatr. Rūtos Draugija No. 1
rugpiūčio
13
d.,
į
smiltynus.
J
tiniam
dienraščio
“
Draugo
”
Panedėllo,
Seredos fr PėtnyCIoa
.cinkulio atlaidai su įstatymu
vakarais « Iki 9
Rengia
Telefonas Canal 9122
Šv. Sakramento. Tretininkai komisijų įėjo K. Serevičienė piknikui Birutės darže:
Namai:
6459 S. Rockwell St.
tų dienų 9 vai. mišiose in cor O. Parkauskienė, W. Kareiva,
I Utarninko, Ketverto Ir Subatos
Bridgeporte: J. Budrikas, S.
Vakarais 7 Iki 9
pore eis prie šv. Komunijos. Vezelienė ir dr. C. Vezelis. Nu Daugiela, A. Kalėda.
Telefonas Republic 9(00
j’ Šie atlaidai yra vieni iš di |tarta nupirkti dovanas ištekė- f Brighton Pąrk’e. K. MaroUt Sf NAUJĄ EKONOMIJOS
SEKMADIENĮ, LIEPOS 23 D., 1933
džinin.
e-nli nelnvti
įjusioms narėms: J. Gurskaitei iIžas, P. Giedraitis, J. Zepaltas,
džiųjų. Juos gali
pelnyti kiek- Įjusioms
MODELĮ
susivienas žmogus, kuris atliks iš-(ir B- Ivaškevičiūtei, Po
ro susi-Abaravičius,
M. Vertelka
KVEDARO DARŽE
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas.
pažintį ir priims šv. Komuni- trinkimo pp. Kareivai visus vai gt Staliauskas, P. Milašius,
New Archer Rd. 4 A ir 115th Gat.
Pašaukit bafayette 8980.
X. Y. Z A. Bačiūnas, Ig. Paurazas, K.
'jų. Už kiekvienų bažnyčios ap |Sino
Trokas išeis nuo 11 vai. ryto prie Semausko svetainės, 19th
J. OKSAS
lankymų ir pasimeldimų Šv.
Karnauskas, K. Vertelka, J.
St. ir Union Avė. ir 11:30 vai. nuo Archer ir Western Avė.
2649 West 43rd St.
Tėvo intencija, teikiami visuo X Moterų Sąjungos 21 kuo Oksas, V. Gotautas, J. RičGRAŽUS DARŽAS IR PUIKI MUZIKA , ĮŽANGA DYKAI
jos bingo party įvyks liepos kus, V. Paukštis, J. Baltutis.
tini atlaidai.
Kviečia KOMITETAS
Visus širdingai prašau lan-,22 d., Česnų svetainėj, 4501
Town of Lake: K. Būras, Kl.
m
*kytis į Šv. Onos novenų ir re- !&>• Paulina st., 7:30 vai. va Žostautas, J. Kinčinas, St. Pan
Atsiminkite, kad visų t&vongtis prie didžiulių porcinku- kare. Sųjnngietės maloniai P™kšta, J. Kaminskas, Pr. Belsrų kainos kyla. Todėl pir
lio atlaidų.
Somos atsilankyti. Dovanų bus |kis> A1 Tunkis, V. Kareiva,
kit tuoj—sutaupysite pinigų
Kun. J. Paškauskas,
gražių. Atsilankę nesigailės Ii- j Besasparis, J. Juška, V. ir
0RIENTAL
Klebonas nksmai laikų' praleidę.
A Pieržinskai, Peoples restoRUOŠ (karpetai) L19.95
Bu gera kvarba gali rtebOkl# pada
PARLOR 8E$
ryti. Oall nužviegti savo namui, rtRengėjos 1 rano savininkai.
panaujinti, perdirbti, pratęsti
TAI po ............

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR, ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
TOWN OF LAKE
PARAP., NORTH SIDE

C H I C A G O J E

VISI LAUKIA

NAUJIENOS Iš VISĮI
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND

ŽINIOS IŠ šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

J. P. WAITCHES

JOHN B. BORDEN

LABAI AČIŪ

$59.50

IŠVAŽIAVIMĄ

OKSAS EXPRESS

SPECIALĖS KAINOS

A Pot

of

K, S. JAKUBAITIS

Painė f

Tokio*; vertės niekad nebuvo.
Nauja THOR Super-Agitator
Skalbykla, su brangiais prie
taisais ištisai, tiktai už

$1
Mažas įmokėjimas pristatys šių
maišinų Jums į namus. Likusių
skolų išmokėsite vien tais pini
gais, kuriuos ši gera mašina
Jums sutaupys. Pašaukite mus
dėl demonstracijos dykai Jūsų
namuose. Kitos THOR skalby
klos po

los. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167
Radio Programai duodami
Budrika K raut u vh:—
^edėliomis, WCFL 970 K.
8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomis, WAAF 920 K.
1:30 vai. po piet
|

Ketvertais, WHFC 1,420 K.
7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K.
6:45 vkare.

ŠEIMYNIŠKAS IŠVAŽIA
VIMAS LABDARIŲ ŪKY

------------------

ANDRIEJUS POŠKA
Labdarių ūkio prižiūrėtojas

nurievėjlm*. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarha, kuri llfriau tfRlaa. apaauaoa. gražiai atrodys li
ftam dėvėjimui. Mes šitokią kvarbą
parduodame.

Marąuette Park’e: J. Pu-

PLATINKITE “DRAUGĄ” žauskas, J. Mondzijevskis, J.

Sekmadienį, liepos 23 d., La
bdarių ūky yra rengiamas di
delis šeimyniškas (Basket) pi
knikas. Andriejus Poška, La
bdarių ūkio prižiūrėtojas, vi-'
sus ebieagiečius ir apylinkės
gyventojus kviečia atsilankyti
į šį piknikų. Visi bus kuo gra
žiausiai priimti ir kiekvienas
atvažiavęs bus patenkintas.
Yra daug miško kur bus gali
ma pasivaikščioti ir kur yra
daug grybu ir uogų. Bus gera
muzika; taipgi arkliukai dėl
vaikučių.
I Apie 4 vėl. popiet bus lei
džiama “JcTRey” karvytė ant
išlaimėjimo. Įžangos tikietas
taip gi geras dėl išlaimėjimo.
Jeigu laimėtojas nenorės kar
vės, gaus $20.00 pinigais.
| Visi lietuviai yra kviečiami
atvykti ir gražiai pasilinksmi
nti žalumyne ant tyro oro.
Kviečia visus

į

Llquld Velvet dėl dienų Ir lubų.
Maeter Varnldh dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Flegico dėl balto “enamel" atvaladavlmo. 60—40 Tyra kvarba de|
darbo Ii lauko.

A. J. BER2YNSKIS

3240 S. Halsted St.

BIRCH TAVERN
Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

2346 West 69th Street
(arti AVestern Avė.)
Tel. REPUBLIC 4544

VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
po

S

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE GO.

J. T. Juozaitis Ir Otto Weix1t, sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street
PARSIDUODA

INSURANCE

PERKAM

N0TARY
PUBLIC

Lietuvižkus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

Studcbaker automobilius. Labai
gerame Stovyje.
Labai pigiai.

4011 So. Campbell Avenue
Chicago, III.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

A G■K TO RA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKISINOCMD PAMATUOTAS BIZNIS

LITHUANIAN VILLA
LIETUVIŲ VASARNAMIS
Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties.
Išrendavimui fomišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parėms ir šeimyniškiems pokyliams.
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefonų. Svečiai iš kitų
miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.

ONA STANKŪNIENE, Vedėja

11212 So. Westem Avenue
Tel. Beverly 2300

Chicago, UI.

2608 WEST 47th STB.

TeL LAPAYETTE 1083

MOKAME CASH OŽ LIETUVOS BONUS
IR

Išmokame Liepos 1,1933
nuošimčio kuponus

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET
Y&rds 5215
W. M. Antonisen
Jo*. P. Doody
G. A. Šukys

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausių*
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRY8LERIS $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

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

0TANLET P. BALZEKAS. Bav.

