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Telefonas: Canal 7790

Gaivinti pramonę sekasi — prez. Roosevelt
IK! DARBO DIENA! 6 MILIJONAI
BEDARBIU TURI DARBĄ GAUTI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
■.
ŽYDAI PRAŠOSI J
LIETUVĄ

KOMERCIJOS INSTITU
TAS KLAIPĖDOJ

Pagaliau aukštosios mokyk
Lietuvon yra atvykęs rabi
nas Bergisas. Jis įteikė vyriau los reikalas Klaipėdoj — sut
svhei ilgų raštų, kad iš Rvtprū varkytas: nuo ateinančių mok
šių būtų
Įleista į Klaipėdos slo metų pradžios atidaromas

ITALAI LAKŪNAI NIUFOUNDLANDO PAKRAŠČIUOS
Ispanijoj gausingi areštavimai
vyksta

kraštų gyventi apm 300 žvdų,,komerci> institutas. Į rėkto- b
kilusių iš Lietuvos, kurie priešjrius >'ra tr-va kandidatai: pro f.
karų yra išbėgę
Vokietijon |Jur-utis’ Juodakis ir Šimkus,
PREZIDENTUI DARBAS
ITALŲ LAKŪNAI
nuo rflsų persekiojimo, žino
SEKASI
NIUFOUNDLANDE
Naujas miestas Littoria, Italijoj. Pastaty tas buvusiose Pontine pelkėse premjero ma, kai kurie vata pabėgę iš LINŲ IŠVEŽIMAS PAGY
VĖJO
Mussolinio vyriausybės pastangomis. Pontine pelkes rūpintasi jau senovėje nusausinti ir peri rusų kariuomenės. Visi norį
AVASHINGTON, liepos 27.
SHOAL HARBOR, Niufoun ten išvesti rnilitariškiems tikslams vieškelį. Tas darbas nepasisekė. Tik Mussolinio vyriau Klaipėdos krašte apsigyventi.
— Prez. Rooseveltas pareiš dlandas, liepos 26. — Iš Kana sybė didelius plotus pakeitė įdirbamąja žeme. Išvedė reikalingus kelius ir štai tose buvusio Žydai esą pasiturį, galėtų kur Paskutinį laikų linų preky
kia, kad krašto pramonės gai dos šiandien čia atskrido ita se balose pastatė naujovinį miestų — pramonės centrų.
ti pramonę, prekybų ir tuo, ba buvo visai menka, tačiau
vinimo, programa
darbo lų lakūnų eskadrilė. Vienas lėk
sako, Bergisas,
prisidėtų, praeitų savaitę vėl kiek pagy
PENKI SULAIKYTI
valandas trumpinti, darbinin •tuvas kelionės metu buvo pri KATALIKŲ RADIJO STO
prie Lietuvos, ypačiai Klaipė vėjo. Nesenai iš Lietuvos iš- i
TIS
MISIJŲ
TARNYBAI
kams atlyginimų didinti ir di verstas nusileisti
vežta 40 vagonų linų.
arti New
Kriminalinio teismo teisė- dos krašto ekonominio būvio
desniam skaičiui darbininkų Brunsvicko pakraščių. Gal rv
jas Prystalski vakar atsisakė Pak^’mo’
HILVERSUM, Olandija, lie J5 NUO§ MOKESČIAI BUS
SMURTININKAI NUŽUDĖ
darllą parūpinti sėkmingai toj jis čia atskris.
pos
26.
—
Čia
įtaisvta
katulipaleisti suimtus 5 asmenis, ku
PAŠERIFJ IR KALINI
vykdoma.
» *
,
...
‘
.
‘MAŽESNI’
RADO SENŲ PINIGŲ
kų
radijo
stotis,
iš
kurios
_______
Prezidentas gavo daugiau AREŠTUOJANT ĮTARIA
rie areštuoti sąryšy su polictransliuojami
pranešimai
ir
•
CHARLESTON, W. Va, lie ;
kaip 12,000 telegramų ir laiš-j MUOSIUS SĄMOKSLAS
». .
,
. .
Cooko apskrities turtų jkai- mono nužudymu kriminaliniam
VILKAVIŠKIS.
—
šiomis
zunos olandų katalikų misi. .
T «. . •
kų su pasižadėjimais jo prog-|
. .
' nuotojas Jacobs, kuriam aps- Teisme. Areštuotų likimas rv- dienomis tilto statybos darbi pos 26. — H. Harper, 19 m.
SUSEKTAS
joins įvairiose pasaulio dalv- J, ...
.
,
amž. plėšikas, teisme pasisaramų vykdyti ir jo visus žy
‘ „
,
, . * Ikritis moka per metus 15,000 toj bus aptartas. Policijai duo ninkas P. Joblcnskis, gvv. Vili,, ,. ir
. nubaustas
,
,
se. Gal nėra pasauly krašto,. , , » . .
,
».
.
.
,ke
kaltu
2o megius remti.
,
. dol. uz jo tarnybų, pranese, ta laiko patirti, kas iŠ tikrų• kaviikio m., Vilniaus gat., h»- ,ais ka|ėjimu
MADRIDAS, liepos 26. -- .kur olandai
misijomenai nesi- . ,
....
, ..
„
i'lvlomo f
. ,
T.
, kad mokesčiai apskrity uz, 19- jų žmogžudžiui Scheckui revolJ iii
Radikalų vyriausybės policija, aarbuotų.
dirbdamas
prie nnnmi
naujai olnln
stato
Jiems vra svarbu
•.
.U , •
.
.
JOHNSONOPATARIMAI
32
metus
buągų,
imant
bendrai,
verj
įdavė.
areštuodama įtariamuosius fa nors per radijų patirti, kas jų
mo tilto Vilkaviškyje per Šei Kada du pašerifiai automo------ DARBDAVIAMS*^
15 nuoš. mažesni.
šistus, sako, susekusi “baisų”
menos upę tilto po upės dug Liliu ji vežė į valstybės kalėji
krašte (namie) ir kituose vei
mų, juos pasivijo smurtininkų
sąmokslų prieš
vyriausybę. kias!.
Tas reiškia, kad už nekilno- BEDARBIAI IŠBLAŠKYTI nu apie 2-jų metrų gilumoje
AVASHINGTON, liepos 26.
Sako, visi respublikos ir vy-1 Radijo įtaisyta misijonierių Uamus turtus mokesčiai pasirado keturias monetas senovi gauja. Vienų pašerifj mžudė,
— Vakar per radijų kalbėjo
Komunistų vadovaujami ke nių varinių pinigų. Dvi mone kitų sužeidė ir kalinį pagrobė.
riausybės priešai tarėsi visam
r.amiškių, giminių ir jų draukone toki, koki yra už ne
krašto pramonės
gaivinimo
Paskiau kalinys rastas ki
krašte terorų sukelti išžudžius
iškolektuojamus 1931
metų li šimtai bedarbių vakar be po tos, nepažymėtos vertės, 1755
administratorius gen. H. S.
gu lėšomis.
tur
nužudvtas.
visus ministerius.
mokesčius. O už 1932 metus locijos leidimo iš Grant parko m, vienoje pusėje turi Augus
Johnson. Jis pareiškė, kad vi
norėjo maršuoti į miesto rū to III-jo galvų, o antroje —
Visam krašte gausingi areš PRIEŠ ITALUS LAKŪNUS apie 108 milijonai dolerhj nesas kraštas išjudo ir nesulaiko
7 KARIŠKIAI ŽUVO
mus ir ten protestuo-ti prieš Lietuvos ir Lenkijos herbus.
iškolektuota.
inai žygiuoja gerovės link. tavimai vyksta, Kariuomenė
tai, kad jiems mažai pašalpos Kitos 2 monetos, pažymėtos 3Pramonę gaivinti prezidento parengta, vyriausybės 'ofisai
LISBONA, Portugalija, lie
OCEANSIDE, Cal., liepos
duodama.
mi grožiais vertės, 1811 metų.
kulkosvaidžiais apstatyti.
programa vykdoma.
pos 26. — Komunistai ėmė DAUGIAU MANDAGUMO
26. — Nukritus dideliam bomPolicija maršuotojus išblaš Buvo dar ir piniginė su popie
Darbdaviams patarė, kad
skleisti savo atsišaukimus tarp
ne
rinių pinigų ar kitų dokumen biniam jūros lėktuvui žuvo
%
Chicagos majoras įsakė vi kė. Apie 60 areštuoto
ATIDARYTAS DIDELIS
jie energingiau subrustų pro
portugalų karo laivų jūrinin
tų žymėmis, tačiau
paliesta 5, bet 7 kariškiai. Tarp žu
gramų vykdyti, taip kad iki
kų. Kurstė juos revoliucijon, siems miesto riimų (City Ha
SAUSASIS DOKAS
vusiųjų yra vienas karininkas,
subirėjo.
NUBAUSTA KALĖTI
Darbo dienos šventės koki 5
jei grįždami iš Amerikos ita li) telefonų operatoriams, kad
2 seržantai ir keturi eiliniai
ar 6 milijonai bedarbių dar SOUTH AM PTON, Anglija, lai lakūnai Portugalijos pak jie atsakydami per telefonus
kareiviai.
Mrs. Vera Carl, 37 m. amž, KIEK PINIGŲ APYVATOJ
liepos 26. — Cunardo garlai raščiuos apsistotų.
bų gautų.
Policija visados vartotų toki sakinį:
Jis paskelbė, kad šį ketvir vių linija pastatė milžiniškų paskiau sulaikė lapelii) sklei “Čia miesto rūmai,, jūsų pa teismas pripažino kalta savo
STREIKO IŠVENGTA
Praėjusį mėnesį pinigų atarnavimui” (City Hali, at vyro nužudymu ir nubaudė i4
tadienį visi darbdaviai gaus sausąjį dokų, kuriam bus baig dimų.
pvvartoje buvo: banknotų 92,vour Service).
metų kalėti.
sutarties kopijas. Reikalinga tas statyti 73,000 tonų garlai
36 milijonai litų, sidabro mo- Uni'ted Air ,ini-)08 260 vaiten į visus klausimus atsaky vis. Anglijos karalius šiandien VENGRIJOS PREMJERAS
netų - apie 10 milijonų, va- rini?kl* nusprendė streikų suMASINIAI SUSIRINKIMAI
II VEŽĖJŲ PAŠALINTA
ti, sutartį pasirašyti, vyriau- dokų atidarė.
ROMOJE
rio aliuminijaus monetų — a- kelti. Reikalauja reformų,
»i grąžinti ir sąlygas pilPagaliau streikas paneigChicagoj laikomi masiniai
Chicagos miesto civilinės pie 3 milijonai. Taigi, iš viso
ROMA, liepos 26. —Vengri
3 VAIKAI PRIGĖRĖ
protestas tarnybos komisija iš tarnybos pinigų apyvartoje 105 mili- tas iki kompanija pagamins
jos premjeras Goemboes čia susirinkimai. Tai
įpie rugpiūčio 1 <1. darbda
PONTIAC, Mieli., liepos 26. atvyko. Sakoma, tris dienas prieš viešųjų mokyklų boardų, pašalino 11 vežėjų, kurie su jonai litų. Pernai tuo pačiu kodų, kas per keletą savaičių
viai gaus kitų raštą. Jį pasira
bus įvykdyta.
šys ir pažymės, ar sutarties — J. Raym-ondo iš Detroito 3 užtruks. Su premjeru Mussoli- kurs nusprendė išlaidas ma rakieterių vežėjais bendravo. laiku buvo 108,8 milijonai.
‘vaikai — 7, 9 ir 20 m. amž, niu turės pasitarimų Paduno- žinti. Reikalaujama, kad boarsąlygos vykdomos.
Kompanija pranešė, kad
FABRIKUI IR GI KRIZIS
Cass ežere maudantis prigėrė. jaus ir Adriatiko klausimais. das arba savo nusprendimų at PASIUNTĖ ATSISVEIKI
šiandien pagrindinis vairinin
NIMUS
šauktų, arba atsistatydintų.
30 MILICININKŲ SU
kams atlyginimas už 90 valan
Dėl
bendros
ekonominės
kri
Oxfordo
sąjūdis
pasireiškė,
OXFORDO
SĄJŪDŽIU
ŽEISTA
dų per mėnesį darbo moka
NEVY YORK,-liepos 26. — zės Vaitkaus “Birutės” saldai
STREIKĄ LAIMĖJO
TIKSLAS NEATSIEKTAS kad užprotestuoti prieš libera
inas nuo 1,800 iki 3,00 dol. B«
PANA, Ilk, liepos 27.—Už
Italų lakūnams iškilus oran, nių fabrikas pergyvena sunku
lizmų teologijoje ir prieš tai.
to, jiems mokama už skridimų
keturių mylių nuo čia vakarų
LONDONAS (per paštų).— kad anglikonų bažnyčia per vi Keletas šimtų Chicagoj bra- jų vadas gen. Raibo per radi- mus. Todėl fabrikui sustiprin
po 5 centus myliai dienos melink 30 milicininkų sužeista iš Oxfordo sąjūdis
.
„
. .
.
nepasisekė, sų laikų skaitėsi tik paprastu vorų inžinierių sustreikavo. jų pasiuntė pagarbos ir atsis ti buvo išrinkta admimstraci, .
,
T t, ii » • tu ir po t centus naktį. Kurie
tikus sprogimui autobuse, ku pareiškė kun. E. Woodlock, jė j valstybės departamentu,
\
....
radijogramas J. ja, kurių sudaro J. BaltmšaiPo 40 minntų streikų atšaukė. veikinimo
lakūnai turi skristi per aukš
riuo jie važiavo. 5 iš jų sun zuitas, sakydamas
pamokslą j Šis sąjūdžio protestas negel Kompanijos padidino jiems at Valstybių prezidentui ir Chica tie, Naujalis ir Kaptonas. šio
tus kalnus, tie dar ir bonu-'
kiai sužeista.
Mayfaire, kadangi per 100 me bėjo. Anglikonų bažnyčia pa lyginimų iki 1.25 dol. per va go ir New Yorko majorams. mis dienomis šaulių apygar
sus gauna.
Spėjama, kad sprogimas įdos teismas administracijų pa
tų nė kiek arčiau prie Šv. Pet siliko valstybės žinioje ir vals landų. Pirmiau jiems mokėta
vyko tekant gazolinui iš kubi ro įpėdinio nepažengta.
Vairininkų padėjėjai taip
tvirtino.
tybė joje vyrauja.
po 1.07 dol už darbo valandų. PO 50,000 DOL, LAIDO
liuko.
pat gerai apmokami, sako kam
Kun. Woodloek pažymėjo,
Dar įdomiau. Ne anglikonai
►
UKMERGĖ. — Ukmergės panija.
MILVVAUKEE, Wis., liepos
kad apie 800 anglikonų dvasi premjerai skiria anglikonams 100,000 ASMENŲ DARBAS
12 ŽUVO, 2 APAKO
26. — Vietos kalėjime laiko apskrity birželio 17—18 d.
ninkų ir daug pasaulininkų ap vyskupus. Netolimoj
ateity
Chicagos siautė didelė audra su ledais ORO STOVIS
Chicagos šimtmečio pažan miems keturiems
PHTLA DELPHI A, Pa, lie leido Anglijos bažnyčių, kad [anglikonų bažnyčioj gal ateis
gos parodos ekspertas apskai pagrobėjams, kurių priešaky ir perkūnija. Audros būta tik
pos 27. — \Vest Pbiladelpbi- laikui bėgant ka-talikybėn grį tai vadovaus.
joj tomis dienomis nuo nuo- žti. Per ilgus metus tuo klauIr šiandien anglikonų bažny čiuoja, kad paroda daugiau yra Touhy, teismas paskyrė rai baisios. Išrauta daug me CHICAOO IR APYLINKES
išmušė — Šiandien giedra; maža tem
dingųjų svaigalų 12 asmenų simu daug dirbta ir nieko nan Jčioj ne tik liberalizmas, bet ir kaip 100,000 asmenų sukėlė j po 50,000 dol. laido kiekvie- džių. Smarkūs ledai
į
modernizmas
plinta.
peratūros atmaina.
idinga neatsiekta.
darbo Chicagoj.
nam.
apie 144 ha. pasėlių. 1
žuvo ir 2 apako.
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Ketvirtadienis, liepos 27, 1933
draugus lakūnas išskrido iš šios šalies be
jokio viešo išbubnyjimo. Jų įtaisai buvo toli
gražu ne geriausi ir jų prieruoša buvo suvar
žyta tokių finansinių trūkumų, kad jie buvo
Sį skyrių tvarko ir prižiūri
priversti maldauti paprasčiausio diplomati
Amerikos
Lietuvių Daktąrų Draugiją
nio leidinio nusileisti tose šalyse, per kurias
jiems teks skristi. Jie turėjo tik kompasų,
BAKTERIJŲ VKIKMt
bet lėkė tiesiog kaip pašto karveliai ir kai
užsimušė, nė kiek nebuvo nuklydę nuo tiks
(Tęsinys)
lios kelionės linijos.
“Jie įrašė garbingų lapų senosios Lietu Baso Dr. G. Bložis, Chicago
vos istorijon—lapų, kuriame ir mes ameri
kiečiai jaučiamės turį garbės nors menkai
dalyvauti.”
“Darbininkas” dėl to rašinio sako:
“Gražūs tai žodžiai, tik, deja, brangiai
jie mums kainuoja. Lietuvos vardui išgarsinti
du drųsūs vyrai paaukojo savo gyvastį. Da
bar mūsų pareiga — tinkamai juos pagerbti
bent prisidedant prie statomojo jiems pamin
klo. Darius ir Girėnas išlėkė labai kukliai,
bet nutūpė kaip didvyriški arai ir įrašė į
Lietuvos istorijų tokį garbingų lapų, kad net
išdidūs anglo-saksai pareiškia noro ten pri
klausyti.”

SVEIKATOS SKYRIUS

ISelna. kasdien, į'Sskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pu
metų — 13.50: Trims mėnesiams — 12.00; Vienam
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams $7.00; Pusei mstų —
00. Kopija .03c.
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KLAUSIMAI

LAKŪNAMS PAMINKLAS

Dariaus ir Girėno traginga mirtis visų
mūsų tautų išjudino. Visur liūdėsis, gedulin
gos pamaklos, gedulo susirinkimai, kalbos apie tai kokį tiems drųsuoliams paminklų pa
statyti. Bostono lietuviai katalikai ^savo gau
singame susirinkime tokį nutarimų padarė:

NAUJA SENSACIJA

“Kadangi Darius ir Girėnas savo did
vyriškų žygį vykdė Lietuvių Tautos garbei
įr aukdomai jį Jaunajai Lietuvai, todėl mes
drįstame kreiptis į Amerikos lietuvių išeivi
jos jaunimų, primindami jam apie lietuvių
tautinę didybę ir kviesdami prisidėti savo
jaunatvės entuziastinga kūrybine nuotaika
Lietuvių Tautos garbingam vardui pakelti
ir pagelbėti mūsų išeivijos vadams išlaikyti
Lietuvybę gyvastingoje aukštumoje čia, Amerikoje.

Kadangi Dalius ir Girėnas didžiai nusi
pelnė Lietuvių Tautai;
Kadangi jų atminimas vertas atitinkamo
įamžinimo;
'.Ai^O
Kadangi Lietuvoje, dėl kurios jie auko
josi, jau yra organizuojamas Dariaus-Girėno
fondas paminklui statyti,
Todėl Tebūna Nutarta,
Jog mes, South Bostono Lietuviai Kata
likai gausingai susirinku į Dariaus-Girėno
•žuvinio minėjimų, reiškiame savo pritarimų
Lietuvoje organizuojamam fondui paminklui
statyti ir kviečiame Lietuvius pagal išgales
prisidėti savo aukomis tam tikslui paremti.”
,
Visiškai remtinas sumanymas. Chicagos
lietuviai rengiasi statyti Dariui ir Girėnui
paminklų Chicagoje. Ir šis sumanymas vertas
paramos.
KITI APIE MŪSŲ LAKŪNUS
“Boston Globė” savo vedamam straipsny
tarp kitko rašo:

“Yra kažkam tokio ypatingai pagaunan
čio užuojautų lame drąsiame žygyje, su to
kiomis kliūtimis, prieš kurias nesudreba tik
drąsiausi didvyriai. Kapitonas Darius ir jo
J. Gesiulis

SENIŪNAS
(Tęsinys)

Aš pribėgau prie tėvo, sugriebiau jį
už rankos ir sušukau: — Tėti! ko nori
šie maskoliai?
Tėvas paglostė mano baltus išsidrai
kiusius plaukus, paskui paplojo per vieną
skruostų, priglaudė mano galvų prie sa
vo šlaunies.,— Nieko nepadarysi,. Ignai.
Turėsime grįžti namo.
Kazokui draugiškai šyptelėjo man ir
kažką pasakė, bet aš nieko nesuprasdamas
žiūrėjau į juos ir stipriau spaudžiau tėvo
šlaunį prie savęs apsikabinęs abiejomis
rankomis.
Paskum kazokai atsisveikino mano tė
velį ir nujojo.
Vyrai sušaukė tarybų. Kazokai prane
šė jiems, kad jie jau paskutinė pasitrau
kiančios visų armijos apsauga. Vokiečiai
klupdomi jiems ant kulnų seka iš paskui
ir tuojaus bus čia pat. Rusai, kaip pasa
kojo kazokai, šiose vietose nė nemano su
sitikti su vokiečių armija, todėl mūšio
nebūsią, ir mūsų gurguolė apdrausta nuo

Kai kurie laikraščiai skelbia naujų sen
sacijų apie Dariaus ir Girėno tragingų mirti.
Fsų prancūzų laikraščiai įtaria vokiečius, kad,
gal būt, jie mūsų lakūnus nušovė, nes vokie
čių pasienio sargybai įsakyta šauti kiekvie
nų lenkų karo lėktuvų, perskridusį Vokietijos
pusėn. “Lituanica” galėjusi būti paskaityta
lenkų lėktuvu. Bet čia bus prasimanyta. Jei
lakūnai būt buvę pašauti, tuoj būt apie tai
pranešta. Pagalios jie skrido ne iš lenkų pu‘sės. Prie šios sensacingos žinios žinomas laik
raštininkas Brisbane prideda savo pastabų,
kad nėra reikalo perdaug rinitai skaitytis su
tuo, kų prancūzai parašo apie vokiečius ir
vokiečiai apie prancūzus. Taip ir yra.

R* h

’ tukąičiuį, kuris pasakė griau- Į

Vokietijoj moterims gražinama sena tva- lįs.
• .
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,
. .
.
, .
,
.
,. .
lymph syster
rka ir pareiga, kurios daug kuo skirsis su
, i- • •
.° .
.. ,
Pirma rims vra staphvlo- keliauja, ir rac
iki šiol gyvavusiomis. Nacionalsocialistų vv. ,,
, , , .
. x
a .
. .
, ...
v ■ • icaccus (staklakakus), kuri per vietų, apsistoji
nausybe visas moteris pakeičia namų seniu,
, , . .
..
......
-ii
i a • ,
padidinamų stiklų atrodo kaip kanciąs ligas,
ninkeims, kurios neprivalo kuo kitu intere f ..
v
kokis uogų ryšelis arba krū- pendicitų, sird
suotis, kaip tik namais ir kraštu.
x
»
vėlė. Dėl tos bakterijos daž- ,vo ir pūslės 1
Kiek turtingųjų, tiek beturčių mergaitės
.
, , .. taipg
. .
.
mu mes
gaunam e į ,bakterija
Vokietijoj negalės meno mokyklų, ar umver,
sitetų lankyti, kol pirmiau neįrodys, kad tik- vįsados privalo minty turėti savo krašto ge
rai jos via talentuotos, kad ateity jos bu» roVę Pasipūtėlių moterų rūšis turi išnykti, o
kraštui naudingos, kad jos savo (laibu galės paįkas moterims rankų bučiavimas visoj Voprisidėti prie kultūrinio tautos kilimo.
kietijoj turi būt uždraustas.
Savo keliu, jei tos visos netalentuotos
Tik -ypatingai talentuotos ir energingos
mergaitės sėdės sau sveiko? namuose ir už- moterys gali dalyvauti politiniuose krašto reisiims vien aukso svajonėmis, jos bus skaito- kaluose, lankyti aukštąsias krašto mokyklas,
mos “slakerėmis”, t. y. išsisukinėjančiomis j
Jei moteriškė yra be talento, jos pareiga
nuo tautinių ir krašto pareigų.
lyra susituokti, auklėti vaikus ir raginti savo
Vokiečių moterų sąjungos prezidentė Lv- vyrų, kad jis būtų geras fašistas, kad vaikai
dia Gottschevvski pareiškia, kad moteriškė priklausytų fašistų partijai ir būtų drąsūs

suolo. Rankoje laiko skauradų su karštu •
blynu, o ranka dreba lyg drugio krečia
ma.
— Ir jokio ženklo? — pagaliau atsi
kvošėjo ji.
— Jokio... — Paskum žvilgterėjęs į
mano murzinų veidų paėmė už ausies i?
privedęs prie durų drožtelėjo plaštakų į
užptakalį. — O tu paršėgalvi, jukš, nusi
plauti, — sušuko. z
Aš išsmukau pro duris ir nubėgau
prie duobės. Iš tikro, prie duobės guli
sj>atas, duobės skylė atkasta, juoduoja ir
šypsos sau. Aš šmurkšt duobėn. Tuščia.
Aplinkui kiek tamsu, bet nė pertvarose,
nė po storu balkiu kur kabojo lašiniai,
švieži, užvakar naktį skerstos kiaulės la
šiniai, — nieko nėra. — Vokiečiai? -dingtelėjo man į galvų, nes tiek daug
apie vokiečius blogo girdėjau.
— Bet vokiečiai juk drųsūs. 'Jie būtų
atvažiavę dienų, liepę mano paties tėvu
kui atkasti duobę* ir ištraukus lašinius
sukrauti ant vežimo ir nuvažiuotų sau.
Čia ne vokiečių darbas. Išlipęs ant vir
šaus pradėjau ieškoti kokių nors žymių,
kurios patvirtintų mano spėliojimus. Ne

Mano tėvukas iškasė už upelio tarp
dilgelių ir krūmų gilų urvų, išklojo len
tomis, padarė pertvaras. Į vienų pertvarų
supylė bulves, į antrų rugius, į trečių nvizas. Palubėj pakabino lašinius ir džiau
giasi, kad vokiečiai nieko nesuras.
Gal į pvsanti-ų metų naudojosi tuo
urvu. Tik vienų kartų, tai buvo rudeni,
kada tame keistame svirne kabojo ketu
rios lašinių paltys, o visos pertvaros bu
vo pilnos javų, rytų sugrįžta tėvas nuo
duobės išlialęs.
— Kas yra? — nusigando motina.
— Nieko nėra...
— Tai ko taip išbalęs? — klausia
nusiminusi motina.
— Nieko nėra... Viskas išimta.
— Iš kur? kaip? kas?..
— Iš duobės! Tuščia
\ duobė, — vjs
dar laikė smilkinius suspaudęs tėvas ir
radau. Todėl nusprendžiąu
blaškėsi po kambarį.
Motina tik suvaitojo ir atsisėdo ant

pakalbėti su tėvuku.

Mes, didžiai nuliūdę su diquį kam atrodgt jog mUins
džiausiu Širdies skausmu gy. vra
ir is to turi.
Iveuamc netekę savo mylimojo
džiaugslllo. istiknjjy, tuobiolio Stanislovo Giiėno, ku- „le, Įj,-dy buvę didielio džiaug
ris (išguldė saio nekalti, gal- gni0) jeigu būtų gyvas buvęs
vėlę Lietuvos vardui pakelti. wūsų brolis.
Šiuo tat norime pareikšti
Pirmu kartu savo g>.Yenim3
padėkos žodžius visiems atsiun tokį §irdieg 8kftU8lllQ p^yrėm.
tusiems mums atjautimus.
Mielas
broleli> tu tėvynę
Dėkojame Lietuvos respub. mylėjai, ir dėl jos garbės galprezidentui A. Smetonai, ini- Vų paguldei. Tu parnešei tėi nisteriui B. Balučiui, konsu- vvnėn savo kaulus pasilaidoki,
lams: Žadeikiui ir Kalvaičiui, Mes tavęs neužmiršime. Ir vi
Iaukštiems Lietuvos svečiams: sa Lietuva tave minės.
"Vailokaičiui ir kitiems; taip- tik turėsime progos, vyksi iR
gi adv. B. Mastui, “Draugo”* tėvynę aplankyti tavo kapų.
redaktoriai L. Šimučiui, dva-j ilsėkis amžinai. Tegul tave
sisitijai už gedulingas pamal- Aukščiausias laimina aname
das, liepos 20 d. Šv. Jurgio pasaulyje.
pąr. bažnyčioje, pralotui KruSuspaustomis širdimis:
šuį, kun. J. šaulinskui, kun.
Brolis Jonas Girėnas, sesePetrauskui, kun. A. Baltučiui, yg: Agnietė GUienė ir Sofija
“Draugo” administratoriui Mifcolaitienė, švogeriai: Auta
kun- J- Mačiulioniui’ kun- H'“*» Gilia kr P. Mikolaitis ii
Vaičiūnui, kun. J. Čižauskui, Į tolimesnieji giminės,
kun. P. Skruodeniui, kun. Si_____________
monaičiui, kun. A. Skripkai, D||ip||
kun. J. Svirskui, kun. Pr. Vai- DinullAlfl I UVY>

AlfTflhl II Y

MOTERYS VOKIETIJOJ

sunaikinimo.
— Grįžti, ar laukti vokiečių, — štai
klausimas, prie kurio teko apsistoti tary
bai.
Po neilgų ginčų buvo nuspręsta va
žiuoti atgal ir pasitikti vokiečius.

ję veikia aut maisto likučių.
Ji juos paverčia į tam tikrų
rūgštį, kuri, atakuodama dan
ties enąmelį suminkština, ištir
pina vietomis ir padaro duo
bukes, o iš tų duobukių pavir
sta j didelius puvėsius.
(Bus daugiau)

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

dingų pamokslų, kun. ŠermukS į Binghamtono lietuviai katu
i niv>, iš Lietuvos, ir kitiems, ku j likai pagerbs žuvusius lakū
rių per ašaras negalėjau pa- nūs — kap. St. Darių ir lt
* matyti.
St. Girėnų. Liepos 29 d., 9 vai
i
Dėkoju vargoninkams, ku- ryto bus atlaikytos gedulin
1 rių, girdėjau, buvo iš visos gos mišios ir pamokslas Šv
i Amerikos, komp. A. Pociui, j Juozapo lietuvių bažnyčioje ui
1
Dėkojam Lietuvos operos tautos didvyrius. Tuo pasirū
* dain. J. Babravičiui,.
pino vietos gerb. klebonai
Dėkojame Rytinių
Vąlst. !kun* K. Skrypko ir kiti —
Kun. Vienybei ir jos sekret. (Balčys, J. Česna, L. Stelmo
* kun. Pr. M. Jurui, katalikų lkas>
Stukas, F. Kalesins
3 Federacijai už pareikštas u-jkas’
Sedlickas, A. Vaičių
šios partijos kareiviai ir ginėjai.
Kas link profesijų, tai čia ne moterims
ši dirva. Tik talentuotas moteris valstybė
skirs mokytojomis, ar kitokiems užsiėmimams.
Vyriausybės organai paskelbė, kad Vo
kietijos moteriškei gana lengvaduoniauti, pa
šnekėsiu susirinkimus rengti ir tik flirtuoti.
Pirmoje vietoje jos visos turi būt geros
žmonos, rūpestingos motinos ir tautos pa
grindas. Nė vienai nėra išimties, arba privi
legijų.

Buvau jau beeinąs namo, kaip pats
tėvas su motina prie duobės atsirado.
— Tėti, — patraukęs jį už kelnių
pratariau. -- Kas taip padarė? Juk čia

SKAITYKITE IR PLATI N
KITĘ “DRAUGĄ”

dūmus, nenuleido akių nuo Marinkaus na
mo langų.

Marinkus buvo seniūnas, dar neuersenai išrinktas.
Aš priėjau prie tėvo ir apsikaV j
ne vokiečių darbas.
Tėvas įdėmiai pažvelgė į mane, paė jo kaklų.
— Tėti, tu manai eiti pas Mariukų/
mė mane už pasmakrio ir priverstinai
— paklausiau.
šypsodamas paklausė:
— O tu iš kur žinai, vaike?
— Ne, vaikuti. Jis parsidavęs vokie
Aš palakiau jam savo nuomonę.
čiams su kūnu ir su dūšia. Aš nenoriu
— Tu teisus vaike, — atsakė tėvas jo paliesti, nes ant mano galvos visos

paglostęs mano minkštus plaukus. — Mus
ne vokiečiai apvogė. Bet tu neįspėsi kas.
Aš susimąsčiau.
— Bet namo, vaikufi, — maloniai pa
sakė tėvas ir nusišypsojo, lyg nieko ne
būtų atsitikę.
— Aš pareisiu su mama, — atsakiau.
Motina apžiūrėjo duobės vidų, paskum
iš viršaus ir priėjo prie tėvo. Tėvas kąž
kų ilgai jai kalbėjo vos girdimu balsu,
rodė į žemę, mosikavo rankomis.
— Negali būti nė kalbos, kad tai jis,
— pagaliau garsiai užbaigė tėvas. Moti- Į
na nuėjo namo pilnomis ašarų akimis ir
tankiai dūsaudama, o tėvąs, prisikimšo
pypkutę tabako, atsisėdo ant ąžuolo šak
tuo reikalu nų, pasirėmė rankantis smakrų ir leisda
mas iš burnos pro lūpų kertelę melsvus

nelaimės suvirstų.

Jis atsistojo, nusispiovė į šalį ir pa
ėmęs mane už rankos nusivedė pusryčių
valgyti.

-

— Daugiau jau nevalgysime tokių
riebių blynų, — laike pusryčių pratarė
tėvas. Nebaigę? valgyti atsistojo jis, užsi
dėjo ant galvos kepurę ir išėjo laukan.
IIL

Seniūnas Marinkus kasdieną važiavo
per kųimų pristatęs į ratus kelis blizgan
čius keistus indus į kuriuos pildavo pienų.
Tie indai iš tolo dvokė kažkuo, ir aš nepakęsdavau to kvapo. Jis sustodavo prie
kiekvieno gyventojo ir su moliniu ųsuočiu
rankoje įeidavo į vidų.
(Daugiau bus)
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Aouglas Dolphin trasportinis lakūnas, padirbtas specialiai prezidentui Rooseveltui, jei
Įėjo pasidaryti. Todėl turi bū
tik
jis panorės juo skraidyti.
žiai pasirūpinti, kad jųjų pa žnyčios ant parapijos kapinių.
ti Tas, Kuris galėjo ir davė
mergės pasirėdytų rimtai su A. a. Mykolas ilgai džiova si
gyvybės jėgą. Taip gi, tas Da
nimą, jis įsteigė tris draugi- linksminasi gražiame savo so rusius vyrus savo priešakyje,
vėjas turi būti išmintingesnis
lig Bažnyčios minties, o ne rgo miesto ligoninėje ‘‘Leech
EVOLIUCIJA
jas. šitos draugijos buvo dėl de. Kaip tai būtų gražu, kad galima bus tikėtis kad Fede kaip teatruose ir cirkuose, tai i Farm Sanitorium.” Paliko nui ir galingesnis už žniogų, nes
jaunų mergaičių, kurios da- j visi Pittsburgho lietuviai su- racija padarys didelį progre
tąsyk gauja neatkreiptų dėme liūdime savo moterį ir vaikus.
viso
ĮŽ
m
°£
us
t°
padaryti.
KAULAS: — Jonai,
i RAULAS: — Nu, dabar ka- bar yra vadinamos seserims, Įsieitų į vieną tokį prakilnų są ateinančiais Federacijos va sio. Šiandien gi kiekvienas no
Rep.
kiais įrodymais privedžiojai
.
. „ , ,
ir dėl pasišventusių jaunų vy- susirinkimų... Ačiū visiems da-jldymo metais. Kaip gražiai
ri “free show”. Antra gi jau
, ,
v tv
Ibi vien apie žoles, bet gvvuman, kad gyvybe Dievas su.
/
’
.
. rų. vadinamų misijonoriais. rbininkams ir atsilankiusiems, [pasidarbuota pradedant šiuos
MAŽMOŽIAI
navedžiai turėtų laiką pasiri
. - • Bet
r, x tDr.
V a *
i - hai
daug tobulesni
tvėrė.
Autas sake
v , vra ......
. . ,negu
. Trečia draugiąja buvo dėl Reikia paminėti, kad šį Fe- ; Šventuosius Metus, taip juos
nkti tokį, kad gaujos nepaste
, , • , v , i . jzolės, tai kaip jie atsirado?
man, kad paimk šmotą, dumti-Į
r
pasaulinių žmonių, dabar va-1 deraeijos 52 skyrių sudaro: ir užbaigiant linkėtina, kad bėtų jų įeinant į bažnyčią. Ma Mr. Hughes, 16-tos wardos
lo ir padėk patogioj vietoj, Į' JONAS: — Tai čia ir yra '.ginamais tretininkais. Dievas Šv. Kazimiero R. K. parapija, būsianti Federacijos valdyba
no jaunystės laikais tokios aldermonas, uolus katalikas,
pasižiūrėk, trumpame laike ir visa gamtininkų paslaptis. Pa palaimino jo darbą ir tuojau j Rūtos Klubas, Šv. Vincento tikrai Tuos Šventuosius Me
gaujos triukšmadarių jungtu aprūpino mūsų vaikučius su
pradeda kas nors augti, o ten imkime, pavyzdin, kitokią gy jo darbai išsiplatino po visą Dr-ja, Tretininkai, Šv. Ražan- tus apvainikuotų, sutraukda
kčiaus Dr-ja, Šv. Kazimiero pa- ma visas lietuvių parapijas ir vių dienose buvo nežinomos. pyragaičiais. Šitų užteko prie
Įvų daiktų rūšį, kuri yra daug Europą.
nebuvo nieko pasėta.
,
..
.
.....
Bet tai buvo seniai, seniai ko- pieno aštuonioms dienoms.
draugijas Amerikoje i viena’. .
, .. ,.
JONAS: - Kaulai, labai „.Įtobulesnė negu žolė. K y. yra I
k
Švenčiausia Pa-,rapTs chor“s’/“‘T*
i .
‘ kios 50 metų atgal... Šiandien Kuomet lietuviai savuosius už
gyvulių, kurie auga, kaip žoj .* ~ gos kuopa, S. L B. K. A. 158 milžinišką katalikišką kūną
i mąstai apie gaųitos da-'?;
gi kitokie laikai, kitokie ir miršta, tai svetimtautis juos
---- apsireiske maldoje ®
relė
jam
7. . . .
, rx. . lė, bet turi jėga judėti, persikuopa, Švč. Jėzaus Vardo dr- Lietuvių R. K. Federaciją A žmonių “papročiai” — negar- sušelpia.
Paimkime moksliškai, ... .v .
..
. . ., ir davė jam ginklą, su kuriuo
kelti, iš vienos vietos į kitą
ja, Sodalietės “Marijos Vaike- menkoje. Delegatus į ateinan-*^*.“’^.*'
i tavo paties pavyzdį:'.
galės pergalėti Bažnyčios priej
j
X Apie 60 seserų Šv. Pran
ir svarbiausia, kad turi jauS- ?
.
v vT v liai”. Sodalietes duoną nupi tį kongresą rinksime ateinan
Paimkime dumblo šmotą, kaip
šus. Tai vra rąžančius. Jo zo-1
r
ciškaus
Vienuolyno neparva
mą, ko žolė neturi. Žolė netu
rko, Tretininkai paaukojo $5, čiame susirinkime, kuris bus Sakoma, kad Povilas gimi
sakei, bet įdėkime į ugnį bei
džiai daug atvertė klaidatikių.
mu paeinąs iš Pittsburgho, žiavo į Mt. Providence, nes
ri jautimo jėgos, o žemė dar
o Šv. Ražančiaus dr-ja pasky paskelbtas kiek vėliau.
išvirk gerai ir tuomet įdėk
Jis mirė 1221 metais.
iHomestead, Pa. Jo gyvenimo nėra vietos visoms gyvenimui.
mažiau. Pav. ar muši, arba
ra $2 pikniko išlaidoms, S. L.
J. B. T&mkevičius,
Antanas
tą išvirtą žemę į sterelizuotą
X Kadangi Šv. Dominiko,
Fed. 52 skyr. pirm. [draugė Julė Lukošiūtė tai tiskaldysi akmenį, ar jis sakys
|R. K. A. kuopa pirko mėsą,
stiklu ir užtaisyk kad oras I
f_______
ikrą pittsburgbietė, čia gimus, per kurį Švenčiausia Panelė
ką nors? bei jaus skausmą?
kiti kitus daiktus, o dar kiti
neprieitų, nes oru ateina viso
ŠV. MARIJA MAGDALENA
X Liepos 19 d. mūsų bažny-'čia augus, bet pas lietuvius suteikė škaplierius, šventė pri
RAULAS: — Nu, ką čia
darbu prisidėjo.
kios sėklos, ir lauk, ar pradės
čioje
moterystės luoman įstojo niekuo nepasižymėjusi, nes ai-'puola rugpiūčio 4 d., tat paniekus kalbi. Akmuo bei dum
Kun. M. J. Kazėnas
kada nors atsirasti žolės bei
Liepos 22 d. buvo Šv. Ma
Povilas Šaltimieras iš Chica- 'ril? mokyklas baigė, jų drau-1 geidaujama, kad škaplierių my
blas neturi jokio jausmo.
rijos Magdalenos šventė. Šv.
vabalai ?
gos su Jule Lukošiūte iš Pitts-!SOose darbavosi. Girdėjau, lėtojai, ypač Šv. Ražančiaus
JONAS: — Raulai, jeigu tu
RAULAS: — Nu, jeigu ge ri kiek sveiko proto, apsvars Marija Magdalena buvo. did
burgh, Pa. Tai labai graži ir .kad ji yra gabi mergaitė, tat draugija ir tretininkai ateitų
žiausia
nusidėjėlė,
bet
prie
Jė

rai išdeginsi žemę, tai žinoma, tyk, iš kur gyvulys gavo jau
rimta porelė. Ant kiek man1 susituokus su karštu lietuviu tą dieną į bažnyčią pasimel
zaus
kojų
apverkė
savo
nuo

kad nebeatsiras gyvybės tol, smą, jeigu atsirado iš dumblo
Paskutiniame Federacijos 52 teko sužinoti, Povilas yra vie-|^>ov^u’ pasitikima, kad ji vei- sti prie šio uolaus šv. Panelės
dėmes,
gailėjosi,
pataisė
savo
Juozuką
kol nepasėsi arba kol nebus bei žolės? Nei akmuo nejau
skyriaus susirinkime į centra- nas Chicago’s katalikų tarpeliai pripras prie savųjų. Vi- garbintojo.
gyvenimą ir mes dabar pripa lės valdybos kandidatus šis Fe veikėjas ir uolus katalikas. |si kas juodu paėsta ir aš nors
atidara orui.
čia nei žolė. Tai iš kur tie gy-,
JONAS: — Raulai, labai ge vūnai gavo tą jėgą, kad ga žįstam ir garbinam ją už šve deraeijos skyrius nominuoja Jau galima tuojau pažinti į ^Pažindamas linkime jaunarai pasakei. O gi ar atsimeni, lėtų judėti ir jausti? Atsi ntąją.
sekančius
žmogų iš bažnyčioje eisenos ir vedžiams Dievo palaimos, ilgo ! Liepos 17 dieną šiais mekad aš tau priparodžiau, kad mink: ko pats neturi, to ki Reikėtų atsiminti ir mūsų Kun. pral. M. Krušą, Chi- viso pasielgimo, kad tai tikiu cmžiaus moterystės luome t. tais atsilankė nepaprasti svetis, rimtas žmogus, gerai su- Y- n£ai gyventi, niekuomet ne-'.čiai į Šv. Pranciškaus Vienuoir visa mūsų žemė buvo ug tam negali duoti. Tai kaip-gi laikų katalikams, kad šitais cago, III.
Šventaisiais
Metais
visi
eitų
nies kamuolys, kaip saulutė tie gyvuliai galėjo gauti judė
, Praną Mastauską' (Mast) prantąs kokį savo gyvenime pasenti ir susilaukti anūkų a- lyną: Valoniai iš New Yorko
[atlankyti savo seserį Geraldidabar tebėra, tai iš kur gale- jimo jėgą ir jausmo, kuomet prie atgailos kaip Šv. Marija C]licag0) In
žingsnį daro. Dingst man min nūkų ir t.t.
Marytė
(ną. Svečiai pirmą kartą atsiSenas Eks-choristas
! jo atsirasti pirmoji sėkla ant žolė tos jėgos neturi? O dar Magdalena.
Leonardą Šimutį, Chicago, tis į galvą, kad mes pittsburg-------------- ----- ’
lankė, bet išsivežė gražių įspūžemės? Ar iš sudegintų dum mažiau, kad žmogus negalėjo
hiečiai bent kokį pustuzinį to
III.
blų? Ar iš akmenų? Dumblas duoti tos jėgos, nes žmogaus
Kun. Pijų Česną, Mahanoy kių vyrų turėtume, tai čia ka X Trečiadienį liepos 19 d. jdžių iš Vienuolyno ir labai
bei akmuo yra negyvi, o kas dar nebuvo pagal evoliucijos
talikiškas susipratimas ir-vei palaidotas a. a. Mykolas Stu- |i’žganėdinti keliavo į ChicaCity, Pa.
K. S.
pats negyvas tai negali duoti mokslą. Todėl Raulai, būk są
Kazimierą Krušinską, Broo kimas visai kita vaga eitų. čka iš Šv. Kazimiero R. K. ba- gą į parodų.
kitam gyvybės. Mokslo vyrai žiningas, apsvarstyk savo gaLaiminga Chicaga, ten visko
klyn, N. Y.
tai sako: “Nemo dat quod spadorišką’ protą ir surasi, kad Federacijos 52 skyriaus pi Kun. M. Kazėną, Pittsburgh, yra!
• •
non habet”, t. y. ko pats ne augimas gyvių, jų judėjimas knikas labai gražiai nusisekė, Pa.
Prie šios progos negalima
turi, to kitam negali duoti. ir jausmas negalėjo paeiti iš [Pelno liks apsčiai. Širdingai Kun. J. Balkūną, Brooklyn, užtylėti ir nerimtų pasireiš
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
kimų, kurie sugadino visą gra
Todėl akmuo negalėjo pagim- žemės, bet turėjo Galingas Su- i ačiū pasidarbavusiems ir ren- N. Y.
LAIKRAŠČIUS
dyti žolės. Tad gi, iš kur žolė tvėrėjas duoti.
Kun. J.V.S. ,gėjams šio pikniko. Tamkevi- Juozą B. Tamkevičių, Pitts- žumą ir rimtumą. Tai pamer
gavo tą gyvybės jėgą?
_____
gių teatrališki parėdai, kurie “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So.
’čiui Juozui, Ant. Sikorskiui, burgh, Pa.
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
RAULAS. — Ar gi negalėjo
SV. DOMINIKAS
Petrui Barškėčiui, Adomui Ja- Kun. M. Urboną, DuBois, sutraukia gaują triukšmada “DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
rių į bažnyčią, kad Dievo na
iš chemiškų elementų atsiras*
---------škūnui, Bol. Nedzinskui, Jo-'Pajungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broadmus,
šventą
vietą,
apeigų
rim

wav, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
ii?
Šv. Dominikas gimė Ispani- nui Stankevičiui, Ant. Žiau-| Anastazą Valančių, Cicero,
tumą paversti lig į kokį čir- “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo
JONAS: — Ne, praktikoje joj 1170 metais. Dar būdamas kui, J. Antanaičiui, Mart Ja-'JHorganas, išeinąs 73 K. South St., Wilkes-Barre, Pa.
Albiną Onaitį, Homestead, įką, ar “burlesųue show”. Tos
taip nėra. Nūdien yra gana sludentu jis pardavinėdavo kučoniui, Sikorskienei, Žiau-I
Metams $2.00.
kienei,,____
Ievai__________
Navickienei,, Vi[gaujos
toks pasielgimas baž- “VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
gabių chemikų, kurie kiekvie- knygas, kad galėtų šelpti pa ____
. . Pano organizmo ir kiekvienos vargelius. Suėjus 25 m. šven- ktei Navickaitei, V. Medoniui, j Kun. Karalių, J., Pennsyl- nyčioje tiesiog nepakenčiamas,
sį. 4736 S. Wood St., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
sėklelės suranda elementus, tasis iškeliavo su vyskupu į [Aleksei Pociūtei, Ant. Nauje- vania.
i negali nei melstis, nei mąsty- “STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
Bet nėra tokio chemiko, kuris Prancūziją. Šituo laiku Pran-lloitei. St. Pakrosniui, Jurgiui I Kadangi virš minėti zmo- ti... Ant altoriaus Kristaus
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
$2.00.
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
Kančia
kartojasi,
Dievas
lai

^udėjęs tuos elementus pada- cūzijoj buvo platinama Albi-i Stankevičiui, Jonui Gailiui ir nės jau yra pasižymėję kata“
MOTERŲ
DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
Ju^^vą organizmą arba iš- gensyjiška herezija. Tą maty-1 kitiems, kurių vardų nesuži-. l’-kiškame veikime, tad mūsų mina jaunavedžius, o pas dunesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
ii^^^Bnors menkiausią žo- damas, jis pasišventė visą sa nojau. Toksai gražus pasidar- skyrius visa širdimi trokšta, į ris... gauja triukšmadarių, ku
tams $2.00.
lel^^Rvyzdin, gabūs chemi vo gyvenimą skelbdamas Kri- kavimas yra labai pagirtinas kad jie patektų į Federacijos Ųių pasielgimas yra blogesnis, “DRAUGAS,” viemintčlis Amerikos lietuvių katalikų die
kai suranda visus elementus, siaus mokslą. Norėdamas su- ir gražus, kuomet visi, kaip Centro valdybą. Turėdami to-|negu prasciausiame cirke ar
nraštis, išeinąs 2334 S. Oaldey Avė., Chicago, III.
Metams $6.00.
kurie sudaro kiaušinį. Jie su stabdyti klaidatikių išsiplati-, viena didelė šeimyna smagiai k i us atsižymėjusius ir paty-(teatre. Čia turėtų jaunaved------ >------------------------------------------------------------------------------deda tuos pačius elementus tol.kioje proporcijoje ir padaro
panašų į vištos kiaušinį, bet iš
—The Two Occupations Sound Alike When You Pronounce Them!
tokio kiaušinio negali išperė
ti viščiuko nei kitokio paukš
čio. Todėl yra aišku, kaip Dr.
Windle sako: “Nūdien yra la
bai gabių fizikų ir chemikų,
kurie visokiais būdais gali su
jungti medžiagos spėkas, bet
vieno dalyko stoka — negali
sujungti chemijos ir fizikos
ir iš to padaryti gyvą orga
nizmą. Prie gyvybės padary
mo yra kokia nors ypatinga
Spėka, ko žmogus negali nei
duoti nei sužinoti paslapties
gyvybės.” Jeigu žmogus ne
gali duoti tos jėgos, o dar ma
žiau, kad pati per save negn-
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FEDERACIJOS 25 SKY
RIAUS PIKNIKAS
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Ketvirtadienis, liepos 27, 1933

įsi visais keliais. Vieni, kaip siverčia jaunimo būrys. Tarpe Tat visi į vien# bendru dar-, X Visi apgailestauja laku- svečiai, išskyrus vienų, yra programe Pasaulinėj Parodoj,
lir aš dripso kojas ištiesę po'jų du nosis bukinusi ir antau- bų, o Dievas visus gausiai f>a- nūs Darių su Girėnu, tragiškai Chicagos gyventojai, kur vien Seserys džiaugėsi jo įdomia
medžiu — ilsisi. Kiti “bingo” sius skaidosi. Na, pamaniau laimins.
Senas Parapijonas užbaigusius šios žemės kelio- lyguma, jie nepaisė to vargo kalba ir reiškė savo dėkingej lošia ir praizus ima linksmai sau, ko jiems ten pritrūko, ar
nę. Tikėkime, dangus, kurio lipant į kalnų, tiktai gėrėjosi mų. Jis ir-giišvažiavo linkspalaimoe jie šaukėsi, priglau- nepaprasta gamtos grože, kuri įmas, žadėdamas netrukus vėl
Ijuokaudami. Jaunimas švedai-[oro ar ko^ Patyriau paskiau,
dė juos. Lietuvos vaikai per taip puikiai išreikšta Šv. Pra- atsilankyti.
S.
________ 'nėję kinkas miklina, suktini kad koksai tai raudonplaukis
------------'amžius minės jų vardų su di- neiškaus Vienuolyno apylin
Skaitant “Pittsburglio Lie- šoku. La r kiti piie “baro” per tvorų įlindęs ir gana jau
džiausiu pagarba. kėj. Grįžo atgal į vienuolynų
tuvių Žinias” pastebėjau, kad rudį šinkuoja, užkandžius ga- gerai įsigėręs pasiskelbė, kad Mūsų kolonijai iš tikrųjų
užtekėjo
saulutė.
Per
du
nie-Į
x
Liepos
21 d. mūsų klubo- sužavėti ir nei vienas iš jų ne- Skaitykite ir platinkite
jos ne tik patiekia daug ži- mina, šaltų košę kabina. Dar galįs visus “Šarkius” sumušnių iš Pittsburglio ir apylin- kiti savo atsivežtus “antu- ti. Na, ir pradėjęs ieškoti prie- tua anglies kasyklos dirbo vos n.^ atlankė kun. Valunėius iš sigailėjo, kad turėjo tų gerų
dienraštį “Draugę” ii
kės, bet jos teikia daug gra- kus” puiskavoja. čia mačiau kabių ir štai pataikė ne ant T° 3 ar 4 dienas į mėnesį. Del Chicago, III. ir kun. Skripkus progų aplankyti šių gamtos
remkitc visus tuos pro
apdovanotų vietų.
žiu pamokinimų. Tat ir aš čia iv mūsų klebonų su kapelionu liurbio-šarkio, tai kaip beina-buvo didžiausias skurdas. iš Mt. Providenee, Pa.
ne vien suteiksiu Federacijos mitukui” kojas tampant prie tant tasai jam nosį ir subuki- Nuo birželio 14 d. pradėjo di- Į
Vilimas
Viena iš apsilankiusiųjų, p. fesionalus ir biznierius,
jaunučio 52 skyriaus pikniko Petronėlės Blažaitienės stalo, no ir antausius gerai apskaldė. rbti kasdien. 3 mainos buvo
—————Giedraitienė, vra garsi daini- kurie garsinasi jame.
uždarytos
nuo
1924
metų,
c
Taip
“
pataisytas
”
raudonįspūdžius, bet noriu pastebėti, o Mainė gi agurkus tik plau
niūkė. Ji palinksmino seseris,
kas gero ir girtino, o kas pei- st° ir v^s ragina grynai lie- plaukis į saujų nosį pasiėmęs dabar dirba kasdienų ir dausudainuodama keletu gražių
tuviškai: — Valgyk, tėveli, parsinešė jų namo. Nors tie- SYK© žmonelių gavo darbus,
ktino ir būtinai taisytino.
dainelių. Jos malonus balselis
Liepos 20 dienų atsilankė
valgyk, gal dar vienų, gal dar ta, kiekvienas turi teisę save į x Mūgų kleb> kun. j. Mį.
Mūsų jaunas Federacijos 52
Šv. Pranciškaus Vienuolynan žavėjo visus. Jos išvažiavo li
, .
.
i '
. šmotelį, gal dar atplauti... Va- ginti, bet visgi tokiuose atsi- ssius
;
nksmos, gerais įspūdžiais, gi
pasakė
gražų
pamokiniskyrius surengė sekmadienį,
,
,
..
,
i
gerb. kun. A. Valančius ir p.
lieuos 23 d oouiet Vilniun Snvalg>’k—” Ir dar kiti, tikimuose, ar negalima būtų nu^ kad žmonės gerai sunau- 7,- , ...
.... kun. Valančius pasiliko ilge
,
..
. . ir dar kiti ir ten kiti toliau... kaip nors be peštynių apseiti
gerus laikus nes po ge
*ai Hnt* ** ,1<a»0!'> ,o*- sniam laikui. Sekančių dienų
Buy gloves with what
de piknikų, parapijos naudai. .......
.
.....
. . i- V.
• .p - „...
laiKua, nes po ge
Zofoga iš Oak Park m. ir
Visos draugijos ir paskiri žn.o
(h”ksu“'
>“««"*» raurlon-,,,, ba„a ir blogl. Kune ,„()U6. &
..
jis atgiedojo šv. Mišias Seserų
it savęs
Dės uoliai savo darbu ir kas kad *<*■»
lr patogių plauki paėmus pasiųsti namo, jo gyvent garals lalkaw> netu.
Valančiu tai koplytėlėj. Vėliau ryte pasa
Nerelk mokėti 50e. ui
dantų mostį. Listerine Tokuo ealėio Darėme Dauueli vlet» Plknlka,nBkune S>-,kid nesudrumsti kitiems ra-'ri.j„ bėdos nė prastais laikais, t”
.'
.
kė seserims prakalbėlę, kurio
otb Pašte gaunama po J 5c.
kuo galėjo parėmė. Daugel,
k|ebon^ d51
ftpinim0'myMs ir nesugadinti
B. j
p
.
buvo ju prrmutrms apstlanky.
Tėmyk, kaip gerai JI vel^
je
išreiškė
įspūdžius
gautus
trokai nuo mokyklos nuvežė
nuveze
v.
.
.
..
.
i X Liepos 9 d. buvo pirma nias, labai įdomavusi matvdalt 11
Ją vartotadamae
LISTERINE^
... .
, . ,
c, , tokios gražios vietos Šv. Ka- ėmus si mažų susikivircinimą, i
K
1
’
1
•
dalyvaujant
Lietuvių
Dienos
metus sutaupai IS.tt.
sta
starta, prie pat Adomo Stalo.
paIapijoMnls KWj0. ben,|rai viskas labai gražiai i vaikučių Komunija. Jie buvo ,ui puikų knygynų, naujų n,o-Į

FEDERACIJOS 25 SKY
RIAUS PIKNIKO
ĮSPŪDŽIAI

BENTLEY VILLE, PA.

MT. PROVIDENCE, PA,

Aš“ nuvažiavau
gatvėkariu
. ......................
.................ir į gl.iejtai purt05i įr sa. buvo parengta ir viskas labai |hbai «ražiai P^ruoSti. Klebo- derniškų eliemijos lahoratorinuo stoties pėksčdas nuėjau, ko: “Kad turite kapines ir gražiai išėjo. Už tat ir laikas Tias Pasakt gražų pamokslų
ją ir didelę, šviesių auditorinors ir čia buvo t rokas, vežė,
.X. TLiepos
•
-d? dienų
jno kuopa
i
jų.
V. Skripkus,
Adomo Sodų, tai ne mano nuo- begalo greitai prabėgo ir kaip
lb
92
’ Gerb. kun. J. ..
1 .
kas norėjo važiuoti, aš gi no
•
•
.
•
Seserų
Pranciškiečių
kapeliopelnas, bet Adomo
Jaškūno. bematant saulutė savo auksi- .turėjo mėnesinį susirinkimų l
___________
'
_
v.
!
_
rėjau pasivaikščioti. Užėmė nes jis visiems įkalbinėjo ir nius spindulius pradėjo kaišia-. Nieko naujo nebuvo, kai tik nah
s\ t < iani> st m i ų u
net 17 minučių iš palengvo pats netik darbu, bet ir dole- ti už medžių, užmiškį ir pati užsimokėjo duokles ir išsiski-i^j’ ^Ur|
Pats uoliai prižiuprakaituojant užlipti į kalnų.
ii
ir
tvarko.
Tikrai -sakant,
‘ • Draugo’ ’ Draugas
riais prisidėjo prie nupirkimo visai pasislėpė už kalnų pa rstė
Kaip smagu buvo iš gilumos
į visas nuopelnas ūkio užlaiky
kapinių kryžiaus, už kurį už- likdama visus piknikierius vaatsikvėpti, kuomet atsiradau
to priklauso jam. Jis taip-gi
mokėjo $300.00....” Taip gal karo vėsumoje... Nors dar 111a'Adomo Sode bedripsųs po me
l parodė ežerų, seserų ūkyje, ku
ir tiesa, kad “Jaškūnas įkal- lonu būtų atvėsusį vakarų čia
džiu trasioje švarioje žolėje...
' rianie plaukioja daug žuvelių.
bėjo”, bet kas tų pirkimo ir praleisti, bet jau laikas namų
0 kvepėjimas, o paukšteliu .
,
,
.
, t. • m
>
.
! Popiet nusivedė svečius į Šv.
,
, , v. .' visų sutvarkymo darbų atliko? link. Ponia 1. automobiliu paŽmoniųr ūpas
pradeda
. .
..
,
ciulbejimas, rodos, kad čia ir .
*
i
.. .
£
i
v -r
.
. tai. 1XUA
Kazimiero
parapijos lietuvių
v . ,
.
v
,,
Čia
neteko
nugirsti,
kų
klerveze
iki
pat
namų
durų.
Sesv
f
ls
Vvrai
išbuvę
be
darbo
1
,
žvirbliai gražesni negu South ,
, . .
'
.
' • • , • , 7 . v m,
-sy”h- vyi»b muuvę >»e uaiuu
j
. .
.v............. bonas apkaltintų uz tai...
111111 tm lnh«i tiko Amn T
—
i į ' i nes. Einant iš vienuolvno
metus,
kitus
grįsta
išlėto
Side — visai nepaisini ir jie ;
.
į kapines tenka gerokai parodos kur kas linksmiau čiau-1 Taip visiems smagiai besi- Prie progos dar vienų bū- į anglių kasyklas ir dirbtuves, i vargti lipant į kalnų. Nors šie
ška savo čir čir... Žmonės se- šnekučiuojant ir besilinksmi tinai taisytinų dalykų priinin- Pagerėjus laikams, mažėja sku
ni ir jauni skaitlingai renka- nant, tai staiga pasigirsta: bu- ti. Mūsų kai kurie lietuviai nlas, vargau ir dyla ašarų pė-j
_________________________ ldu, baldu ir iš svetainės iš- kartais parugoja, kad savieji. dšakiai nuo skruostų. Pats
jų .neremia ir pas juos neper-1 žmogus dažnai yra kaltinki-j
jka. Bet reikia pasakyti, kad kas savo likimo. Gyvenimo na
ot ir biznieriai nevisada re- Stos sunkenybė priklauso nuo
mia savo parapijų. Šiame pik- jo darbų ir elgesio. Dievo įsa- |
• nike mačiau tik dvi biznier-įkymų nepaisymo sėkmės ėst? į
kas, o kas su kitais? Girdė-1visados labai skaudžios ir liū-j
jauj kad su bankieriais turėję dnos.
Skambu varpas užu Šilo...
kitur piknikų. Žinoma jiems to »
....
Ką gi lydi jo garsai?
KAZIMIERAS
GRICIUS
nieks nepavydi, bet visgi gaB1°Sas Skonis Burnoje
JKionės kasu kapą. gi'ių—
Ką Saitai priglaus jisai?
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
....
•
i •,
r
Yra įrodymų, kad negerai veikia vieMirė liepos 2G d., 1933 m.,
It JO rų piknikų ir kitu laiku !nas ar daugiau svarbiausių organų.
1:15 vai. ryto. 53 metų amž.
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
,
,
,.
iGal virškinimas yra negeras. apetitUM
JUOZAS
Kilo iš Šiaulių apskr., šakninis
padaryti, kad paremti para- I blogas, silpna eliminacija,'viduriai ne, to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
miestelio,
Eldukių
kaimo.
BAGDŽltfNAS
.•
•,
m i•
... IreguUarųs, nenatūralūs miegas, nėr-,
Amerikoje išgyveno 27 metus.
piJOS reikalus, tokie pasirois- iviškumas. ir 1.1, viskas tas parodoj ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
BORDEN
Prtkiauaė prie Apaštalystės
kiniai jokios naudos neatneša.
*<ro lr tikro To^ko
Maldos, Tretininkų.
Amžinojo
Vžiiirrkė akis amžinu miegu
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Ražančiaus ir Saldžiausios Šir
pirmadienio naktį, 11:15 vai.,
I
bet tik erzina vieni kitus ir
dies V’. Jėzaus I’ašelpinės drau
liepos 24 d., 1933 m. eidamas

BR1DGEV1LLE, PA.

TOOTH PAŠTE
25‘

Fuli Pack
No Slack Fillinq

SAMC PRICXfe&y
AS42YEARSAG0
25ounces for 25i

MIlLiONSOV POUNDS 'JSED
BY OJR GOVERNMENT

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA
DĖMESIUI

39-tus metus. Gimęs ChicagoJe 1895 m. Paliko lludinči'us.
moterį Elzbietą, sūnūs Juozą,
Liudviką Ir Rapolą; motiną Do
micėlę, seserį Eleną, brolius
Joną. Praną Ir Kazimierą, Svogerką Eleną ir gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčioj
1648 West 63 rd Rt., prie Ash
land Avė. laidotuvės (vyks ket
virtadienį, licpis 2 7 d., 2 vai.
po pietų i< minėtos koplyčios
į Ccdar Park kapinyną, kuris
randasi prie 125-tos Ir Halsted gatvių.
Giminės, draugai i'r pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Hunai, Mo
tina. Seo.io, Bubliai, Svogerka
ir GlnCnės.

gijų.
Paliko
dideliame nubudime
moterį Sofiją, dvi dukteris Ja
dvygą ir Albiną, kandidatę šv,
Kazimiery Vienuolyne, vieną sū
nų Kazlini'erą. tris brolius: An
taną Chlcagoje, Augustiną ir
Zigmantą Lietuvoje, seserį Ma
rijoną, seną motinėlę Lietuvo
je. Ir kitus gimines ir pažįsta
mus.
Kūnas pašarvotas 3433 Emerald A ve. Iaiidotuvės įvyks še
štadienį. liepos 29 d., i'š namų
8 vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje )vyks gedulingos paklaidos už
'Velionio sielą. Po* pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystarnus-rnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliu lę: Mnierls, Dukterys.
Šilinis, Plotinė ė, Sesuo, Broliai

lr Giminės.

> £Laiduiuvėms

patarnauja graborius A. Masalskis. Telefonas
Uoulevard 4139.

Y>«lanėlų gėlių neims dedama

TAMOŠIUS
ŠIASTAKAUSKAS
Mirė liepos 24 d., 1933 m.,
11:46 vai. vak. 50 melu amž.
Kilo Iš Biržų apskričio, Svėda
sų para p., Mikierių kalino.
Paliko
di'Jeliume nuliūdime
moterį Teklę
t Stancevtčiulę),
dukteris Oną 10 m. ir Veroni
ką 5 m-, sūnūs Danielių 7 m.
lr Antaną 4 mėn., brolį Joną,
seserį Anelę Lietuvoje, ftvogerlus Kairį, Tauterį lr Dovy
dėną fr kitus gimines lr pažį
stamus.
Kunaq pašarvotas 207 lšSth
8t., Calųmet City, III. Laidotu
vės (vyks Penktadienį, llepofl
28 d., 1* namų 9 vak bus at
lydėtas J Av. Pranciškaus parapljis bažnyčią, Indiana Harbor, Ind., kurtoje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų hus nulydėtas į
v. Kazlmi'ero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines draugus-gen ir pažlstanuis-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

S

Nuliūdę:

Moti-rls,

Dukterys,

Simas, Uruliu, Se.-.............
Ir Giminės.

JW

vietoje vienybės, tai suirutė.

Nup.a-tone

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra patvrę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Rodos, 40 metų atgal, kaip I buvo rekomenduojamas Gydytojaus.
,
....
I Specialisto kaip tik tokiame neavei- '
mes kurenie parapijų, tai kurikavime. nuoatone j pastebėtinai!
,
iv
•»
.
.
'trumpą laiką pataiso sveikatą lr at- '
kas labiau 1S vien dirbome. įveda organizmą prie natūralaus sto- '
kl-o. Nekanklnkitės patys Ir nekun- ;
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
Na, ko čia dabar trūksta? Rei klokite 3avo draugų. Nueikite pas
savo vaistininką ir už Vieną DolerĮ
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
kia į dalykus rimčiau atsižve- nusipirkite mėnesiui treatnientą —
NUGA-TONB parduodamas su pilna
ilgti kad ir biznieriams, nes garantija, po dvidešimts dienų grą pasaulio kraštus.
pinigus, Jeigu busite neužga
remdami parapijų nieko nepra žinsima
nėdinti.
r ’
rasite, bet Dievas fialai mins ir
“KATVRE’S HAIR BALM”
Plaukti Sulaikymui
biznyje bus geresnis pasiseki Geriausi Vaistai
Ir Ataniglnimiil
Vist. kuria horėtu turėti geriausias
nias. Mes seniai jau nebega pasekmes,
kad nesiinktij Ir augtų
galite atsišaukti pas mus.
lime tai dirbti, tat jūs jaunie plaukai,
šie vaistai yra padaryti Iš bran
žolių. Dabar per trumpa lai
ji pavaduokite mus, juk tų pa giausių
ką parduosime nupiginta kaina — di
butelis kalnuos tik 65 centai.
rapijų, kurių mes 40 metų at delis
Taipgi, kas norėtu agentauti dėl
Sitų nepaprastu vai'stu. tai atsišauki
arba ntratfikite dėl Informaciiu.
gal sukūrėme yra jūsų nuo te
2334 S o OaKITTAt?
Vlesiintėllai tšdirbė-jai lr Pardavė lai
savybė. Šiandien jūs biznieriai
MUS. PAULINA m.MKIEN#:
1331 Šltlekls Avemie.
Telefonas CANAL 7790
Helghts. III.
jai daugiausiai galite padėti. (Patent Chlacgo
rlgbts appli'ed f«r 1933)

OU» OFFICE

AGENTŪRA

Enjoy liie.
on

your

B.
toe».

Feel wide-awalr«

ŪSE

Hadway’« Pilis
(Tlie Vegetabte Lnrallrc)
to elearae the inteatiml tract of
impurities caused by conadpation.
Yoor pouon-frM blood will gi ve
you aew “Pep.”

Mild > Reliable

At Your Druggict

Grynus, ^Himnas Žemo sustahrlo
niežėjimą odos | penkias sekundas
— ir pagelblnsss prie Euj^jios,
iru kų. dedervines. Ir ISliėrl^^^
i,,!, beveik stebuklingai
visokius odos trltnrtjas.
Jo gydymo ypatybės retai1
l.ms k>t,»« Kjdun ėse. Vis,.s^Bki ,
nyčlo.i ullaiko—35o, 60c, 11, Ypa
tumai tvirtas Žento, Du syk gelesni rezultatai JI.26.

temo

f

Ketvirtadienis, liepos 27, 1933

pn a ngx s
tragingai žūvu- kurie gerai įsilinksmino, atsi*
LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
siems, Kazimieras Dauknis su- rado ir susikirtimų kalboje.
kolektavo iš savo draugų ir
Todėl pranešu visiems šio
pats prisidėjo su auka, kad miesto lietuviško plauko pau- Q^s0: Tel. CALuniet 4039
būtų atlaikytos šv. Mišios sukšėiams, kad ateityje visi ir®es-- Tel. HEMlock 6286

j 1H*b traukinys grįš G vai., o vynainiaiiis

RYTU PENNSYLVANIJDS ŽINIOS

i

antras 9 vai. vakare. Dėlei
ekskursantų pirmos ir antros
Mišios Šv. Kazimiero parapijoje bus atlaikytos G vai. ir

DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1448 SO. 4U(li CT., CICKItO, II.L.
Utar., Ketv. Ir 1‘ėtn. 10—9 vai.
8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Fanud., Sured. Ir Subat. 2—9 vai.

DR. A. G. RAKAUSKAS

G:3t> ryto, o trečios ir suma ekzekvijomis už kapitonų Pa- visos laike kokių pasilinksmiŽillotų
iškilmes. Pašventiniir 10:45.
rių ir leitenantų Girėnų. Kas ir nimų būtumėt mandagumo piGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
juo dienoje įvyks ir piknikas' Gerb. klebonas kun. J. J.
įvyko liepos 24 d.
j lni kalbėdami su savo drau3147 So. Halsted St.
(toje pačioje vietoje. Tų pikni
—-------------- -gaiš bei draugėms. Visados tu Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL vak.
Kaulakis serga
lUziOw»Mjoe OfUse: 2<&8 W. 8J)U» M.
Sv. Kazimiero kų rengia Šv. Kuzimiero par. Mūsų gerb. klebonas kun. J.
Valandos: 18—11 ryto
rėkime
mintyje,
kad
kiekvie1 Akademijos rėmėjų skyrius. J. Kaulakis pereitų antradienį
nas žmogus nešiojasi su sa Šaradomis Ir Nedėliomis pagal sutarti
Parapija
Pereitume susirinkime buvo iš liepos 17 d. išvažiavo į St. Avim du maišu: vienų prieša
Darbai
čia daugelyje dirbrinkta
komisija,
kuri
deda
vi
ŠV. KAZIMIERO PARAP.
kyje, o antrų užpakalyje ir Tel. LAFayette 7650
gnes ligonbutį gydytis. Jau
tuvių
žymiai
pagerėjo.
Sheet
»
sius pastangas, kad ko geriau
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
abudu yra pilni nuodėmių. 1
»
per ilgų laikų musų klebonas 1 ,
o
.
savo da
visi
svečiai
•
t,
.
••
.
»
nl
lub
Co.
paskelbė
t
-iai
pasisektų
ir
PIKNIKAS
i— <•—--------* *«*•““ nesveikuoja. Dabar ------------------—-1tų maišų, kuris priešakyje, jis
jisai guli
Gydytojas ir Chirurgas
būtų aprūpinti geriausiu pa- ligoni) utyje, kurioje daktarai rbininkams, kad nuo liepos 16 sudeda kitų žmonių nuodėmes,
4140 Archer Avė.
Pernai Šv. Kazimiero Sese- tarnavimu. Piknike bus dau? deda pastangas ištirti jo ligų d. įveda 40 vai. darbų savai į tų, kuris užpakalyje, savo
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare
rys nupirko namus ir ūkį Ne- įvairumų. Bus visokių rung- ir surasti galimybės jų išgydy- tėję ir pakėlė 15 nuoš. algas, nuodėmes. Todėl žmogus nie
Rea. 2136 W. 24th St.
vvton, Pa. (netoli Philadęlphi- tynių ir laimėtojai gaus gra-|h Parapijie6iai trokšta, kad pranešdama, per savo direkto kados nemato savo nelabų da
Tel. CANal 0402
jos) ir ten pat Įsteigė mer- žlas dovanas. Visas pelnas nuo jų mylimas klebonas ko grei- rių, kad vėliaus, sutvarkius rbų, o visados mato kitų žmo-!
....
nff,oe Phone
Rm. ųnd Office
..
. .
.
savo dirbtuvėje, jiems bus reigaitėms akademijų. Berods, vi- pikniko bus skiriamas akade- c.aus.ai
paave.ktų ir vėl ga- kalinKa
dar
mų
nusidėjimus.
J.
Vanagas
PROspect
1Q28
2359
So- Leavilt 3t
6<*
2000 darbininkų
sai lietuvių katalikų visuome- m i jos naudai. Pikniko komi- lėtų darbuotis jų tarpe.
________ __________________ |
’
CANal 0706
«
daugiau. Miesto majoras jųinei žinoma seserų kazimierie- s*.ia kviečia visus į piknikų
Parapijos bazaras
i
, reiškė, kad jis gavęs įsakymų! LIETUVIAI DAKTARAI:
čių akademija. Tai kilni ir pasilinksminti. Jūsip atvyki- Kaip pastaraisiais
nu tais nuQ j y prezidento saugoti, |
Tel. LAFAYETTE 1057
PHY8ICLAN AND 8URGEON
kultūringa lietuvių įstaiga mū 1,,as seserims kazimierietėms taip ir šiemet įvyks bazaias
krautuvėse nebūtų kelia-'
2403
W. G3rd St., Chicago
£ų išeivijoje. Naujosios Akade- bus parama.
parapijos naudai. Yra ”girdė-' 111a didesnis mokestis *už nau- i
kač
OFFICE HOUR8:
Įjjos vieta yra labai daili, za-Į
važiuosime liepos 30 d.
9 to 8 and T to 9 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.
,.
k,"‘ b“zaras bus laiko'na-’; dojatnas prekes,
Bunday by Apoolntment
X—SPINDULIAI
i, poetinga. Kas aplanke šių jje abejonės, visi Philadel--keturiose vietose. Visųpirmian | ,.r. . ... .
....
..
x
:
Lietuviški paukščiai” lie
3051 West 43rd Str.
vietų, tas įgauna daugybę gra pk įjos lietuviai tų diena va- šia Point Breeze ir i.įvest 1 ln_.
....
,
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
;.
,
,
...
i
j
i
ii
pos
1G
u.
turėjo
piknikų,
Ku

Valandos: nuo 2 iki Ii vai. vakaro
žių įspūdžių.
zmos su ekskursija i pama- ladelphia gale rugpiucio me- .
_ „ , L ,. \
•er
«•
Seredomis Ir nedėliomis pasai
, J , . v ••
•
v
•
• H surengė S. L. R. K. A. 03
sutarties
Kadangi numiu
namai nedideli,
tai
ies,
ildwood,
N.
J.
l.abai
nėšio,
o
bernon
St.
ir
prie
.
..
,
.
Gydytojas ir Chirurgas
numini, uu
»
......
...... — pulkas parapijos darže Buvo
PHONE OROVEUILL 9987
seserys šįmet buvo priverstos malonu ir sveika yra praleis-,Bažnyčios pradžioje lapkričio
4645 So. Ashland Avė.
.....
.
-r.
•
. atskridę visokių paukščių ir
Valandos: S-4; 7-9 P. M.
statyti naujų medinę koplvtė- ti visų dienų prie marių. Kai- menesio. Bazaro surengime
visoki luoinų ,nažiau žvirb- Trečiadieniais Ir aekmad. susitarus
Ofiso valandos:
le
kuri
Ims
našventinta
sekna
•
ten
ir
atgal
suaugusiems
jo
tvarkyme
yra
kviečiami
vi1
,
.
,
’
.
..
Nuo
2
iki
4 ir nuo 6 iki 8 vak.
ię, Kliu mis pasMiiunia sės.
,
?
.
..
.
m - *« lių, šarkų, gužučiu, giliukų,
Nedėliomis pagal sutartį
madienį rugpiūeio (Aug.) 6 $!•-•), o vaikams neturintiems si parapijonai.
Tu ir As
buvo ir keletas apuokų ir pe Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
d. popiet. Pašventinimo kop- dvylikos metų $.60. Traukinys]
Ofiso tebf. BOUlevard 7820
8869 80. WE8TERN AVĖ.
lėdų, taip-gi zilaičių ir kielių...
Cbloago. 11L
Namų tel. PROspect 1930
lytėlės iškilmės bus labai įdo- išeis iš-Chestnut St. Ferrv ir
Sv. Jurgio
iAš negalėjau tarp jų niaišyruoš. Pageidaujama, kad kuo South St. Ferrv 8 vai. ryto
įtis, kadangi mano vardo kiek- Boulevard T #89
i Parapija
Res. Hemlock 7891
didžiausia minia žmonių šuva (Daylight Saving Time). Pir
Tel. BOUltvard 7042
Pamaldos Sv. Jurgio bažny- ! vienas bijosi, o labiausia smiličioje už žuvusius lakūnus Da įkfls paukšteliai. Man iš šalies
GRABORIAI: • ,
rių ir Girėnų pareiškimui mei-'tėmijant pradžia pikniko bu
D K N T 1 S T A S
DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
lės ir užuojautos dideliems tė- vo labai linksma, bet kada ne- 4712 So. Ashland Avenue

į lM\iiliie>. i uiuiiiiiiii- g

PHILADELPHIA. PA,

Y0UN6ST0WN, OHIO

Tel. HEMlock 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
>488 West Marųuette Koad
VALANDOS:
9 Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Rea. 8468 B. MAPLEWOOD AVĖ.

DR. F. C. W1NSKDN AS

Tel. LAFayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS

♦

KUS

DR. A.

..

’

i-

. ,,

Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617

•

8917 S. Washteuaw Avė

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2428 Weat Marųuette Road
Vai.: 8-4 Ir 7-9 vak K»«v 8-11 ryte
NedėlloJ aueltarua

DR. M. T. STRIKOL’IS

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. W. KADŽEW1GK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LACHAVICH
IR SONOS

Telefonui Yards 113S

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauata.
Reikale meldžiu atsisaukt!, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal SKIS arba SB1A

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S- 49th Court. Cicero, IU.

Turiu automobilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama.
3319 ATTBUBN AVENUB
Chicago, III.

J. F. RADŽIUS
Ine. *

Phone Boulevard 4139

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už 825.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ žemesnę; kainą.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai. Nuliudlmo valandoje nepamirškite
inus pašaukti. REPUBLIC H340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

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

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

SIMON M. SKUDAS

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR

GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ
VEDFJA8

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras Ir nebrangus

.

INCORPORATHD
Henry W. Decker
(Llcenaed Embalmer)

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST.

Tel. Monroe 3377

Tel. iAfayette 1672

J. Liulevičius
Graborius

ir

BaLsamuoloJas

Patarnauja Chlcsgoje Ir aplellnkftjs.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

3344 R. Mlth Avė. Girwrn. Tl) į

4022 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn savo nupigiritemia Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos { j ūsą
namus ir atveš 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 iietuvią graborias, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Barmeną. Pašaukite BŲDB1KI pinn negu krėtu
sius kur kitu.

pašaukite:

Eudeikis

REPUBLIC 3100

Didysis Ofisas

Liūdnoje valandoje

JŪSŲ GRABORIUS
»

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rtl St.

Visi Telefonai; VARDS 1741 ir 1742

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868
Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS

arti 87th Street
nuo 9 Ik) 8 vakare

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HAI-ST.ED STREET
Resldenclja 6600 tio. Arteslan Ava.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
8 Iki 8:30 vakare

Tel. CANal 6122

DR. G. L BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DBMTIBTAS

DR. MARGEKIO

2201 W. Cermak Road

PRANEŠIMAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3325 SO. UAI.STEI) ST.

(Kampa. Leavltt St)
Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

4142 ABCHER AVENUB
Tel. VIRgiuia 0036

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

Dr. C.K. Kliauga

Persikėlė i erdvesnę ir patogesnę
vietų

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Į V A I R ŪS
Rea Phone
Bngletrood 8641

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris
esti pnežaatlm
idenn'mn narvūoiusvaigimo, akių apteuu'mo.
mo, skaudamų akių karšti. Atitai
sau trumpų regystę Ir tolimų rei gystę.
I Prirengiu teisingai akinius visuose
atsltiki'iuuose.
egzaminavimas daromas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
1 Speclalė atyds atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarti.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akintų. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Mu.sų kainos
pigeuiės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Pritaikyme akinią dėl visokią
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinią.

DAKTARAI:

Offloe Phone
Wentworth >006

DR. A. R. McCRADIE

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp, 18 st. 2 ank
štas. Pastebčkit mano iškabas.

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

7850 S. HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH

ROOM 818
Vai.: 8-6 Ir 7-9 vau vakare

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

,

Vai.: 10—JI v. ryto, 2—4, 7-*-9 v.v.
Nedėliomis (r Šventadieniais 10—18

SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 18

Office:
I’rospect 2011

Rea:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
Vai.: 8 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. 111. ,
Phone: Hemlock 8700

DR. JOHN SMETANA,

DR. A. L. YUŠKA
tik susitarus
2422 W. &IAKUCETTE ROAD

Telefonas Midway 2880

25 METŲ PATYRIMO

Tel, GROvehill 1595

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vul.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredonus po pietų ir Nedėldieniais

Tel. HEMlock 7828

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $79.00 Ir aug.

PAVLftVICIA UNDERTAKING C&

i

8eredoJ pagal sutarti

756 W. 35th STREET

Tel. Victory 4088

718 W. 18th St.

CICERŲ >94

>YREWICZE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Vai.:

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 4:80-8:88

DR. VAITUSH, OPT.

Chicago, III.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangua nes neturi
me ISlaldų užlaikymui
•Myrių.

GRABORIU8
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 835.00
KOPLYČIA DYKAI

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak
Seredoiuis ir nedėliomis pagal sutarti
REZ1DLNC1J A.

DR. G. Z. VEZEL'IS

Tel. Ofiso Boulevard 6911-14
Res. Victory 1848

DR. A. J. BERTASH

TEL. REPUBLIC 8340

Tel. Canal 6174

A8H W. lKlli St.

GRABORIUS

I.J.ZOLP

GRABORIA1;

Graborius ir Balsanmotojas

TEL. CICERO #917

A. MASALSKIS -

Vai.: Nuo lt ryto Iki S vakare

2201 W. Ceimak Road

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

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

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. I’laza 3200
VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki I po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

WISSIG,
Specialistas iš
/
Rusijos

GYDO VIHAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER M METUS NEŽIŪRINT
KAIP ŲttISBNtdUSIOS Ir NEIAGYDO.MO8 JOS YRA
Speclntlškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo, odos, Ilgas, ftnlzdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kamile nuo 18 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4800 WEWX Skito stw
s-rap.- *Mler Ava.
TeL Ornirford t.67k

Valandos n no 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
Iškirtą valandą. Room 8.
I
Phone Canal 0523
----------------------------------- S»
. —•
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G

Ketvirtadienis, liepos 27, 1933

Grigalienė, O. šniaukštienė, A. tyti ir girdėti. Tai chorą, ku-|
Rėkuvienė, M. Butkienė, M. ris susidės iš trijų chorų: Šv.1
Tamoševičienė, O. Deksnienė, Petro iš kenoshiečių, šv. Ka-J
zimiero iš Racino ir Šv. Bal
M. Rugienė.
ra .'X- -.V
FEDERACIJOS VEIKĖJŲ
BS
Paskutinis prieš pikniką su tramiejaus iš Waukegano. Be
DĖMESIUI
sirinkimas įvyks liepos 27 d., ndras choras sudainuos puiBERGMANAS DARŽE,
parapijos svetainėje, 7.30 vai. į klausias daineles. Kai 200 baRyt vakarę, 7:30 vak., Auš
vakare. Visi darbininkai ir pa-j Įsų pradės dainuoti, tai visa®
Riverside, Illinois
ros Vartų pnrap. salėj bus sva- 1 X Šv. Pranciškaus Rėmėjų
rupijos komitetas malonėsite miškas skambės. Mes užtikriįbus Federacijos kongreso re- 3 skyr. mėnesinis susirinkimas
Komitetas nam, kad visiems žmonėms pa Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.
atsilankyti.
m
ngimo komiteto ir visų komi- įvyks liepos 27 d., 7 vai. vak.,
tiks šis programas ir kad il
popieros Švč. Marijos ir Jė
sijų susirinkimas, į kurį pra-' parapijos svetainėje. Visi nagai neužmirš. Bus ir garsių
zaus paveikslus.
šome būtinai atvykti. Nepa-; riai kviečiami atsilankyti ir
kalbėtojų.
mirškite.
į naujų narių atsivesti.
Šeštą valandą bus kas nors
Knygos kaina, imant po vie
Laikas
bėga
greitai.
Štai
nepaprasto
—
bus
gaudomas
Iš
kun.
A.
Stolz
’
o
raštų
lie

ną, 35 centai.
X Darbšti veikėja J. Razprieš
mėnesį
sulaukėm
garbintaukuotas
paršiukas.
Septintą
tuviškai
parašė
Kun.
Antanas
KADA ĮVYKS ART. J. BA badauskaitė gyvenanti 4518 S.
gųjų svečių iš Lietuvos, o ta valandą bus lenktynės tarp Petrauskas, M. I. C.
AVood st. išvažiavo atostogoms
BRAVIČIAUS KON
DIDELIS BARGENAS
rpe jų mūs mylimas, jauna®, merginų ir vaikinų. Taip pat
į
Spring
Valley,
III.
Linkime
Dr. George F. Zook, naujas
CERTAS?
energijos kunigas Ma- lenktynės su maišais. Po to Ar myli Mariją? Ar nori a- Parsiduoda 6 kambarių na
_______
Juzytei pailsėjus laimingai Jungtinių Valstybili Švietimo |pilnas
pie Ją pasiskaityti gražiu mas, cottage, arti mokyklos,
tas
pamy|ėjo jį
bus visų lenktynės.
l sveikai sugrįžti.
skaitymų? — Jei myli ir no krautuvių ir bažnyčios. Ten
komisijonierius.
ne tik tie, kurie pirmiau
Šiuomi pranešame malonią
Aštuntą valandą bus trauki
žinią, kad garsaus mūsų ar-1 X Taip gi rengiasi atostopažino, bet ir tie, kurie turė- mas virvės tarp vedusių vyrų ri apie Ją daug — daug gra- pat ir parkas. Labai pigiai
tisto Juozo Babravičiaus' ko- £onas O. Navickaitė ir S. Bart- kuopa kelinti metai kaip mo jo progos pasižinti Amerikoje. jv nevedusių. Devintą valan- žiu dalykų išgirsti, tai būti Atsišaukite:
3416 So. Westem Avė.
ncertas įvyks spalių mėn. 1 d., kaitė. Linkime laimingos ke- ka jų nuomą. Mūsų dvasios Jo kiekviena diena buvo už dą bus kontestas vaikams. Be nai pasiskaityk ką tik išėju
vadas
gerb.
kun.
Pr.
VaituChicago, III.
sią iš spaudos knygą, vardu
Lietuvių Auditorijoj. Apart lionės mūsų veikėjoms.
imta, nes buvo kviečiamas pa® šimtą valandą bus traukimas
“SVEIKA MARIJA!”
savuosius. Penkioliktą- liepos,
“o
grand
paties artisto, sukviesta visa X Sekmadienį, liepos 23 d., i
...
___ rprizes
____ ”•.
REIKALINGA
atvažiuoti
eilė kitų žymių dainininkų ir įvyko Labdarių Sąjungos 1 Haitis atsilankė į susirinkimą,1 vįe§ėj0 pas J. ir I. Sriubus,!i Prašome
Knyga turi 200 puslapių
----------------žiuoti į WauKoresp. rašto, 8 didelius ant gražio. moteris ofise. Gali būti na
muzikų. Mūsų organizacijos ir kuopos šaunus išvažiavimas j pasakė gražią kalbą ir davė North Sidėje, dalyvaujant gra-;keganą į šią šventę.
arba mergina, tik neperjaun
draugijos yra prašomos tą die- Marquette parkąL Žmonių bu- daug mums patarimų. 1 kuo žiam būreliui svečių. Laikas
pa
gerai
gyvuoja.
X.
Y.
Z
Darbas
pastovus ir lengvas, su
praleista
gražiai.
Gerbiama®
ną susilaikyti nuo parengimų, ,vo daug. Visi linksmai laiką
it
DRAUGO
”
KNYGYNE
svečias papasakojo daug įdo
geru užmokesčiu dantisto ofi
kad nesutrukdyti mūsų artisto praleido. Kad išvažiavimas pase. Atsišaukite tiktai tos ku
mių dalykų. Liepos 23 d. bu
koncertui.
vyktų daug širdies dėjo kp.
Galima gauti:
rios galite įnešti $500 pinigais.
vo surengta gražus išvažiavi
pirm. M. Sudeikienė, J. RazKOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
Pinigai bus apsaugoti. Matymas, skiriamas pagerbti bei
GRAŽI RADIJO PROGRAMA badauskaitė, O. Navickaitė, O.
atsisveikinti su mylimu kuniAušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė kitę Mr. Martin nuo 10 vai.
ŽAVĖJO KLAUSYTOJUS Kleinaitė, E. Ogintaitė, M.
Šveikauskis ir J. Sudeikis. Pi Visi bruzda ir kalba apie' gT- Šermukšniu. Daugiausia rū Pranas. Pusi. 14. Kaina..................................................... 10o. ryto ligi 1 vai. p. p. Adresas:
608 So. Dearbcirn Street
rma kuopa yra dėkinga vi- metinį parapijos pikniką, ku-|P’no8i parengimų ponai PikeBaltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė ViktoŠių laikų pažanga turi pro- sjems aukotojams, kurie pri- ris įvyks liepos 30 d., Vytau-j^ab Šermukšniai, Ivanauskai ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 es
Kambariai 832-833
gos kiekvienas civilizuotas sidėjo prie ’to iSvažiavimo, to darže.
| ir J. Atraskevičius ir kiti. Sve!menų. Pusi. 71. Kaina ............. '........................................ 20c.
žmogus naudotis. Štai gyve- kaip taį pp Sudeikjaij
Ge.
Mes, northsidiečiai, ir vėl č'U daugiausia matėsi Ragu-!
Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
name laikus, kada žmogui, my |dvilienė> ,M šveikauskis, Ru- turime progos šįmet dalyvau-Įviečių ir Kupiškėnų, o tarpeQnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.
• ADVOKATAS
linčiam koncertus nebereikia fdokas> E Ogintienė, J. Razba- ti gražiam ir patogiam darže. OU mūsų visų mylima® kuni-Į
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 2 E. 103rd PI. prie State St.
eiti į salę jų ten klausytį, bet dauskaitė, O. Kleinaitė. Ačiū Visų akys atkreiptos į tą vie- £as Matas. Visi linksminosi, asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.
Tel. Pullman 5950
juos galima girdėti besėdint gerb. kun. A. Skrypkai ir kun. tą, nes Vytauto vardas kiek-/aidė ir vaišinosi, pagaliaus
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
minkštoje kedėje savo namuo Pr. Vaitukaičiu už dalyvavi vienam lietuviui brangus. Jis gražini sudainavo keletą lie- tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina................................... 20c.
' i •*!'
1 ,• 1* J*.
se. Tai radijo!
mą ir už kalbą taipgi muzika- buvo mūsų tautos didvyris. tuviškų liaudies dainelių, žo
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
džiu, Amerikos ąžuolynas at- gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920.
Praėjusio antradienio vaka- ntams Bikui ir Pikturnai už
ADV O KATA S
Parapijos piknikas primena
...
,• *
•
Kaina ............................... ...-..60c.' 105 W. Monroe St.. prie Clark
re, kaip tai buvo malonu ir palinksminimą. Visiems ačiū, riiums, kad mes dirbtume vie- i't
Telefonas State 7860
žingeidu pasiklausyti lietuvių kurie atsilankė ir parėmė mū- nybėi ir savo gerovei. O atei-'?*6 kalbeJ° kuni«as šermuk-,
Degenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
Valandos 9 rvte iki 6 popiet
2201 W. Oermak Road
radijo ' koncerto, kuris buvo S11 1 kuopos išvažiavimą.
/L"''
t i šnis, atsisveikindamas su vi- y. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Dalytyje iš mūsų
tarpo »kils didPanedėllo,
Seredoa fr Pėtnyčlos
perduotas iš stoties WGES, X Šv. Pranciškaus vienuoly- , vyriai, mūsų parapijos — lie sais dalyviais. Jo kalba ne vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina.......................... 20c.
vakarais 6 iki 9
8122
vieną sujaudino. Vakarui arDolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. KamaiTelefonas
: 6459 SCannl
Rockwell
St
pastangomis Peoples Furnitu- 1,0 rėmėjų o skyrius rengia
tuvybės tvirtovės. Dėl to rembuvo gražu tą valandėlę pra- i išvažiavimą rugpiūčio 6 d.,
. tinantis visi skirstėmės pilnai fįnka dej lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
kim jas. Parapijų parengimai
Vakarais 7 iki 9
patenkinti. Pirmadienį, liepos Kaina
10c.
leisti besiklausant gerai išsi- ĮMarąuette parke. Prašome atTelefonas Republlc 9600
visada tebūna skaitlingi. Ir šis
24 d. dar kartą gerbiamas sve
lavinusių dainininkų, kurie dai į važiuoti ir linksmai laiką prapiknikas, yra vilties, bus vie
“DRAUGAS” PUB. CO.
čias aplankė Cicero, atsisvei
navo solo, duetus ir kvarte- įleisti.
nas sėkmingiausių, kokius ka kino su gerb. klebonu kun. H.
tus. Dainavo H. Bartush, O.
X Labdarių Sąjungos 1 kuoRakandus, Planus Ir pri
Chicago, III. Kraustau
da esame turėję, nes tai ma J. Vaičūnu, taipgi su parapi-į 1334 South Oakley Avenue
statau Anglis už pigiausias kalnas.
Skeveriūtė, A. Čiapas ir kiti. P08 skaitlingas susirinkimas į- tytis iš žmonių ūpo.
PaSaukit bafayette 8980.
jiečiais M. ir K. Sriubais. Tą
TaipgL graži muzika ir įdo^vyko liepos 24 d. Nauja narė
J. OKSAS
Tikietai sparčiai pardavinė- patį vakarą Dievo Apvaizdos
mios kalbos suteikė daug ma- prisirašė — M. Jurkienė. Pi2649 West 43rd St.
lonumo. Šį sykį kalbėjo Dr. rm. M. Sudeikienė ir M. Švei-?’amL 181 naud°jasi proga» nes bažnyčioje gražiai giedojo liKavarskis, M. D. Taipgi gra- kauskis pranešė, kad išvažia-1 ^rie
us brangesni.
Įtaniją. Čia ir daug buvo ma
Ru *era kvarha rali otebOklą pada
žus ir atitinkami programo ve-! vilnas pavyko ir liko pelno. Į PatyrS darbininkai dirbs pa- tyti jo giminių ir prietelių, gi
ryti. Gali nuAvtestl savo namus, vi
MII
ską panaujinti, perdirbti, pratęsti
dėjo patarimai ir nurodymai E. Gedvilienė pranešė, kad ba- raPM°8 piknike: menedžerium Į antradienį devintą valandą
nutlevėjtmą. Bet turi būti tam tik
Atsiminkite, kad visų tavora kvarba. Kvarba. kuri Halsu tę
sias. apsaugos, gražiai Rtrodv« Il
suteikė klausytojams daug ko žnyčioj rinkliava įvyko liepos bus J. Berkelis, pagelbininku Įryto apleido Chicagą. Dar užgam dėvėjimui. Mes šitokią kvarbą
rų kainos kyla. Todėl pir
parduodame.
žingeidaus pasiklausyti. Tai 23 d., surinkta $50.00. Išrink - — M. Rugis. Prie vartų tikie- važiuos į Detroit, Mich. atlankit tuoj—sutaupysite pinigų
I,iqutd Velvet dėl sienų Ir lubų.
Msster V’amlsh dėl grindų, rakan
labai gražu, kad chicagiečiai (ta atstovės į Federacijos sei- tus pardavinės J. Sriubas, at kytų savųjų, o iš ten į Utica,
ORIENTAL
S*1Q Q K
dų Ir medinių pagražinimų.
RŪGS (karpetal) J
lietuviai turi tokią įstaigą, mą: M. Sudeikienė ir EL Ged- iminės J. Drazdauskas ir V. Pennsylvania, pas gerb. kle
PARLOR SES
Fleglf'o dėl balto * ennmel” atvalr.davlmo. 60—40 Tyra kvarba dėl
TAI po ............
kaip Peoples Furniture Kom-,vilienė. Pirm. M. Sudeikienė Dumbliauskas, kasos globėjui boną kun. A. Deksnį, kur laudarini Iš lauko.
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI
S
panija, kuri prisideda prie pranešė, kad užmokėjo už A. — M. Andruškevicia ir V. Ma-jkia jo kelionės draugas, Pa
3240 S. Halsted St.
P<J ...........................
lietuvių progreso.
Svety.} Kasmauskienės kambarius. 1 cekonis. Už baro dirbs — V. nevėžio katedros vikaras, kun.
Rėkus, F. Vaškūnas, J. Ra A. Deksnys. Ketvirtą rugpiū
moška, V’. Dargužis, M. But čio išplaukia į Lietuvą. Lai
kus, A. Deksnis. Prie 7-11 — mingos kelionės mūsų brangūs
J. T. Juozaitis Ir Otto Wcn<lt
PERKAM
INSURANCE
F.
Maskolaitis.
Prie
“
Rūtų
svečiai!
Nors
gaila
skirtis,
bet
3621-23-25 S. Halste
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
darželio” — T. Tamosevičius, žinom, jog laukia jus kilnūs
Lietuviškus
N0TARY
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
Street
prie st ra i kel io J. Serevičius ir Lietuvoje darbai. Traupietė
žįsta.
BONUS
PUBLIC
K. Bugentavičius. Prie “monTokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
CHRYSLER IR PLYMOUTH
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
kių
”
—
M.
Grigas.
Prie
Kau

laikraštis.
LAIVAKORČIŲ A O EWT C R A
no
lioterijos
—
K.
Šerpetis.
PRISIRAŠYKITE
Į MŪSŲ SPULKĄ.
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
Prie
orlaivių
—
D.
Rėkus,
Bodienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
TEISINGUMU PAMATUOTAS BĮ ZMIS
Dainų Šventė liepos 30 die
wling alley — B. Kizelevičius,
gas.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
ną, Možinos parke su visokiais
A.
Plancūnas.
Serijas
pardaPirma pirkimo naujo arba var“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
I
toto
Automobilio širdingai kviovinės A. Bacevičius. Prie sal- Į įvairumais. Visos draugijos ir
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
I
Siame
pamatyti Vėliausios Mados
dainių — J. Šlauta, J. Kar-'visi dalyviai turi susirinkti
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš
Chrysler ir Plymouth Automobi
Lietuvos ir viso pasaulio.
lius, kurie turi modemiškiausius
čiauška.®. Prie arkliukų — V, J prie lietuvių auditorijos pusė
ištobulinimus ir iki kolei kainos
Kavaliauskas. Prie laimės ra- antros (1:30) ir in corpore eis
Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
labai nužemintos kaip tai CHRYIR
to — A. Šukys. Prie lazdelių didžiausiam benui lydint. Nu“DRAUGAS” metams $6.00.
, SLERIS $795 P. O. B., o PLYIšmokame Liepos 1, 1933
' MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
— A. Kumšlytis. Patarnautoja1 ėję į parką, pasilsėję, galėsiUžsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
gi nepraleiskite geros progos panuošimčio kuponus
— J. Lebežinskas, V. Stroga. te pamatyti vieną iš geriausių
tuvoje. Metams $7.00.
matykit naujus CHRYSLER ir
Restoranu ir šalta koše rūpin- “ballgamių” tarp lietuvių, K
i PLYMOUTH automobilius pas
j Teisingiausia Automobilių Įstaiga
sis: M. Karečkienė, O. Kava- of L, su “Zabukonecs”. PraBALZEKAS MOTOR SALES
3320 S. HALSTED STREET
liauskienė, O. Kizelevičienė, P. aidės antrą valandą popiet. Pe4038 Archer Avė.
Yards 5215
Dumbliauskienė, K. Jusevičiū- nktą valandą bus vienas iŠ
2334 S. OAKLEY AVENUE,
W. M. Antonisen
Jos. P. Doody
G. A. Šukys
Tel. Lafayette 2082
J te, J. Srubienė, O. Rutkaus- puikiausių dalykų, kurį kiekĮkienė, E. Rutkauskaitė, M. vienas lietuvis turėtų pama-j
STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
Chicago, Illinois

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni,Rugphicio-flug.27,1933

CHICAGOJE

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

,

•'

APLEIDŽIA AMERIKA

SVEIKA MARUA!

A

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

J. P, WAITCHES

JOHN B. BORDEN

. OKSAS EXPRESS

A Pot of
K. S. J AKUBAITIS
Painf!

CENTRAL DISTRIC
FURNITURE CO.

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGI”

WAUKE6AN. ILL,

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS

“DRAUGAS" PUB. GŪ.

SPEGIALĖS KAINOS,

UNIVERSAL M0RT6AGE & INVESTMENT CO.

/

