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GRIAUS SENUS NAMUS
APLE1STAS ŠV. PETRO
I ALYTUS (per pantų). — nas. Burmistras ir žydų rabiKUNIGĄ ATSIPRAŠO
KALNAS
;Liepos mėn.4 d. alytiškiams nas ]>asakė širdingas sveikiniKRAŽIAI. — Kražių mies
Vakarinių Chieagos parkų
1 teko matyti žilagalvį malonų 1,10 kalbas. Dvasiškija pasitiDAUGAI, Alytaus apskr. — telyje yra labai daug senų, ap
_ _ - I
,
■vi
ko prie
liažnvčios ir iškilmin- policmonas Alax Duraehta įpD|E?&
senelį vyskupųkarosų. Nebo1
JAPONŲ GRIEŽTUMAS
gai vyskupų. įvedė bažnyčion. Į žeidė automobiliu važiavusį Dauguose yra šv. Petro Kal griuvusių trobesių, statytų la
damas savo senatvės ir silp
KOMUNISTŲ PROPAGANDĄ nos sveikatos, ryžosi šiais me Alytuje vyskupas Karosas iš- Šv. Dovydo katalikų bažnyčios' nas. Seni žmonės pasakoja, bai senai ir senoviškos išvaiz
ant >to dos. Kai kuriuose gy venti visi
buvo tris dienas. Liepos 6 d. (Rridgeporte) rektorių kun. kad Vytauto laikais
aplankyti keletu parapijų. kaip tik vyskupui Karosui su McNcunee.
Į kalno buvo bu.', tyčia paties D. skai negalima arba pavojin
Ispanijos radikalai ima sėbrauti tais
Alytuje jis buvo sutiktas iškil- kako 50 motų^kunigavimo juLietuvos Kunigaikščio Vytau ga. Daugiausia tokių trobesių
Už tai policmonas pašauk
su bolševikais
mingai. Miesto
savivaldybė biliejus, kurį lis ir šventė Ato pastatyta. Bažnyčios var yra miestelio centre. Kadangi
tas prieš komisijonierių boarnenugriauja,
Simno gatvėje pastatė gra lytuje. Ta proga vyskupas lie
das buvo Šv. Petro Bažnyčia, jų savininkai
dų. Jis pranešė, kad kunigui
DARIAUS IR GIRĖNO
KONFERENCIJA PASISE
bet per karų kryžeivių buvo tad tam tikra komisija dar pe
žius vartus, prie kurių vysku pos 6 d. 10 valandų laikė iš
atsiprašymų pasiuntė.
PRANEŠIMAS
KUSI
sudeginta. Paskui Vytautas įeitais metais tokius trobesius,
pų Karosų pasitiko miesto bur- kilmingas pamaldas, kuriose
mistras M. Žilinskas, vietos ( dalyvavo daug apylinkės kunibažnyčių pastatė kitoje vieto apžiurėjo ir įsakė nugriauti.
G R AND FALL, NiufoundDVI PARAS SULAIKYTAS
LONDONAS, liepos 28. —
je, kur.dabar4esu Daugų ka
admi n šit racija ir žydų rabi- ’gų ir parapijiečių.
landas, liepos 29. — Williani Tarptautinė ekonominė konfePERKŪNIJOS AUKA
pai. O šis šv. Petro Kalnas
Kadir nuolat įspėjama ir
Bouzan rado iš lėktuvo išmest) irencija uždaryta. Visi konfe- APAŠTALIŠKAS DELEGA JAPONAI PRIEŠ KOMU
nuo senovės žmonių buvo ger
barama Chieagos policija nie
žuvusių Vokietijoj lietuvių a- j rencijos dalyviai pareiškia,
biamas; aplink apsodintas lie Malėtų vai., Kavalniškių k.
NISTUS
TAS DALYVAUS KATALI
ko iš to nedaro.
merikiečių lakūnų S. Dariaus kad šiuo suvažiavimu nieko
pomis, o paskui alyvomis ir perkūnas nutrenkė to paties
KIŲ SUVAŽIAVIME
ir S. Girėno angliškai rašytų gera neatsiekta.
TOKIJO, liepos 29. — Ja Tomis dienomis, ji porų pa visų laikų ant šv. Petro Kalno kaimo nuomininkų Puodžių at
pranešimų.
Tačiau J. Valstybių ir An AVASHINGTON, liepos 28. ponijos namų ministerija pas- rų uždarytų laikė vienų paro buvo ir yra trys kryžiai, vai kinkantį iš akėčių arklius.
Pranešime pasakyta: “Tele
glijos delegatai
pareiškia,
kelliė, kad ji gamina krašto dos vizitorių iš Texaso. Jis zduojantys Kalvarijos Kalnų. Taip pat nutrenkė ir abu ar
grafuok Associated News,
į<tatyInui projekt,. |sulaikytas už tai, kad jo auto
kad konferencija pasisekusi ir Spalių mėn. 7 iki 11 dienai St.
Bet dabar kažkodėl šv. Petro klius. Dideliame varge «liko
New Yorke. Lėktuvas Lituaji tik laikinai nutraukiama. Paul mieste Kranto katalikių g.u<) jgtatyjnu remiantia visi mobilia susikūlė su kitu automi Kalnas yra apleistas, tvoros žmona su trimis dukrelėmis,
nica N R 688 E. Viskas tvar
Pradėtas darbas ir toliau bus Moterų taryba turės suvažia pripažinti kaltais už komunis biliu.
apardytos. Žydai ir vaikai ei kurių vyresnioji tik aštuonerių
koj, sveikinimai. Pasirašo Ste
virnų.
tęsiamas.
tiškų propagandų asmenys bus
na ir laužo medžių šakas, o y- metu amžiaus.
ponas Darius, Stasys Girėnas.
COOKO APSKRITIES
Išeina tas, kad kada visos
pač alyvas ir visokiomis atma
Paskelbta, kad tame suvažia mirties bausme, arba iki gy
G. C. T. 1910, liepos 15,1933.”
PARODA
kitos valstybės konferencijų vime be kitų Bažnyčios prela vos galvos kalėti, baudžiami.
tomis, nepaisant gyvulių, ter NUBAUDĖ KOMUNISTĄ
Pranešimas įdėtas raudono laidoja, tai J. Valstybės ir
Šis įstatymas bus taikomas Vakarų žiemių Cooko aps šiamas.
tų
dalyvaus
ir
apaštališkas
de
Kariuomenės teismas nagri
audeklo krepšely, kuris apie Anglija pareiškia, kad ji nemi
ir
į
profesoriusir
kitus,
kuŠiais
Šventaisiais
Metais,
nėjo Kauno gyventojo Epšteikrities daly, ties River viešketrijų jardų ilgio balta juostele rusi — tik laikinai sunegalė- legatas J. Valstybėms, Jo Ek
rie
apie
raudonąsias
"ve.,"vakar
atida
nno
ko
P
riklaua0
«
vieta
scelencija arkivyskupas Amno bylų. Už platinimų komu
užrištas ir šios galas prie jė- jusi.
dažnai
paskaitas
turi
ir
šioms
reikėtų
apvalyti
ir
aptvarkyti
leto Giovanni Cicognani. De
nistiškos literatūros jis nubau
ryta metinė šios apskrities pa
či-o (strėlos) pririštas.
teorijoms
palankumo
reiškia.
ir
tinkamiau
prižiūrėti.
legatas spalių 8 d. St. Paul ka
stas kalėti 6 metus s. d. kalėji
roda ir karnivalas, kurs tęsis
Darius ir Girėnas iš New
AZANA PRIPAŽINO
tedroje iškilmingas šv. Mišias
mo.
apie 17 dienų. Šiandien įvyks
Yorko liepos 15 d. anksti ry-!
BOLŠEVIKUS
REMONTUOJAMA
BAŽ

NEI ŠIAIP, NEI KITAIP
laikvs.
ta ūkininkų diena.
tų išskrido. Sėkmingai perskri
NYČIA
PRAMONĖS GAIVINIMO
do Atlantikų ir nelaimė juos
MADRIDAS, liepos 28. —
NEW
YORK,
liepos
28.
PLANAS DARBDAVIŲ
Vokietijoj patiko.
JACOBS BE PINIGŲ
Ispanijos radikalo premjero AUKSO KROVIMO KLAU
Iš Londono grįžo J. Valstybių
JONIŠKIS. — Joniškio ba
RANKOSE
SIMAS
Pranešime pažymėjimas “G. Azana vyriausybė pripažino
delegatas ekonominėje konfe
žnyčia
—
viena
didžiausių
ir
“Cooko apskrities turtų įkaiC. T. 1910” reiškia 19.10 va Rusijos bolševikų vyriausybę.
rencijoje
šen.
J.
Couzens
iš
Chieagos pašto laiškų nešio
nuotojas Jacobs savo darbui gražiausių Lietuvoje. Tik per
landų — Greenwich civilinis Ispanija tad daugiau bolševi AVASHINGTON, liepos 28.
I Mich. Apie uždarytų konferen
didįjį
karų
vokiečiai,
bermon

tojai vakar visiems mieste
vesti pinigų neturi. Jam apie
laikas. Tas yra lygu 2:10 po kų propagandininkų susilauks. — Atitinkami vyriausybės or
cijų
atsargiai
kalba.
Sako,
kon
tininkai
ir
bolševikai
jų
buvo
darbdaviams
pristatė iš Wa100 klerkų pristato valstybės
piet rytų standariniam laikui. Netolimoj ateity, kaip spėja ganai praneša, kad veikimas
ferencija nei pavykusi, nei ne šelpimo komisija, kuri tuos be apšaudę ir apgadinę. Darbš shingtono atsiųstų pramonės
Liepos 15 d. 2:38 popiet ma ma, pats Azana virs raudo- prieš aukso krovėjus rugpiūpavykusi.
taus ir sumanaus klebono kun. gaivinimo planų. Darbdaviai
darbius klerkus šelpia.
tyta, kaip jie per Trinity į- niausiuoju, jei jo sėbrai nuo čio mėnesį bus pradėtas.
Korzano rūpesčiu prieš keletu raginimai gautus certifikatus
lankų, Niufoundlande, skrido. valstybės vairo .jį nepavarys.
SAUSIEJI NEGAUS RADIJO MEKSIKOS ARKIVYSKU metų buvo padarytas stambus tuojau
pasirašyti ir planų įPRIEŠ PAGROBĖJUS
vidaus remontas. Bažnyčios vi vykdyti. Bendrąjį pramonės
PAS CHICAGOJ
UŽDRAUSTA ‘LABA DIE
FILIPINŲ SĄMATA
AVASHINGTON, liepos 28.
dus nepaprastai gražus. Tik kodų darbdaviai turi nė vėliau >
NA” SVEIKINTIS
SPRINGFIELD, III., liepos
Federalinė radijo kompanija
Chicagon atvyko iš Meksi- iš oro buvo aplaužyta, apsru- ateinančio antradienio pripa
MANILA, liepos 28. — Ge- 28. — Gubernatorius Homer
rūpesčiu žinti ir tada kitus certifika
BERLYNAS, liepos 28. — neralinis salų gubernatorius sušaukė konferencijų kovai lpla"uoja' kad “»»«*■<»»<> P«r ko, ifitremtas Guadalajara ar- pėjusi. Gerb. kan.
radijų propagandų uždrausti. kivyskupas Fransisco Orozco šįmet daromas ir išorės re tus pasirašyti, kad jie kodų vy
Mains mieste, Hessene, auto- < Murpby įdavė legislatūrai iš prieš pagrobėjus ir kitus pik
y Jiminez. Jo
Ekscelencija montas. Visa bažnyčia ir bokš ledo.
ritėtai uždraudė gyventojams laidų sųmatų — 27,026,853 dol. tadarius.
NENORI ATLYGINIMO
tas, perdažoma, išdaužytas tin
Kode pažymėta:
vyksta į Romų.
“laba diena” (guten tog) svei
PRIPAŽINTI
kas panaujinamas, figūros res
Fabrikų darbininkai ir me
Direktorius sakosi patyręs,
tis. Pažymėta, kad
tikri MEKSIKOJ MOKYTOJAI
IŠ KALĖJIMO PASPRUKĘS tauruojamos. Bažnyčia dažo chanikai dirba ilgiausia 35 va
iečiai kits kitų privalo Uit DRAUDŽIAMI BAŽNYČIAS kad kur j bažnytkiemį kunigas
Sausio
mėnesį
plėšikai
nu

ma iš viso keturiomis spalvo landas per savaitę iki yruodž
atvyksta, tenai pirmiausia ne
lerio saliutu sveikinti. Įsaky
LANKYTI
žudė
poliemonų
M.
MarcuVienų areštuotų plėšikų mis, taip kaip ji ir anksčiau io 31 d., 1933 m. Šiuo peri jo
kas kitas, tik mokytojas jam.
ta ir fašistų vėliavas saliutuo
sson.
Miesto
taryba
sulaikė
du tačiau, prireikus, leidžia
Yorkville, III., pirštų antspau buvo nudažyta.
MENICO CITY, liepos 28. gelbsti ir pamaldose patarnau
ti.
jo
našlei
5,000
dol. išmokėji dų ekspertas identifikavo. Tai
ma jiems per 6' savaites po
— Federalinis mokyklų direk jamų.
Taryba
sako,
kad
nužudy
40 valandų dirbti.
H. AVitt, kurs 1932 m. paspru KAIP TĖVAS SUGĖDINO
torius Zacatecas
valstybėje
ADMINISTRATORIUS
Taip neturėtų būti, direkto
mo metu tas policmonas nėjo ko iš Jolieto kalėjimo.
Visi ofisų ir parduotuvių
LAISVAMANI SŪNŲ
specialiu aplinkraščiu uždrau rius pareiškia. Jis mokytojams
DETROITE
tarnybos
pareigų.
darbininkai, taip vadinamieji
Yorkvillej jis areštuotas už
dė mokytojams bažnyčias lan grųsina, kad jų tų “fanatiz
ne
VELIUONA. —
Nesenai “haltakalnieriai”, dirha
Millbrooko banko apiplėšimą.
DETROIT, MICH., liepos kyti, arba kokiose nors reli mų” autoritetai
rekorduoja
HARRISON
GAVO
VIETĄ
pas savo sūnų stalių į mieste ilgiau kaip tik 40 valandų per
28. — Iš Washingtono lėktuvu ginėse iškilmėse dalyvauti.
ir tie rekordai bus prie tarny
Buvusis Chieagos majoras MILITARINIS MANKŠT1- lį atvyko senelis nurodyti dar savaitę.
čia atskrido krašto pramonės
Direktorius
aplinkrašty į bos rekordų prisegami.
bo. Čia jis apsirgo ir gavo pa Fabrikų darbininkams ma
gaivinimo
administratorius mokytojus pareiškia, kad kra
C. H. Harrison, 73 nu amž,
NIMAS
J.
Valstybių
ambasadorius
ralyžių. Gulėdamas
išgirdo, žiausias atlyginimas yra 40c
Johnson. Matyt, automobilių što mokyklų mokytojai ne tik
paskirtas vidaus mokesčių ko
Meksikai, Josephus Daniols,
susirinkusiam per valandų, o “baltakalnieFort Sheridane vakar prasi kad jo sūnus
mokyklų sienose vaikams pa
pramonės kodo reikalais.
lektorių Chieagos distrikte.
kitatos čia buvo pareiškęs,
dėjo 800 jaunų piliečių milita- jaunimui skaito bedievių laik riams” — 12 iki 15 dol. per
vyzdžiu turi būti. Sako, kad
kad
Meksikoj
“
religinė
tole

Iš Kauno praneša, kad rinis keturių savaičių mankŠ- raštį ir aiškina, kad nėra Die savaitę.
lankymas ir tenai
PREZIDENTAS VYKSTA bažnyčių
rancija
gyvuoja,
”
kad
Meksi

vo ir t. t. Tėvas šiaip taip iJ
prokuratūros įsakymu esąs a tinimas.
meldimasis yra daugiau nie
J NEW YORKĄ
kos
vyriausybė
“
nesikiša
”
į
lovos atsikėlė ir atkirto sūnui,
reštuotas radiofono buhalteris
kas kitas, kaip tik paprastas
ORO STOVIS
Bažnyčios vidaus reikalus.
kad
Dievas
buvo
ir
bus.
Sū

kasininkas
J.
Linkevičius.
Vai
AVASHINGTON, liepos 28., “fanatizmas”. O
Elmwood Parke traukinys
mokytojai
CHICAGO IR APYLINKES
— Prez. Rooseveltas šiandien juk
Kų gi dabar,
atsižvelgus styhės kontrolės komisija ra- sudaužė automobilį. Automobi- nus susigėdo.
neprivalų kų panašaus
|— Šiandien dailus oras; kiek
vakarų vyksta į savo namus, vaikus, arba sodiečius, ton link kad ir į religinį
mokytojų *diofono kasoje radusi 30,000 • lininkas R. E. Wassman, 35
•
9
šilčiau.
PLATINKITE “DRAUGĄ
Hvde Park, N. Y.
varžymų, turėtų jis atsakyti f lt. trūkumų.
ir. amž., žuvo.
mėn traukti.

A

Šeštadienis, liepos 29 d., 1933

eR TUG X s

kas per radijų girdėjo, ar laikraščiuose
VADOVAUS MŪSŲ EKS
skaitė prezidento atsišaukimų, kiekvienas pri
Iteloa kasdien, išskyrus sekmadienius
KURSIJAI
nei Vokietijos nebūtų pasie
PRENUMERATOS KAINA: Metami — *1.00, Pu- pažins, kad jis labai jausmingai atsiliepė apie
4 metų — *3.60; Trims mėnesiams — *2.00; Vienam
kę).
darbininkus, ko nebuvo daręs nė vienas šio
MAneaiul — 76c. Europoje — Metams *7.00; Pusei meIT- ♦<t.00. Kopija .03c.
Bet toli gražu ne viskas bu
krašto prezidentas. Jis žengia tiesiog į mi
vo baigta. Reikėjo dar naujo
nias ir be jokio žodžių dailinimo teisybę pa
“DRAUGAS”
reiškia. Jo atsišaukime aiškiai atspindi so Prieš pusantrų metų, kai iš kompaso, daug navigacijos j*
LIT1IUANIAN DAILY FR1END
cialiu teisingumo doktrina, kurių Šventasis girdom mūsų lakūnų pasiry rankių, kurie būtų kainavę vi
Published Daily, Ezcept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — *8.00; Slz Months
Tėvas Pij us XI savo enciklikoj pastatė ir žimų, jau jie senai planavo so apie $4000.
— *1.60; Three Months — *2.00; One Mouth — 75c.
Bet jie tai jau nei sapnuote
Surope — One Year — *7.00; Slz Months — *4.00: nuodugniai išaiškino. Be kitko prezidentas tikslų, bet nieko visuomenei
Copy — .0*c.
▲dvertulng In "DRAUGAS" brlngs best resul.’s.
pasididžiavimo balsu pranešė, kad visam kra nesakė, nes manė savo lėšomis nesapnavo. Sukaupę visus sa
▲dvertlaln* ratas on appllcatlon.
šte vaikų iki 16 m. amžiaus darbas uždrau tikslų įvykdyti. Bet, sudėję vi vo centus nusipirko gerų ko
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
džiamas ir panaikinamas. Per ilgus metus sų savo turtų, apie 20 tūkstan mpasų ir laukė kada duos ži
5 vai. po piet.
nių, kad oras geras. Pagalios,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago atskiros valstybės kovojo prieš vaikų darbų, čių dolerių, pamatė, kad dar
bet nieko nelaimėjo. Prezidentas, remdama neužteks, o jau pasiskolint ne liepos 15 d., 1 vai. ryto gavo
sis N. R. A., momentaliai tų vaikų verguvę begalėjo, nes tokiems, kurie skambutį, kad oras geras, tat
ir pasiryžo “pasprukti”. Bet
panaikino. Prezidentas nurodė, kad bendras save stato.. didelį pavojų.
jie buvo sulaikyti. Už kų
kodas turi būt tuojau vykdomas, kad prieš1
Pagalios, po ilgo tarpusavio
. iĮiiems tas vargas! Ogi kad
ateisiant žiemai nė vieno bedarbio krašte ne
Oerb. kun. dr. Kazimieras Matu
N. R. A.
svarstymo, nutarė pranešti vi-i , ..
neturėjo $100 užsimokėti uz
liktų.
kaitis, M. I. C., kuris vadovaus mū
suomenei, manydami, jog ji
kablegramas. Jie turėjo vald
Vienas Anglijos laikraštis dėl vaikų dar
sų ekskursijai į Lietuvą White Star
N. R. A. reiškia “National Reeovery
pagelbės savo aukomis. Ir tik
žiai
meluoti,
kad
skris
išban

bo pareiškia, kad Amerika tuo atžvilgiu per
linijos laivu “Majestic”, rugpiūčio
Act” (Įstatymas krašto pramonei gaivinti).
nuo to laiko mūsų visuomenė
dyti
orlaivį
su
sunkiu
krovi

vienų dienų daugiau gera žmonijai padarė,
30 d. '
.Tomis dienomis visur teks šias N. R. A. rai
sužinojo, kad mūsų, lietuvių,
niu. Bet pakilę jie jau negrį-l
.
negu Anglija per 85 metus.
des matyti. Ženklai su šiomis raidėmis bus
tarpe atsirado du didvyriai.
žo. Atsidavė Dievo valiai ir sų širdis, kada tik jų kapą mažų atlyginimų, korespondeTai N. R. A. Šis įstatymas atsirado, ačiū
užlipinti ant ĮMirduotuvių langų, prie fabri
Visi pradėjo darbų narsiai,
,pasileido Lietuvos link.
'atlankysime arba muziejuj pa- ntas pastatė netikslius skai
energingam prezidento veikimui ir krašto
kų ir dirbtuvėlių vartų ir durų, prie įvai
het nedaug kas ištesėjo. Suda
Į Dabar, brangūs broliai lie-'matysime, “Lituanica” lieka- čius. Dabartinis mūsų pr. m.
gerove rūpinimuisi.
riausios rūšies darbo ir įmonės įstaigų, kur
ryta komitetas, liet ne visi to
mokytojų mėnesinis atlygini^
tuviai, pamųstykit, ar mes juos nas.
•
•
•
tik darbininkai samdomi. Tai bus įrodymas,
komiteto nariai tinkamai vei
prirengsiu kelionėn! Ar mes, ' Apgalvoję šį žygį, pasinio- mas yra tik $17.50 (pusaštuol
Krašto pramonės gaivinimo administrato kė taip pat ir pavieniai. Na,
kad tų vietų savininkai, ar vedėjai, prisidetik tiek tegalėjom! Oi, ne! kykini kitam sykiui. Kada ki- niolikos dolerių). Valsčių raš
' da prie krašto pramonės gaivinimo, kad pa- rius Johnson anų dienų išaiškino darbda kad ir lėtai, darbas visgi ėjo.
Mes jiems galėjom iš aukso jtas skris per vandenynų pa- tininkai dabar gauna žymiai
/daryta su vyriausybe sutartimi bendras vi viams, kų jie turi daryti, kad prie pramonės Pagalios, jų lėktuvas buvo pa
lėktuvų nukalti ir išsiųsti.
| minėjimui a. a. kap. Dariaus daugiau, nei mokytojai. Tai,
sam kraštui prezidento Roosevelto paskelb gaivinimo kampanijos prisidėti. Adm. Jolin- ruoštas. Mums reikėjo tik pa
Čia mūsų apsileidimas. Mes ir Įeit. Girėno, žiūrėkim, ka.l kaip matom, musų mokytojų
«
sirodyt
tas kodas pildomas. Tuo gi kodu yra nusta sono žodžiai.
. su aukomis. Ir kų mes
. .nemokė,jom jų tikslo įvertint. I jų neišleistumėm taip, kaip iš- “zarabatkas” visai prastas.
“Tamsta imu- paštų' gausi vokų, kuriame parodem savo tėvynės mylėto-1,,
tytos darbininkams darbo valandos ir ma
. v. ,v. .
i, .,
Tiek to, jei jų neverstų skai
. s Y. „
. 'Mes nematėm jų širdžių ir dėl leidom pirmuosius.
mm
V
no
on
xrii*o
rasi du popierius ir vienų adresuotų adminis jamsT Vos ne vos su virš
žiausias už darbų atlyginimas.
tyti tam tikrų spaudų, jei
to dabar reikia pernešti
Apgailestavę Darių-Girėną,
tracijai vokų. Vienas popieris, tai sutartis $6000.
šitie pinigai tebūtų duodami
Anų vakarų prezidentas per radijų atsiskaudi nelaimė
atidavę jiems garbę, nepalisu prezidentu. Sutartyje į klausimus parašyk Mūsų lakūnai, gavę tuos ke
Tačiau da"saukė į visuomenę tuo svarbiu pramonės
Jie paaukojo savo pinigus. įkim . tik8,o nenžbaigto; ra. tik pragyvenimui.
......................................
atsakymus, sutartį pasirašyk, įdėk į prisiųstą lis tūkstančius, nenusiminė, drauge
ir
brangų turtų -!gįnkim kitU8 niūsų )akūnuS(
•)“' pnverati .asiraayti tam
įgaivinimo klausimu. Jis niekam negrųsino,
vokų, išsiųsk paštan, o sųlvgas imkis tuojau bet vykdė savo pasiryžimų.
laikraščius ir nusipirk
tik visus ragino, kad vyriausybei gelbėtų di
gyvybę vien dėl mūsų, dėl Lie kad jie pMoniis I|(maus įr tikrus
■
vykdyti.
Ir
gegužės
7
d.
jie
išskrido
ti nuolat leidžiamus “načalsdžiausių krašto priešų — negerovę (ekono
tuvos garbės.
Girėno laimingai baigtų tiks
“Rugpiūčio 1 d. kitų popierį pasirašyk į New Yorkų. Ten jiems jau
tvos” leidinius.
minį’krizį) parblokšti tiek, kad jis daugiau
Dabar tik mes juos įverti lų.
ir išsiųsk, šiam antrajam yra pažymėta, kad nebuvo vilties lėktuvų page
nepakiltų.
nam, kada jau tamsioji, lie
tamsta sutartį su prezidentu pildai.
rinti. Vietiniai ir visi kiti po tinga Vokietijos naktis abu Giliausios užuojautos kapi Santykiai tarp Bažnyčios ir
Prezidentas sakė, kad ims daug laiko,
“Kreipkis į savo pašto stotį, o ten gausi visų Ameriką “tiek tesudėjo, prarijo. Tik dabar mūsų šir tono Stepono Dariaus ir lei Valstybės lyg ir švelnėja. Ne
kol kiekviena pramonės šaka nuosavų kodą
lipinamąjį ženklų — ant popierio mėlynas tat iš New Yofko apylinkės dis sutvaksėjo ir mūsų kaltė tenanto Stasio Girėno giini- besigirdi dvasiškijos areštų ir
suformuluos, o čia pramonės gaivinimas savu
erelis ir apačioj N. K. A. raidės. Šį ženklų jau nebuvo ko tikėtis.
mums į veidus mūša. Dabar kn®ma nuo kap. Dariaus drau teismų. Organizacijos taip pat
keliu turi būt vedamas. Tad jis paskelbė vi
prilipyk priė savo dirbtuvės ar parduotuvės
Jono Areškos lyg ir laisviau atsikvėpė. Tosoms pramonės šakoms bendrų laikinų kodų. durų arba prie langų stiklų. Paskiau tos rū Taip be vilties jie laukė a- mes norim jiems parodyt sa 1 goĮdėl ir dvasiškija nebesako
.Visi pramoninkui ir įmonmfiai privalo jį vy šies ženklų bus galima daugiau gauti parduo pie mėnesį. Neturėjo pinigų vo širdį ir meilę.
'prieš vyriausybę nukreiptų pakdyti. Vykdymui reikalinga tik poros daly tuvėse. Šiuos ženklus gali lipinti ant savo net gesolinui nusipirkti. Bet, Bet gaila, jau per vėlu. Jau
j mokslų. Tiesa, šie santykiui
kų: mažinti darbo valandas ir didinti dar gaminių, automobilių, trokų ir kitose įmonės galų gale, atsirado vienas lie jie užmerkė savo melsvas aj dar gana šalti ir nenuoširdūs,
tuvis, kuris paaukojo visų ga kis.
bininkams atlyginimų. Didesnis už darbų at
vedimo vietose, jei gausi autoriteto taip da
Į tačiau jau žymiai geresni, nei
lyginimas yra svarbiausioji pramonės gaivi ryti. O taip daryti bus galima, jei tamsta zolinų. Kitas geradarys nupir- j Bet mums didelis smūgis, i Kiek anksčiau rašęs apie
kiek anksčiau.
nimui priemonė. Gamyba taip smarkiai pir dalyvausi kovoje prieš negerovę. Tačiau jei ko naujų propelerį, kuris, sa-lsi nelaimė visados griaus mū- pradžios mokyklų mokytojų
myn eina, kad atlyginimas toli užsilikęs. Mo
nepasirašysi reikalingos sutarties, tai minėto dabar, tačiau ne mažiau kaip 30 centų per kaip tik 40 valandų per savaitę dirbti.
Vasaros atostogų metu kai
kamas darbininkams atlyginimas turi ga
ženklo nenaudok, nes galėsi didelių nesma- valandų.
“Kas link tų darbininkų, kuriems iki į kurie žurnalai teišleidžia dv:mybų pasivyti ir toliau greta žengti. Nuo
gumų susilaukti.
“Pasavaičiui apmokamiems darbininka Žuliai daugiau moki,, tamsta neprivalai to !#“ " trH?,I>ios. "“"‘"j“8;
didesnio atlyginimo priklauso pirkimo jėgo*
“Kų tai visa reiškia? Reiškia, kad jei ms tamsta mokėsi ne mažiau kaip 15 dol.
Taip daro tik inteligentijai
sustiprėjimas. Kada ši jėga bus pakankamai
mokamo atlyginimo mažinti, nežiūrint darbo
tamsta nuolat samdai paprastų dirbtuvės da jei gyveni mieste, kur yra 500,000 ar dau
skiriami laikraščiai. Mat tiek
stipri, tada visur visiems bus darbo.
valandų siaurinimo. Turi būti aiškiai išlairbininkų, gal mechanikų, ar amatninkų, jam giau gyventojų, arba 14.50 dol., jei esi mies
inteligentija, tiek redaktoriai
komas
tarp
brangiau
ir
pigiau
apmokamų
da
Prez. Rooseveltas ragino, kad šiuo rei mokėsi ne mažiau kaip 40 centų per valan te, turinčiam nuo 250,000 iki 500,000 gyven
išvyksta atostogų ar į įvai
rbininkų
skirtumas.
kalu visak kraštas tuojau subrustų. Negali dų, ir kad jam neleisi ilgiau kaip 35 valandas tojų, o 14 dol. miestuo/e, kur yra gyventojų
rius kursus, todėl žurnalų skai
mas daiktas atidėlioti. Per šešių savaičių lai per savaitę dirbti, išėmus tai, jei 1929 m., nuo 2,500 iki 250,000, mažesniuose gi miestuo
“Pagaliau tamsta pasižadi, kari nuo rug- tyti nėra kada. Žmonėms skikotarpį visose darbo vietose darbas turi būt liepos 15 d., jam mokėjai mažiau kaip 40 se — 12 dol. per savaitę. Taip pat pasižadi, piūeio 31 d. hesamdvsi į darbų neturinčių 16 ,riami laikraščiai šitokių “šponornialuman grąžintas.
su nedaro.
centų per valandų, tai gali mokėti tiek ir'kad šios rūšies darbininkams neleisi ilgiau metų amžiaus vaikų.”

S. DARIAUS IR S. GIRĖNO PASIRYŽIMAS IR
MŪSy APSILEIDIMAS

“DRAUGAS”

LIETUVOJE

J. Gesiulis

L’.

SENIONAS
(Tęsinys)

Pagaliau tėvukas atsiduso ir išsitie
sė. Pažiūrėjo man į veidų stačiu bet ma
loniu žvilgsniu, šyptelėjo lyg prieš norą,
priėjo prie lango ir pažiūrėjo į vidų. Pas
kum pakėlė mane ir parodė man kas da
rosi viduje. O ten nieko baisaus. Blifide
Įpiltas skystimas degė gelsvai žalsva ug
nele, daugiau nieko.
— Dabai eik pas mamų, — paglostė
mano galvutę. Aš tuojaus sugrįšiu... Eik,
vaikuti.
Nenoromis, lyg spiriamas, nuėjau
kluono link. Grįžtelėjau ir j>amačiau, kari
mano tėvuką: per daržus nuėjo vieškelio
link.
Motina dar vis verkė. Norėdamas jų
nuraminti pranešiau, kad nieko buisaus
, neįvyko, o • žandaro jau nėra. jf apsika
bino mane, nusišluostė prijuoste ašaras,
pabučiavo mane į alui veidu ir Inudu drau
ge nuėjome prie lango pažiūrėti į vidų.
Praslinko pora valandų laiko. Keis„ tesis degantis skystimas užgęso, tur būt

jau visas išdegė. Langų stiklai apsitrau
kė juosva plėveleį ir pro juos nieko ne
simatė.
Žandaras savo žodį išpildė. Prava
žiuodamas pro mus užbėgo ir pažiūrėjęs
pro langų, patenkintas šyptelėjo motinai
ir vėl nuėjo. Matėme, kad dezifektorius
ir žandaras užvažiavo pas seniūnų.
Po kiek laiko sugrįžo ir tėvukas. Jis
buvo ramus, kaip visuomet, gal kiek su
simąstęs, liūdnai šypsojosi. Dezinfektorius
su žandaru ir palydovu iš seniūno išva
žiavo vėlai Vakare girti ir vokiškai kaž
ką dainuodami. Vieni sakė, kad juos pa
lydėjusi seniūno duktė už kaimo, Jigi se
nojo kryžiaus, kiti gi pasakojo, kad dar
ir pats seniūnas juos palydėjo.

Dvi savaites negalėjome savo trioboje gyventi. Visi daiktai taip prisitraukė
biaurios, dusinančios ir svaiginančios sma
rvės, kari nė manyti negalima tokiame
tvanke gyventi. Persikėlėme pas mano
dėdę, tėvuko brolį.
Emaliuoti bliūdai ir puodai apsitrau
kė žalsva plėvele ir pasiutusiai dvokė.
Juos teko numesti ir pirkti naujus. Dra
bužiai taip pat dvokė, bet kitų neturė
jome ir buvome priversti dėvėti nors to

kiais. Triobų teko baltinti du kartu, du
kartu plauti grindis, ir vistiek dar gana
ilgai jautėsi prakeiktas kvapas.
Vos tik persikėlėme gyventi į savo j
triobų, atvažiavo penki žandarai, areštavo
mano tėvukų ir padarė kratų. Badė visur
aštriais kinžalais, daužė lubas ir grindis
šautuvų buožėmis, išvartė visus daiktus,
sujaukė, sudirbo viską ir išvažiavo. Mo
lina balsu verkdama, išsidraikiusiais plau
kais nubėgo į seniūnų.
— Kų aš galiu padaryti; — ramiai
atkirto seniūnas. — Gal kas nors įskun
dė, kad slaptai ginklus laikote, ar pana
šiai. Na, aš nežinau kodėl buvo krata
daroma. Be to, kam jis pasakoja, kad aš
apvogiau jį. Juk ne aš privalėjau saugoti
jo duobę kurioje buvo javai, bulvės ir
lašiniai, o jis pats.
Motina nuėjo pūkščia į kreisų, arti
miausių miestelį, ir jai leido pasimatyti
su tėvuku. Ji grįžo rami, bet man nieko
nepasakojo.
Už trijų dienų sugrįžo tėvukas. Jis
buvo suniuręs, nekalbus, bet geras ir ma
lonus. Dažniau negu visumet glostydavo
mane ir tėviškai šypsos.
— Tu geras vaikutis, — sakydavo
jis man.

IV.
'
Bukiškių viensėdy, kuris rubežiavosi
su mūsų kaimo laukais, šeimininkavo pa
liktas grafo Broel-Pliaterio akamanas su
dviem suaugusiais sūnumis. Tai buvo di
džiausias apylinkėje, lietuviškoje apylin
kėje, lenkonianas, ir nors galėjo pusėti
nai kalbėti lietuviškai, visumet kalbėdavo
lenkiškai ir visiems kaišiodavo savo ran
kų bučiuoti. Mėgdavo, kad ramūs ir nuo
lankūs kaimiečiai stovėtų prieš jį be kepu
rės, ir įvairiausiais būdais skriausdavo
gyventojus.
Prie okupantų valdžios abu jo sūnūs
liko šnipukais, ir įdavinėjo okupantams
kaltus ir nekaltus piliečius. Jų dėka, Šlinių kaimas sumokėjo penkis tūkstančius
ost-markių pabaudos už tai, kad iš po
vienos nakties rado to kaimo laukuose nu
žudytų vokiečių kareivį.
Kiek vėliau, okupantams Lietuvoje įsistipriirus, į Bukiškių dvarų administra
torium buvo paskirtas jaunas vokiečių ar
mijos leitenantas, kurį visi vadino Pau
liuku.

Pauliukas nuolatos dėvėjo kariškų uniformų, kalbėjo tik vokiškai, ir nesiskir
davo su grafo akamano sūnumis, trankv
damasis po apylinkę. »

Tik Pauliukui į Bumbiškius atvažia
vus, visi pradėjo kalbėti, jog prasidėjo
kita baudžiava. Mūsų ir aplinkinių kai
mų gyventojai buvo priversti apdirbti
visus laukų darbus vasarų, pavasarį ir
rudenį, o žiemos laiku iškuldavo visi
javus ir nuvesdavo į geležinkelio stoj
iš kurios pasiųsdavo juos Vokietijon.
Tų pačių vasarų, kaip dezinfektoriai
prisikrovę pilnus vežimus įvairiausių ge
rybių trankėsi iš vieno kaimo į kitų bau
gindami gyventojus, tų pačių vasarų ku
rių mano tėvukas tris dienas nežinia už
kų sėdėjo kalėjime, Pauliukas tiesiog siu
to. Bukiškių dvare naktimis ir dienouii-i
uliojo Pauliukas su kreiso (grafaičio) vi
ršininkais, o laukuose prakaitavo suvargę
gyventojai, palikę savo javus nuvalymui
vėlesniam laikui.
Žinau, tų dienų dvare mano tėvukas,
aš, Andrius Ambrizas, Vincas Šimonis,
mano tėvo brolis, senukas Baltrus ir kiti.
Iš kitų kaimų gyventojų nepažinau.
Vežėme rugius į dvaro kluonų. Pus
girtis Pauliukas su storu ir ilgu bizūnu
rankoje valkiojosi po kiemų, kartais atei
damas ir prižiūrėdamas dirbančius.
(Daugiau bus)

Šeštadienis, liepos 29 d., 1933

BRI T7<3X S

DIDŽIAUSIAS PASAULINES PARODOS VASARINIS KERMOŠIUS PIKNIKAS!

žaislai, Ferris AVheel, Merry-go-Round, Leaping Lena, Tilt-a-Whirl ir visokių kitokių pasilinks
minimų !

BUS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KIEME. 14th St. & Portland Avenue, Chicago Heights. III.

šis Karnivalas, didžiausias, kuria kada buvo lietuvių parapijoj, prasidės

Visi užkvieėiami! Atvažiuokite, ateikite su savo draugais-ėmis ir šeimynomis pamatyti didelį ir nepap
rastą parodymą “Fireavorks.”
P. S. Prieš pradedant šį didumu ir įvairumu negirdėtą lietuvių tarpe Karnivalą, Metini Parapijos šokiai
įvyks Sekmadienį, liepos (July) 33 d., 1933, 8 vai. vale* naujoje parap. salėje, 275 East 14tH St., (’hieago
Heights, Illinois.

LIEPOS (JULY) 31 d. ir tęsis kasdien nuo 7:30 vai. vakaro iki
RUGPIŪČIO 6 d. (įskaitant ir rugpiučio 6 d.)
Visokie užkandžiai ir gėrimai! Visokie

Bus šokiai kas vakaras naujoje parapijos salėje!

VYpIII 91 2PIMA2

Lietuvos, “Pavasarininkų” sų draugus praleisti šias tris
(įgaliotas, suteikti mums, Vy- dienas su mumis, rugp. 8, 9
---------čiams, planus kur mes gale- ir 10 Marųuette Park parapiJeigu norime susilaukti gra Į |um^m jsteįgtį moralę unijų i joje.
B. P.
-Rašo prof. Kampininkas.žios savo tautai ateities, turi su jais.
ŽEMAITIS PAS DENTISTĄ — Mes išgalvojotn puikų žai
X Nekalto Pras. merginų
me
daugiausia
dėmesio
krei

dimų.
Bus skaitomi du referatai, sodalicija rengia Beach Par(Pabaiga)
pti
į
jaunimų.
— Na, na, kas tas per žai
būtent vienas lietuviškas Leo- ty Sand Dunes, Ind. sekma
Jaunimas
mėgsta
tai,
kas
rardo šimučio, “Draugo'- re- dienį, liepos 30 d. Visos narės
dimas!
—
pasiteiravo
motina.
Pilypas purto galvų:
yra įdomu, naujoviška. Jauni ()akt. “Liet. jaunimas ir tikė- yra prašomos nepamiršti sa
— Puikus žaidimas, mamy— Ons tor ešliekte laukon! te. Mes atsukome vanos kražmonės yra drąsūs. Todėl jie- jjmas”, jr angliškas, Konnie vo drauges ir draugus atsive
'Aš daugiau nenoru kentiete! L ip u?kišėme visas skyles.
nis svarbu surasti veikimo, Savickio “Nationality in Li- sti.
Gydytojas mota instnunen- Dabar Tanduo Mga an,
kur jie galėtų savo jėgas iš- u.uanian Youth”. ,
tos ant stalo ir šaukia:
ldę -r> matytunl; niamyte) kokį
bandyti.
Be to, šiais 1933 m. sueina SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”
Prisiartinęs Liet. Vyčių 21 iygjaį 21 m. nuo Lietuvos Vy—, Aš neturiu teisės trauk- mes turi puikų Negiara Falls.
seimas ragina ir mus labiau (v.įų organizacijos įsisteigimo,
ti sveikus dantis! Kų nori, tų '
---------susiartinti su galingąja musų taigi yra pageidaujama, kad
Ieškantiems naujų flatų su
da
lietuvių katalikų jaunimo or ^geiman atvyktų kuo daugiau^^nas, piktai suspaudęs ramų savininkais taip rokuoganizaeija. Kvieskime ir kitus 'sja delegatų ir svečių,
ku^mmus, pamažu pasikelia iš tiš reikia, kaip sykį rokavos
rugpiū'io 13, 9 ir 10 dienomis *• \ntra(]įenį0 vakarų (rugp.
kėdės ir eina prie gydytojo. Jonas Pustakelnis. Nuėjęs pas I
parsinešti daugiau naujų min- 8 (t) yra perstatonia “And- To donteis eštraukte ne- Džimi Turtuolį flatų pasirenčių į mūsų lietuviškas pašto- Įrjaug šelmystės” Nekalto Pr.
gali! O piningus ešlopte muo- duoti, Turtuoliui pasiūlė už
ges apie jaunimų.
Iparap. salėje, po kun. A. Vaki! Sakyk, trauksi, ar ne!
Į flatų 10 dol. mėnesiui.
ANT NAUJŲ
Sesijos bus laikomos G imi- jančiaus vadovyste. Ųainos
Gydytojas pabūgo. Menkti - Negaliu, tamsta, už taip
PLOVYKLŲ
mo parapijoje, Marųuette par- choras irgi išpildys kelis nujuokai su įniršusiu žemaičiu. P*1" “‘'duoti. Dabar toki,.
ke•
menus.
- Na, gerai, sėskis, jei taip .loikai> kart ni*ko “"*»« ant
Visų
pirma
pradėsime
šį
sei
į
Trečiadienio vakarų (rugp.
nori! - tarė, ramindamas pa- flat.° įdirbti. Be to, pas,tau
mų su šventomis mišiomis, ku- 9 d.) smagiausi šokiai, rengin
cientų.
k° tokių rendauninkų, kurie
.
.
. .visai nemoka rendos.
iuos bus atlaikytos kun. Ig. mi Midland Club, 172 W. APilypas staiga nurimo iri
Albavičiaus, asistuojant kun. damg St. P.opuleri, Al Lehmas
patenkintas vėl sėda į kėde.
Taigi, taigi,
atsako
Pr. Vaitukaičiui, diakonu, ir orkestrą yra paimta tam va- Trauk ton prakeiktą don- >m
- dėlto aš
kun. E. Gradeckui, subdiako- I karui. Bilietai tiktai 7.5c.
tį, — vėsėška ons moni pri- ,r 8,ūlau 10 do1" n<,s
aS
nu. Ceremonijų vedėju bus | Baigiant seimų, 112 kuopa
būsiu vienas tų, kurie nemo
bengė!
kun. Lukošius. Per iškilmes ruošiasi prie iškilmingo banku rendos, tamsta turėsi ma
Gydytojas, beveik privers
Chic.
Vyčių Dainos choras po kieto, ketvirtadienį, rugp. 10.
žiau nuostolio.
tas, ištraukia sveikų dontį.
vadovyste J. Saurio giedos mi ; Apart to mūsų žymiausi ChiPilypas patenkintas atsisto
šias.
Pamaldos prasidės 9 vai. įcagos lietuviai artistai-ės daiKad turėti pasisekimo gyve
ja, atskaito dvylika litų, ma
Mūsų žinomas dain. Kastas Sabonis yra pakviestas dai ryto, rugp. 8 d.
jnuos: Marijona Janušauskienė,
nime, ypatingai medikams,
ndagiai padėkoja ir atsisvei
nuoti
latvių
Dienos
programoj,
kuri
įvyksta
šiandien
PasauTuoj po to buk pradėtos se- ' Antanas Kaminskas, Kastas
naudingas bus šis patarimas.
, .
i ta Ty it-y .linėje Parodoje. Programa prasideda 5 vai. vakare. Lietuviai,
kinęs išeina į gatvę.
sijos, kurios tęsis per tris die- Sabonis, ir Louis Tenzie. VaPagaliau jis atsipalaidojo kurj surado Dr. Paulius Kid-|kurk> gįan(|įen vyks į Parodų, prašomi dalyvauti latvių prog nas. Pienotvarkėn įeis pasvei- /karionei ir programai įžanga
inis. Jausdamas savo šone pe-1 vairioj.
nuo visų skausmų ir ant tre
kinimai, Centro raportai, re- (50c.
nisaitę, sykį nuėjau pas jį pačio danties dar uždirbo tris
| Norėdami padidinti savo
sirodavoti. Radau pilnų ofisų O, ar žinote, dėl ko dauge — Jie reikalauja, kad bū feratų skaitymai, ir 1.1.
litus grynais pinigais. Tas
Kun. Lipnickas yra atvykęs veikimų, kviečiame jus ir jūmoterų. Įėjęs į kabinetų pa lis mūsų suaugusių, jau pra simos žmonos būtų gražios,
trečiasis, nors ir buvo beveik
klausiau:
dėjusių rambėti bijūnų lieka turtingos ir kvailos!
sveikas, bet anksčiau, ar vė
bečleriais — neapsiveda? Pa— Na, jau, na, sakau Kulliau būt sugedęs — ir vėl mo — Daktare, pasakyk man,
$70.00 vertės, nauja Thor
rioptį man pasakė aną .lien
ko(,., bflten{ kvai)os,
kėk penkis litus.
kodėl tamsta turi tiek daug
plovvkla, tik
Magdė Kulšienė.
Atėjęs prie savo vežimo, Pi pacijenČių? Pas kitus dakta
— Ogi dėl to, — atsakė man.
— Daugelis mūsų bečlerių
lypas staiga sustoja ir susi rus to nematyti.
kurios turtinmąsto :
— Paprastas dalykas, — atgalėtų apsivesti, jei, šel- — Į merginas,.......................
$75.00 vertės, nauja One
— Vo keik ons būt paiemęs sako man dr. Kidnis. — Ofiso miai, nestatytų didelių reika- ^’\bet W™Z1O£S tai tie ic
BERGMAN’S DARŽE,
liai
nei
žiūrėt
nenori.
O
ku

•Minute plovvkla
ož šešis dontis? Jok būt dar aš turiu išmokintų' papūga, lavimų.
Riverside,
Illinois
pegiau! Ož šešium dontum es- kuri, kaip tik moteris įeina į| —Na,būtent,kokiusjierei- rios merginos gražios, turtin
traukenią būtiau mokiejęs dvi ofisų, papūga tuojau sušunka: ^alavinius stato! — paklau- gos, bet ne kvailos, tai neno Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas.
dešimt, o maž tik aštounioleka “Ak, kokia tamsta graži.” ' siau Knlšienės.s
ri tekėti už tokių cincibelių.
Naujausio padarymo May
litų. Ont trejum dontum ateitag plovvkla
te būtiau ešgrajejęs dar šešis

Prašau Į Mano Kampelį

1
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KAINOS
GALUTINAI
SUMAŽINTOS

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖSE!

t*

“DRAUGO’’ RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rujpiucio-Auj. 27,1933

*37.00

*39.50

litus 1

'

— Po šemts paivelių, kodiel
mon ta mesles perma neatieja
į galvą. Reikieje douti šešis j
s traukte. Būt, palėkė eš
į desietkas litų! — mur* Pilypas, kasydamas pa
kaušį.
Vuce

•

VISIEMS NAUDINGI
PATARIMAI

Vaikučiams, kurių mamos
dažnai pas kūmutes visokias
gazietas rašo, naudingas bus
šis patarimas, kokį išgalvojo
Pomcės Pleplėpės vaikai.
Palikus vaikus namie Pomcė Pleplėpė nubėgo minutėlei
pas savo kaiminkų Braukienę.
Už poros valandų ji telefonnoja į namus.
— Na, vaikučiai, ar nepasilgote manęs? Kų veikiate? Žai
džiate... Gerai. Žaiskite, žaiskito, aš vėliau pareisiu.

— Gerai, gerai, mamyte, —
ntsako jai 7 metų Juozukas.

ROCK

ISLAND

BREWING

COMPANY

SPECIALĖ EKSKURSIJA (LIETUVA *69.50
IŠPLAUKIA IS NEW YORKO

(llllnois’o Korporacija)

RUGPIŪČIO 30 D.

Participuojųs Preferuotas Stakas

Rock Island Bravoras jau veikia nuo

S. S. MAJESTIC

$85.00 vertės, nauja Thor
plovykla

(Didžiausiu pasauly
laivu — 56,621 to
nų) Ekskursijos va

$l80.00 vertės, nauja Voss
plovvkla

110,000 ftt'ral
(visos leidinys)

1851 m. Per prohibicijos laikotarpį selyklinis sirapas ir

bealkoholinis alus buvo čia gaminami ir parduodami. Bravoras pagarsėjęs savo puikiu vokišku alumi, parduotu

Kiekvienas šėros turi
pilno halso v Into lelsę
■

po gerai žinomais vardais: Edel Brau, f'ross Country,

Dalyvauja dividenduose
lydini su |Miprastii šlaku

Old Tavom ir Old Mission.
Tas pats darbininkų personalas per daugelį metų su

rištas su Kompanija ir toliau veiks. Po keletą mažų pa-

Nėra kito bravoro trijuose aplinkiniuose miestuose

Trečios klesos kai
na į Klaipėdą $99;
? į abi pusi $161.50.

■

Nelurl bonams
atsakomybių •

taikinu, bravoras visu smarkumu pradės veikti.

■

Įrašytas Chlcaffoa
Biržoje
B

Rock Island ir Moline, Illinois ir Davenport, Iowa, nei
viduje 75 maiilų rato.

das KUN. DR. K.
& MATULAITIS.

V

X yy

S. S. MAJESTIC

“DRAUGAS” PUBL. CO,
2334 So. Oakley Avė.,

KENT,

GRACE & COMPANY
208 So. La Šalie St.

Chicago, III.

arba

KRITE STAR LINE

CHICAGO
Vardas.

216 N. Michigan Avė.

Adresas.

Smulkmeniškas in.
formacijas gausite:

L«avlag Naw Tark 1

Dabartinė verti* apie
Seras
•

>

r

PASIŲSKITE A| KUPONĄ I)KI. PLATESNIŲ INFORMACIJŲ

« A

.. IPlP '

~

.

Chicago, III.

*49.75 .

*44.50
ir daugybės kitų panašių
bargenų tik galima rasti
šių savaitę.
MATYKITE TUOJAU

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVIŲ
2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171
Chicago, III.

I
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šeštadienis, liepos 29 d., 1933

projekto bus tariamasi su Lie-i Fondo reikalais prašoma mosi Chicagoje. Tai bus įvytaisiais Metais ir yra gražios
progos J. Valstybėms pasižytuvos skulptoriais - meninin- kreiptis į Lietuvos konsulatu kis apie kurį su džiaugsmu ga‘ kais. Paminklas turėtų būt? (100 E. Bellevue Str.), komi- lėsite parašyti namiškiams ir
jinėti ir viešai pasisakyti, kad
pastatytas per metines lakū-jteto reikalais — pas pirm-ką apie kurį ilgai kalbėsite lia
j šis kraštas tra krikšioaiškas
nų žuvimo sukaktuves. K on-Į (100 N. La Šalie Str.) arba pas mie sugrįžę.
PARAPIJOS PIKNIKA3 1540 S. West St. prieš piet 11-np vien žodžiu, bet savo darsulas A. Kalvaitis apsiėmė pu- sekretorių (6908 S. Artėliau ■ Tikietas į abi puses tiktai
vul. ir popiet 1 vai. ir vužiuo- 1 bais ir širdimi.
Liepos
m.
26
d.
Lietuvos
rašyti laiškus visų kolonijų Avė.)
krašte ne
nė y ienoj vieŠŠ. Petro ir Povilo parapi damas 11 Street stos 18th ir i Visam Krasie
; $1.50. Laivas išplauks nuo
komitetams,
P
.Jurgėla,
IJarrison
avenues.
jšoj
vietoj
nerasi
pasaulio
Atkonsulate
įvyko
mūsų
lakūnų
skridimo
lėmėjų
jos didžiulis piknikas įvyksjNavy Pier, 9.45 vai. ryto ir
komiteto sekretorius , sugrįš 10 vai. vakare. Dvi
statulos. Krašto j>avie Dariaus ir Girėno skridimo rė lagiudamus nešttatyti vietoje
sta šį sekmadienį, liepos 30 Pastaba. Sis piknikas atkel-:(pirkėjo
x,
• visur matosi
, • vien
• „ nul•, mėjų komiteto ir fondo glo- menkos vertės paminklėlių, bet]
1
.
iškeliam
d., Baxter ir Šlieuterių ūkio tas iš praeito sekmadienio,
| valandas praleisime Milwaulie
Po
vieningai remti eikagieeių pamiškelyje, prie pat Kilbuck' įjos 23 d. į šį sekmadienį, lie- žiniškį įmonių skelbimai. Mies bėjų bendras susirinkimas.
ikee.
Visi tikietai turėtų būti
*
I
.
.
sėdį
atidarė
ir
vedė
komiteto
stangas
pastatyti
gerų
ir
metuose
parkai
nustatyti
krašto
upės, kurioje galima gerai iš-1
įperkami iš anksto arba šaukite
ros 30 J. dėtai nepatogaus, L,trijotų 8tatulouli8 pttlnink. pirm. adv. Vasalis, sekreto- niškų paminklų.
\
simaudyti.
(Republie 4631.
lietingo oro.
f tais. Tenai niekur nerasi Kris riavo P. Jurgėla.
,
i
r
f
u
įp
p
a
t
nutarta
rūpintis
Piknikavimo vieta užtekti- Jei šį sekmadienį būtų lieSusirinkimas ėjo liūdna nuo- surengti Chieagos mieste vienai yra graži ir patogi. Miš- tb dien8; ui pikniktts bū. taus statulos.
X Seimo bankieto rengimo
Dar įdomiau. Visas kraštas j laika> visi dalyviai jautė gerinkliavų paminklo fondui
kelis yra gana didelis,
i ,1( vykdonas ,„Ū8ų parapijos
, komisijon įėjo vytės: Juozą'
Lietuvos Vyčių metinė va
yra vadinamas krikščionišku,
^ėl mūsų did\yrių žu\i padidinti ir šį rudenį sureng
aukšti), plačiai. išsišakojusių i svetainjje> 154O s. West St
, tienė, Prosevičiūtė, Sloksnaiper Miehi- ...
T
rr,
žalialapių medžių bei krūmų
krašto įsteigėjai buvo krikščio n10d\asia buto pi iširti ti Chicagoje Lietuvių Aviaei ndeninė ekskursija
. ,
,
... | te, Yudyte ir J>obykiute. Tu
.
,.
, v* • ,
priaugęs. Daugiausiai medžių Įžangos tikietai į piknikų nvs, deja, niekur viešoj vietoj ta dėl lietuvių tautos trage jos Šventę, kurioje dalyvautų gan °_evzer*’ įvyks
l’;T. sekmadieni, Iirint
tokias
darbininkes,
pasilietuviai
lakūnai.
Paminklui
nigp
»u(
‘
io
1.
3
d.
iii
e
įone
us
|
gekimas
va
fc
av
į
ene
į
u
žtikrinyra ųžuolai, o krūmų — lau- ^ra
^eP0S ^3 dienos,
— ruiminguose krašto plotuo dijos.
kiniai agrastai. Per miškelį
fonde jau yra 246 dol.
' a is smagiausių, nes vis- tas.
B. P.
se, Kristaus statulos nepama- Buvo plačiai tartasi dėl tiyra .patogiausiai
sureng
ŽINELAS
bėga platus, tinkamas maudy
nkamo
mūsų
didvyrių
pagerišrinkti
atstovai:
adv.
Vasalis
’
'
.
.tysi. O juk Kristus yra pasau
*
.
410 7v..„ii;.,.,.b. \ . .i i o:..., ta, kad visi galėtų,‘ dalyvauti.
tis upelis, iš jo kranto trikšta
. ’.
lio Valdovas. Jis valdo regi bimo. Kadangi tie mūsų did- (^ asiliauskas), įed. L. Hunu-,
Marąuette Park 112 kuopa
X
Šeštadienį,
liepos
22
d.,
clli
ti«,
inž.
B.
Smokaitis
ir
p-lė
Is
^icagos
vandeni
plautyro, šalto, sveiko ir skanaus
mus ir neregimus pasaulius, vyriai buvo čikagiečiai
ksilite tiesiog į Milwaukee mie ren»!:ia 8okius RPalio 1 d. Gi
vandens šaltinis. Pietinėj u- 4:30 vai. ryto pasimirė Rock- Jis valdo žemę ir kitas plane- cagos miesto gyventojai, čia & Bernotaitė, kurie kreipsis
■mimo P. šv. parap. salėje
pelio pusėj yra graži ir plati J
County ilospital
val tas. Pačių J. Valstybių liki- mokinosi, iš karo tarnybos grį Pas aukštus valdžios atstovus, *
Taigi, visos Chieagos ku
įvairiausiems sportiniams žai sčiaus ligoninėje Juozajms bei mas nuo Jo priklauso. Tačiau žę čia gyveno, skraidė, čia prašydami leidimo surengti Kelionė per vandenį bus sm« įsidėmėkite,
ta, einąs tik 14 savo amžiaus
slams pieva.
gi, nes oras tyras ir vėsus. j
kraštas mažai domės į tai krei gimė idėja skristi iš Amerikos Chicagoje viešų rinkliavų,
inėtus.
Jaunuolis
prieš
mirtį
Sportiniai žaidimai bus įvai
įpia. Žmonės per daug įsinėrę į Lietuvę, čia susidarė, pirma-'
Skridinio fondo gloliėjai Gera muzika šokiams, kuri
paskutinius
šventus
rūs: upelyje maudymasis, ba- P1 ieme
jį medžiaginius reikalus. Dva- sis ir vyriausias skridimo rė- (kons. A. Kalvaitis, kun. H. 8roJa ke perstojimo per visų
Į LIETUVĄ
sebolė, stipruolių kilnojimas ,®a^ralneu^us *r nemigo 'Vieš įsius reikalai, jei ne paneigia- mėjų komitetas ir fondas, iš Vaičiūnas, red. L. Šimutis, adv. j kelionę, nuvažiuojant ir jMirsunkųjį svorį, lenktynės, išlai- Patyje- ’Jis gyveno 1317 — 11' mi, tai Į paskutinę vietų daž- čia ėjo visa skridimo idėjos K. Gugis ir bank. J. Krotkus) įvažiuojant.
Reguliariški Išplaukimai —
Smagi Kelionė —
nuėjimai, šokis ir laimėtojamsve*’ Rockford, 111. Laidotu- nai stumiami.
[propaganda, čia įvyko pirmoji ir toliau veiks, kaipo pamink-1 Seimo atstovai nepraleiskit
Žemos Kainos
bus vietoje teikiamos dova- ^s PY^o 24 d. iš ŠŠ. Petro
Del platesnių informacijų krei
Jiais Šventaisiais Metais lLietuviU Aviacijos Šventė, čia lo statymo fondo globėjai. Vy-jSios progos. Bus smarki ir liŠiais
pkitės į mūsų agentus arba
nos. Mūsų mokyklos Rėmėjos *r ov’i° bažnyčios nulydėta į
•iems
pritaria
ir
nekatalikai
buvo
taisoma
“
LITUANICA
”
,
riausias
skridimo
rėmėjų
konksma
užbaiga
jūsų
svečiavi-,'
_________ _____ _
gražiai ir apsukriai atsilan-,^'’ ^arijos kapus. Lai V. Die- kur
SCANDINAVIAN
ri lz ei
igui vo/J i nn
i ♦ zit n ■■'■■■■■
—
krikšiionys, tad ir yra geriau- ,Zio
fia įvrvlzn
įv>ko fn
to loLriiivrzv
lfktuvo lzkrikSt
-v- milntuc
n,i“taa iP“™'”“ lz/v»i>
komitetu
kiusiems patarnaus šinkuoda-1vas sut<“ikia jam amžinų laiAMERICAN LINE
sin proga Kristaus statulos nw’ ,S Zla 'na"» lakfinai l"' lakf,ni' Mminklui statyti. Į šį
130 N. La Salia St.
mos karališkų alutį ir kitus
Cbicago, III.
samanynų vykdyti. Tuo la. ,k>lo skristi, atsisveikinę su sa- komitetą pakviesti dar keli
lengvuosius gėrimėlius. Mūsų
Pirma6ienj, liepos 31 d.,
jvo giminėmis, ir čia lakūnų veikėjai, ir dabar komitetų ladarbščiosios bei kukliosios So-H'^ xa^' va^' mokyklos kam- binu, kad šiandien šio krašto įvu g£,ninėmis
' Kristaus
labiaUfdai apraudoja kūnų paminklui statyti suda
dalietėjs alkstančius pasotins baryj*> mūs4 ParaP- mokyklos' tvarka daugiau
EKSKURSIJA
•
„•
..
,
,
,
kap.
Dariaus
motina ir4 abie- i ro: adv. R. _Vasalis — 1pirm.,’
gardžiais užkandžiais ir vS- a!“mnai turi svarb,i susirin- principus pasukama, kad pa-į . 1
palaipl&kūnų seserys, broliai, gi kap. P. Jurgėla — sekr., kons.
sins šaltakoše bei pavaišins j kimų.
< į » ti krašto vyriausybė
PARDUODA
[minės, artimieji lakūnų drau- A. Kalvaitis, p. • Kalvaitienė,
skaniais saldainiais. Šv. Var-Į
ttugpiūčio 4 d. pripuola, sniui ima -tais principais va
NAMŲ
REIKMENIS
gai ir bendradarbiai, — tad kun. I. Albavičius, inž. B. SiSvccIų Amerikos Linija
de draugijos narsieji vyrai pa- P*rnias penktadienis. Mūsų mo duotis, daugiau imama dvasios nutarta Chicagoje statyti am mokaitis, p. Kirienė, p-lė L.
MAŽIAUSIOMIS
NEW YORK—KLAIPĖDA
KAINOMIS
tarnaus laimėjimuose ir kituo-|k-k‘os .vaikai eina ketvirtą reikalais rūpintis.
žiną ir reikšmingą paminklą Gaižaitė, p-lė S. Bernotaitė,
/’(,• Gothenbuirfją. Švediją
MIESTE!
se reikmenyse. Komitetai irį^eni’ beP°s
vab P°"
Išplaukia
Gen. Pershingas nesenai y- Dariaus ir Girėno žygio atrai adv. Lidikauskas, A. Zynionfederantai prižiūrės visų, ben-,^’e^ i^Pažinties ir pe nktadic- ra pareiškęs, kąd tikrasis tau
RUGPIŪČIO 19, 1933
nimui įamžinti. Dėl paminklo tas ir A. Vaivada.
drųję tvarkų. O. Naujūmenė nia
Prie šv- Komunijos, tos atsparumas ir tvirtumas
Modernišku Motorlaiviu
“
K U MG S H O LM”
ir jos padėjėjos parūpina ska Prašau -aepamiršti.
daugiausia priklauso nuo reli
X
Sekmadienį,
rugpiūčio
G
Ekskursiją
vadovaus
lietu
naus kugelio.
ginių gyventojų jausmų. Šie1
viams
žinomas
jodomų
pavei

d., 6 vai. Mišiose Sodaiietės,
jausmai
retkarčiais
rodosi ūkslu rodytojas
v Vi LAUCIUI
JI
l/CA
1UUCIU1 i
...
•
.
1
1
•
°
-------------------------------Geriausiai
rr
patogiausiai
. ................
.
mergaites ir moterys bendrai ,
..
,
. . . ,
I
p. C. G. LUKŠIS
pasiekti pikniko vieta — pa-1 ..
»
kanoti. 1 ad pastatyta kur zy-,
Informacijų
ir
laivakorčių
. .
,
.
.
priima sv. Komunijų. Ispazin- ‘ . . ,
. .
I
imti llth street ir važiuoti 1i trc
.
,Knc ,,
,
mlo
J
krašto
viešumoj
Kris$22.00
kreipkis
į
Tamstos
vietinį lai
vertės
naujos
ledatinės
L’lonenninn
iv
. .
tys bus klausomos
iš
vakaro
ilk po
vakorčių
agentą.
taus
statula
tuos
ūkus
išsklai
pietus South) tiesiog per New '
3
? va| yfik
*11.95
Svvedish American Line
dytų.
Milfnrjl
ihipk
I
p
I
i
I
i
ir
Prirėš!
I
4
Milford miestelį lig Forest
$125.00 vertės nauji Refrig-ratoX Mūsų klebonas, ateinan
rlul po
■ S
Preserved miškelio, paskui j
69.75 18LN. Michigan Avė. Chicago
Garsusis per radijų kalbė-i
čių savaitę, pradės surašinėti
kairę pusę ir važiuoti iki pirrockfordiečius lietuvius ir kas tojas kun. Ch. Cougblin daug
j Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
rųojo ūkio (Baxter-Sliauterių
...
, v.
norės įrašvs į Švenč. Sakra- dirba šio sumanymo reikalu,
Keletas metų atgal Jžymns Gydyto
Per 50 metų ir daugiau Drovers Bankai
ūkis) ten po dešinė' pusės ra-1mento Brolij
jas Specialistas išrado kombinacijų,
i C. O ’Donovan sumano,
kad!
buvo draugiški ir pasitikėtini. Per vi
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
site keleų, vedantį į pikniko
J majestotiška Kristaus statula )
gonių. kurių organizmas buvo suglėsą šį ilgą laikotarpį nepaprasta likvi
bęs ar tik vletomle arkyvus, ir ku
dacija ir nuoširdus asmeniškas patarnavimas šių bankų užsi
vietų. Keblesnėse vietose bus
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
būtų pastatyta ties
Golden I
pelnė pasitikėjimą žymių asmenų ir įstaigų Chicagoje.
prastą tonikų. Al preskripcija dabar
padėti ženklai, kurių smaila
yra pardavinėjama visose vaistinyGate, San Francisto.
ėiose tik už Dolerj už pilno mėnesio
Šiandien,
nuolat
augantis
skaičius
konservatyviškų
žrtionių
sis galas rodys kelių į para Šv. Cecilijos parapijos, Kea
treatmentų. Jeigu po dvidešimts die
ateina į Drovers su visais savo bankininkavimo reikalais. Jie,
Yra
vilties,
kadKristaus
nų jus nebusite užganėdintas.* jūsų
pijos piknikų ir privažiavus rnv, N. Y., klebonas, kun. J. J.
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite
irgi, randa, kad Drovers Patarnavimas yra tikrai pasitikėtiI savo valstlnyėlų ir paklauskite bu
nas Bankininkavimo Patarnavimas.
Baxter-Šliauterių ūkio dešinėj Preston, daug dirba už suma statulos klausimas šiemet bus
teli tikro EGA-TONE — žiūrėkite,
Naujos
mados.
Standard
padary

kad ant laibelo butų užrašyta
niDKi^e palis dkoykrh ti iito yra grynais pinigais ir
mo drabužių plovyklos, $70.00 verpusėj kelelį, kurio vartų šali nymą, kad J. Valstybių kokioj išspręstas ir ateinančių metų
J.
V
VALDUOS
VŽSTATAIS.
KYIFZIAMK
.11
sę
BIZNĮ
mais rasite lietuviškų ir ame nors viešoj vietoj -didelę ir nia- pradžių įvykdytas. Tas bus į”
*37.00
kūnyta
per
viešųjų
subskripcirikoniškų vėliavas.
.jestotiŠkų Kristaus
statulų
Nuvažiavimas kiekvienam pastatyti. Šis kunigas skelbia, i
NATIONAL BANK
“NATIRE’S HAIR BAI.M”
prieinamas, su įžangos tikie-1 kad jam teko kai kurias kraš
IBDSrffSAVlNGSIMNK
Geriausi Vai-tal Plaukų SidalkjflMl
Ir Atauginlmiil
tu, kurs kainuoja tik 10c., mo-! to dalis tuo reikalu apkeliauti,
HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Visi. kurie norėtu turėti gerl^^^B
pasekmes, kad neslinktu ir
Bankinis valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po piot.
torihis, didelis busas nuvež ir Į Jis visur sutiko daug palanpiaukal, galite atsišaukti pas
i
šie vaistui yra padaryti iš branSubatoj nno 9 ryto iki 2 vai. po piet.
parvež. Kaip lengva pasiekti kūmo minėtam
sumanymui.
I glausiu žolių. Dalia r per trumpa lai
ka parduosime nupiginta kaina — dlmūsų piknikų, speeialis busas Sumanymų remia dvasininkai
$60.«0 vertės naujos mados Kėsi , deTls butelis kainuos tik 65 centui.
I
Taipgi, kas norėtu agentautt dėl
ntai p.-ėtal, pilnai
Šitų nepaprastu vai'siu. tai alsišaukiprie mūsQ bažnyčios durų, ir pasaulininkai. O šiais Šveitparceliuoti po..
.*■ t
IN M E MOKI A M
I te arba atrašjkite dėl lnformacliu.

CIKAGIEČIAI STATYS
PAMINIU MŪSŲ LA
KŪNAMS PAGERBTI

VYČIU EKSKURSIJA
LAIVU fflIGPIŪČIO
13 DIENĄ

>

i

—

■ —

■■

Progress

i

FURNITURE GO.

Į LIETUVĄ

KŪNSERVATYVIŠKAS
PASIT1KĖTINAS
BANKJNINKAVIMO
PATARNAVIMAS
NU0 1882 M, -

KRISTAUS STATULA

Nuga-Tone

ROVERS

GARSINKINTES
"DRAUGE*’

D

f?

ATSIŠAUKIMAS j VISUOMENĘ
Turime garbės pranešti, kad kandidatai į Marianapolis
Kolegijų, Thompson, Conn., bus priimami iki rugsėjo mėn.
pradžios. Mokslo metas prasidės rugsėjo (Septeinber) *8 d.
Reikalingas Grammar School (pradžios mokyklos) užbaigi
mo Rūdijimas. Mokslas su išlaikymu (be kelionės ir drabu
žių) $300 mokslo metams.
Gerbiamoji visuomenė, kuri dalyvavo Lietuvių Dienoje,
Thompsone turėjo progos pamatyti, kaip didelė ir graži Ko
legijos nuosavybė ir kaip tvarkingai ir drausmingai auklė
jami jos mokiniai. Prie to, mums lietuviams labai svarbu,
kad Tėvų Marijonų Kolegija \ra vedama lietuviškoje dva
sioje. Auklėkime savo inteligenlijų lietuviškai,, nes tik tuo
būdu i&eigelbėsime nuo ištautėjimo.

. Prašymus siųsti šiuo adresu: Rev. J. J. Jakaitis, Maria
napolis College, Thompson, Conn.
’• JL-

Kun. Al. Bublys, M. I. O.,
Laikinasis Provincijolas
K

»l»
Kattierine E. Shamet

Seklyčioms Setai,
rymo, $75.00
verti, ėla til>

farcwell,

*38.50

Malonėkite paskubėti atsilankyti

You sald groodbye to none.
Your lovine heart had ceMed
to beat;

■

TAVRYKITE

S. p. L.

PINIGO)

■
■
a

PAGRABŲ VEDtJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Modemiška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
CHICAOrt, ILL.

CICERO, ILL.

2314 West 23rd Place
Telefonas Ganai 2515—2510

1439 So. 49th Court
Telefonas Oicero 5927

■

B

B. A. L.

■

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai:

J.
J.

Parda vėtai

Chlaego Helghts. III.
rlghts appli'ed f«r 1933)

Nsatkankyktts

- mals.

IMRKITi: ČIA DABAR IR

M»r*>. and more each day w.
m Įsu you:

ir

;Reumatizmas sagelė!
■
•

Before we knew lt. you
were stone.

Broken-hcarted Fjunily.

vėliausio padi-

Išdirbėjai

MRS. PAULINA /RIMKIENĖ
1531 Shlclils Avemie,

.

(Patent

ln lovlng memory of our
bcloved wlfe. mothė>r, daujtbtor and slirter who panacd away
so auddenly a yrar n.o Ju’.y
31. 1932.
You bade no one a lašt

Frlends may thlnk our
wound Is healcd.
Būt thev llttle know the
»orrow
”That lie. wlthln our hedrt*
coneraled.
In memory of one »o dear
to u. Hilo paased away a year
ago. we are havtn< offered a
Reguiem Msvs. at St. Anlhony'»
Church, Cicero. III., on Motidaj, July 31. l»33at t:45 A. M.
Ali rrlatlves. frtends and acdualntancea are lnvlted to be pre»cnt at thcae a.rvlce..

Vieninteliai

LACHAWICZ IR ŠONAI

savus

KmimatMmu.

1

Kaulų Gėlimų, arb* Mėllungtu |
— raumenų sukimu: nes skaudėjimai aalklaa kuoa tr*YM
Ir dainai aat patalo paguldo.
CAPtlCO COMPOUMD mostls laagval pradaltna rlrfanlnėta ligas; mums Kandi* daugybė įmonių Kančia padėfcavones pasrvslkf. Kalaa 5ėo per
Paktą II* arba dvi ai
Knyga: •'•ADTrNIl SVEI
KATOJ’ angalats gydyti**, kala* II *O«tų.

■

Jostin Kulis

b

III! SO. fiUUJBTED
Chieaars. tu.

Kalėdinskas

skaus- 1

Sausgėla.

8T.

Aešfadienis, liepos 29 d., 1933
Jyvuuti. Komisijos narės yra,
sekančios: Stoškienė, Baldaus-Į
k i eilė, Petrošienė. Visos darbš-1
ir baigus mokslus. J. Januška/*08 narės., Visi. atsilankę su->
yra veiklus ir gabus jaunikai-jteiksite dra^'jai P™'“# llž
l|js
kn komisija bus dėkinga.

C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

WX S

15

“DRAUGO” RUDENINIS PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpiudo-Aug. 27,1933

Narė

BERGMAN’S DARŽE,
Riverside, Illinois

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CALuniet 4039
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

J

-

DENTISTA8 1416 KO. 4t»th CT., CICERO, ILU
Utar., Ketv. Ir l’vtn. 10—J vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
Jaunavedžiams linkime kuo i
3147 So. Ralsted St.
geriausios kloties.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
Ieva Lukošiūtė
Smagi Orkestrą Šokiams. Gražus Programas. KeaklencOo. Ofisas: 2<M W. «Mb 84. Tel, HEMlock 8151
liugp. 6 d., 10 vai. ryto re
Valandos: 18—12 ryto
ngiamas milžiniškas parapijos
Seredomis ir Nedėllomls pagal sutarti
! įdomių rekordų kol kas pirk- Lietuvon. Paveikslai yra 8 co
metinis piknikas Birutės dar
(Ntrjmcku)
Ketvirta.dieniu vakare,
ls
ti dar negalima, nes iš dirb lių pločio ir 10 colių ilgio. Tel. LAFayette 7650
že. Gerb. kleb. kun. A. 1*. Ba
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Pirmadienyje, liepus 31 d., stoties WIIFC, 7:30 valanda,
242* We*t Marųuettų Road
tuvės dar neprisiųsta. Bet p. Kaina — 50c.
ltutis, panų), komitetas, drau▼ALANDUS:
gijos, biznieriai ir visi para-,l1'"'“1’1-'05 '“',kjklos k“,"',“‘>;|Ituilriko
programas bu Budrikas sako, kad už kokios
Iri ko radijo program
• Iki II ryto: 7 iki • vakare
Utam. ir Kstv. vak. pagal sutarti
Užsakymus dėl paveikslų
jo įvyks svarbus pries-seimi-1 vo nepaprastai įdomus. Mat
Gydytojas ir Chirurgas
savaitės pareis visas užsaky
Res. 14b* 8. MAPLEWOOD AVKL
pilonai nuoširdžiai darbuojasi, .
. . . .
. .
siųskite “Draugo” redakcijon
..
uis susirinkimas, kuriame tu- t(li.n
tik L-., ,,nJ«rvtu
4140
Archer
Avė.
kad surengus šį parapijos me-• ...
..
. ’ , , - . . iUko ’T
Uk M Parytą, mas, tada bus galima jų nusi
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
.. •
• -i -i
.įesime aps\aist>ti labai s\ai- naujų lietuviškų rekordų, šu pirkti. Kol kas galite užeit arba sekamu adresu:
Tel. LAFayette 5793
tinį, didziausį pikniką. Dauge-!,.
.. ,
i .
.
■ ..
Res. 2136 W. 24th St.
lis surinkta dovanų. Kiekvie- įV** ?
,
!(lallluot’J ,nusU 8®rai zlnoni° Budriko krautuvėn tų rekordų
J. POŠKA.
Tel. CANal 0402
. .
.. ,
, Skaudu man pranešti, kad baritono Stasio Rimkaus ir +;v
n
„Q;i,iD„Dvii
4038
Archer
Avė.
tik
pasiklausyti.
nas turės gerų progų gauti do-1
• •
....
..
. ...
nariai apsileidę, ypatingai ti- baritono Kazio Pažerskio, ne
Office Phone
Rea and Office
______________
________
Vai.:
2 iid 5 popiet,
7 iki 9 vak.
Cliicago, 111.
Muzikos Mylėtojas
vanų. Iikietų kaina 35c. Kasi
....... ., . , . ,
’
PROspect 1028-'c^al'"™' “ Office:
4459
S.
California
Ava.
• .
... • , •»
, ,
liausimais reikalais. 5 ra tokių, duetus, bet skyrium, akompa
ice: 4459 S. California A
pirks tikieta iš anksto, gaus ,
.
. . i
’
’
*
v ... nv, • . • . , •
; kurie dar nesugrąžino pinigų nuojant Budriko Radijo arnioNedėliojo pagal sutartį
uz 2oc. Jikietai labai greitai,
*••»!•«»
. • .
.
.
LIETUVIAI DAKTARAI:
... , .
...... . įuo metimų šokių. 1 lasau tai nistams Šemetui, Sereikai ir
eina. Kiekvienas tikisi laime-i,
•».
.
,
.•
.. ,
.. .
. .
r,,... , įkilo greičiausia padaryti, ati-< Labanauskui. Rekordai labui
Tel. LAFAYETTE S057
ti ir pigiau gauna, likietus1 . , , . .
. .... Į
physician AND suRGEON
Tel. Of. ir Rea. GROvehill 0617
.
duodant pinigus pirmininkui nusisekę. Paminėtina viena
2403
W.
63rd
St,
Chicago
,817 8. WttalJtenaw ava
galima gauti
prie parap. ko- arba
.
... . , •
1
*>111
raštininkui.
'naujenybė — Rimkaus siulaiOFFICE HOUR8:
Aiaasaa* ■ i<nn
miteto, prie bažnyčios ir pi
GYDYTOJAS I'R CHIRURGAS
l atgi, nariai nesivėluokite, nuota d-ro Kudirkos Valcas su
nikų darbininkų ir šiaip pa-!
X—SPINDULIAI
nes prasidės 8:15 lygiai.
naujais, tinkamai pritaikin- '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3051
AVest 43rd Str.
Daug “Draugo” skaitytojų
p. darbuotojų.
2428 West Marųuetta Road
L. Oritia tais žodžiais. Annonistai lą. 'kreipissi į ^1,1,^, praSy.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
TaL: 8-4 ir 7-* vak. Ketv t-ia ryta
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro I
NedėlloJ susitariu
vw»
<•
Seredomis ir nedėliomis pagal
.
i''
“
1
s<
‘
k
""
nK
“
i
ir
Į>°'darni
informacijų,
kur
galima
Adelė Kubiūtė, gabi niarketsutarties
Gydytojas ir Clūrurgas
o\. Iranciskos Rymietes dr- trio: Dzūkų Polkų ir lietuvis
įgauti Dariaus ir Girėno atvai PHONE UROVEJttlLL *«27
parkietė, liepos 29 d. susi ja rengia piknikų, liepos130 d., ]<ų šokių šupinį.
Phone CANal 6122
4645 So. Ashland Avė.
Valandos:
2-4;
1-9
P.
M.
zdų.
tuoks su Jonu Januška iš BriMarųuette parke prie 71 ir
Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus
Ofiso valandos:
DR. S. BIEŽIS
Negirdė j usiems patartimi pa '■
gliton Park. Šliūbas bus 4 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Califo-Tiia gatvės. Pradžia 12' įklausyti Budriko radijo pro Visų, kurie nori Įsigyti kap.
popiet, Gim. Pan. Švenč. baž vai. Bus žaidimų vyrams,' le-1
2201 W. Ceimak Road
Nedėiioinis pagal sutartį
S. Dariaus ir įeit. S. Girėno
gramų ryto, t. v., sekmadieni,
Liscuvis Gydytojas ir Chirurgas
nyčioje.
Valandos:
1—8 ir 7—I vak.
Ofiso telef. BOUlevard 7820
inktyjiės moterims ir vaikams: kurįų bus net trys: 8 vai. ry- fotoKrafljO prašome kreiptis į
•86* 80. WB8TBRN AVĖ.
Seredoiuls ir nedėhoiuis pagal sutarti
Chicago. UL
Namų tel. PROspect 1930
REZIDENCIJA:
«L Pošką, kuris
Jaunavedėė yra pavyzdinga taipgi lenktynės. Turėsime m a-\VCFL 970 k taiie’i iš nuisll
..
. .. ,
,
. , tuo reikalu rūpinasi,
mergaitė; West Sidėj (Auš-izikų. Visi galėsite pasilinksmi- tos pačios
Boulavard 7*8*
stoties 1 vai. popiet.
1
Telefonas REPublic 7868
Hemlock 701
K«
Tel. BOUlcvard 7042
ros Vartų parapijoj) užaugu* liti. Nuoširdžiai kviečiame da Gi 1:30 vai. iš WAAF, 920 k.: Minėti atvaizdai yra kap.

RADIO

DR. V. S. NARES

PRANEŠIMA]

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

PRANEŠIMAS APIE
DARIAUS IR GIRĖNO
ATVAIZDU GAVIMA

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR. J. W. KADZEWICK

Galima tikėtis, kad vėl ture- S. Dariaus ir Įeit. S. Girėno
1
e .
site progos nors kelis iš tų pripažinti oficialiais ir tarp
malonių rekordų išgirsti. Tų kitko jie vežėsi jų apie 500

GRABORIAI:

LACHAVICH
IR SŪNŪS
LIETUVIS G KABOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užg&nėdtntl
Tel. Canal 2616 arba 261*

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Conrt. Cicero, Iii.
TEL. CICERO 5027

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Telefonu T arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu antomnhilins visokiems

reikalams. Kaina prieinama.
3319 ATTBUBN AVENUE
Chieasro, UI.

J. F. RADŽIUS
Jnc.

LIETUVIŲ GRAllORIUS
Palaidoja už *25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

60K W. Iktli St.

Muši} patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui

GRABORIAI:
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
ORABORITIR TR TJUDOTUVIŲ
VEORJAa

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413

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

Kiekvienam pagrahul musų Koplyčia su vargonais
dykai’. Nuliudimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC KS4O, musų
patarnavimu busite patenkinti.

PRANEŠIMAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
M40 SO. KEDZIE AVĖ.
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

GRABORIUS
ildotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už *25.*0
KOPLYČIA DYKAI

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST,

Patarnauja Chteagoje Ir aplellakSJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

R. 50tb Ava.. Cid«ro. Tli

40*3 Archer Ava.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
M A N D A G I A I
SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką mu savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogau* kū
no į mūsą įstaigą iŠ bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į j ūsą
namus ir Atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didiiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikė* mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuria
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvio
i patarnautoja. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl termeną. PašaoJdts KUDKIKJ pirm negi kreip
sitės kur kitu.

pašaukite:

Eudeikis

REPUBLIC 3100

Dldytla OflsM

Liūdnoje valandoje

JŪSŲ GRABORIUS

4605-07 South Hcrmitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ*

(Kampa* Leavltt 8t.)
Valandos: Nuo * iki 12 ryto
Nuo 1 iki t vakaro
HsredeJ pagal sutarti

Lr patogesnę

vietų
3325 SO. I1.U.STED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOCLEVARD^8483__

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Dr. C.K. Kliauga

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus
2422 W. MAKULETTE ROAD

Valandos: nuo 9 iki 9

Tel. HEMlock 7828
ĮVAIRŪS
Re*. Phone
EXGlcwood 6811

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS

DAKTARAI:

Office Phone
WENtworth 3600

DR. A. R, McGRADIE

Speclalė atyda atkreipiama moky
» klos vaikučiams.
i Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėllomls pagal sutartj.
, Daugaliu atsitfkiinų akys atitaiso
mos ba akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, nr<ū havo. Mošų Italuos
pigesnės, kaip kitų.

4712 9. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią
akių. Ekspertas tyrimo akią
ir pritaikymo akinių.

ROOlf 21*
▼ai.: 2-4 ir 7-8 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
_ t

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
[skirtų valandą. Room 8.
|)
Phone Canal 0523

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street

Vai.: 10—ll v. ryto, 2—4, 7—* v.r.
Nedėliomis i'r šventadieniai* 10—12

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

DR. MAURICE KAHN

Telefonas MIDvvay 2880

Gydytojas ir Chirurgas

Kės.:

Office;

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
ni

Phone: HEMlock 6700

1801 S. ASHLAND AVENUE

Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

SPECUAUSTAS

Cb’^azn

OPTOMETRISTAS

Rez.: Tel. DRExel 9191

HALSTP'D STREET
U-žU-aDilLV oLIVClEjA

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to B P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj

DR. JOHN SMETANA,

Ofiso. Tel. VICtory 6893

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

esti priežustim galvos skaudėjimo. 7830 S
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

mo, skaudamų akių karštj. AtitaiBau trumpų regyatę ir tolimų re
gystę.
| Prirengiu teisingai akinius visuos*
atsltiki'iuuose,
egzaminavimaa daromas su elektra, parodančia maiiau> sias klaldaa

Tel. GROvehill 1595

DR.A.L.YUŠKA -

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė.

3

Tcl. Lafayette 8572

Tel. CICERO 2*4

SYREVVICZE

nenry W. Becker
(Llcensed Emhalmer)

Tel. Monroe 3377

Graborius
ir
Itnlsamuotojas

2201 W. Cermak Road

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

INCORPORATED

DR. T. DUNDULIS

DBNT18TA8

DR. MARGEKIO
Persikclė i erdvesnę

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STRKET
Rezidencija 6 G 00 So. Artesian Avol
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
4 iki 8:30 vakare

DR. G. 1. BLOŽIS

Tel. Victory 4088

PAVHA UNDERTAKING CO:

DR. P. Z. ZALATORIS

TgI. CANdl 6122

DR. VAITUSH, OPT.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

756 W. 35th STREET

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už

718 W. 18th St.

J. Liulevlčlus

Tel. Ofiso Boulevard 5*11-14
Res. Victory 2342

Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 6:30-8:3*

NAtj.y žemesni; kainą.

Tel. CANal 0257
Res. PRO^pact 6659

arti 47th Street
Vai.: nuo s iki s vakar*
8eredoj pagal sutarti

DR. A. J. BERTASH

TEL. REPUBLIC 8340

Tel. Canal 6174

ANTANAS PETKUS

DKNT1STAS
4712 So. Ashland Avenue

DR. C. Z. VEZEL’UIS
Y* "IP KT ėf T CJ ėrs A

Vai.: Nuo 1* ryto iki 8 vakare

Chicago. III.

GRAB0RIUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0904

Res.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dienų
Nuo 2 Iki
po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 1* Iki 11 dienų

I

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VTSAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PFR 2S METUS NESICRINT
kAIP L'2bIHEN*JUHIOS ir NEIŠGYDOMO* JOS YRA
Speclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*, užnuodljlmų h mo
jo. odos, Ilgus, žaizdos, reumittlsmų, galvos skausmus, skausmu* nursroje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ltgaa Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir išgydė tukatančlus ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALzVHPOMs Kandie nuo 1* valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 5—S valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 \VEbT 20th ST.
kanųuts Keešer Avė.
Tel. CtlAtsford 5672

o

DR A VG X s

ieštadienis, liepos 29 d., 1933

....................................... 1111..... .....................................................................................................................................................................................................................

SU. MYKOLO PAR. METINIS PIKNIKAS
I įvyks Sekmadienį, LIEPOS (JULY)

I

30. DIENĄ, 1933 M.

VYTAUTO DARŽE, PRIE SV. KAZIMIERO LIET. KAPINIŲ
115th Street ir Crawford Avenue, Chicago, Illinois
Pradžia 1 valandą po pietų.

Tvirtiname, kad piknikasbus įvairus ir smagus, nes .jame nieko netrūks. 1 Bus skanių valgių
ir gėrimų, įvairių laimėjimų ir puiki orkestrą. Apart to dar bus “baseball game” ir J. .1. Bag
donas su trimis poromis ristikų, kurie parodys savo galybę. Todėl nuoširdžiai kviečiame visus
northsidieČius ir kaimynus, piknikan pas mus,smagiai laikų praleisti. Už atsilankymą ir paro
dytų palankumų būsime visiems dėkingi.

Įžanga 35 centai

KLEBONAS TR KOMITETAI.

=
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Pikniko vieta yra pasiekia- Baltimore, Md. buvo atvykę ves vienuolynui, statomas di- presijų tūkstančiams senatvėREIKALINGA
ma visokiais būdais — karais, giminaičiai Simonas GurinskisĮ delis namas. Namas bus su je žuvo pinigai ir liko be dar-'moteris ofise Gali būti našlė
trokais ir automobiliais. \ ieti- su žmona Aleksandra ir sfi- [visokiais patogumais. Dar pra- !bo.”
Iprba mergina, tik neperjaunn
Ilgai sirguliavo
VAKAR PALAIDOTA IG. niams bus parankiausia va- num Juozuku ir Mykolas Pu-J eis kokia pora mėnesių iki
Darbas pastovus ir lengvas, su
žinoti trokais, nes jų bus net žcuskas su žmona Paulina. At-‘narnas
baigtas. Mūsų gy- Kazimieras Gricius, kurs mi geru užmokesčiu dantisto ofiSAKALO SESUO
' keturi.
vyko automobiliumi. čia ap- venimas čia tikrai laimingas: rė liepos 26 d. buvo senas Ii- |se Atsišaukite tiktai tos kuVakar t'levelande palaido- j T’rokai galės paimti pusėti- lankė Pasaulinę Parodų, žvgyvenk ir norėk. Nieko nesti- gonis. Veik per 10 metų jį Yios galite įnešti $500 pinigais.
ta p.
Igno
Sakalo,
“
Draugo
”
na
^
žmonių,
nes
jie
yra
dideniesnes
miesto
dalis,
o
ypač
h,
•'
- -------- ------ ~ ----- ’ —i
nMsnvčin
ančiai lvar^no ^usu^s- Bet giliai re- pinigai bus apsaugoti. Matyredakcijos nario, sesutė, kuri h’ *^ie V1SI atvyks pas bažny- Chicagos lietuvių kolonijas ir j. p
’
ligingas žmogus būdamas Ii- kitę Mr. Martin nuo 10 vai.
mirė šios savaitės pradžioje. Čių, 1644 \V abansia Avenue. įstaigas. Ypač patiko svečiams pnvnlgę, apsaugoti ir raniybė- goje buvo kantrus ir Dievo ryto ligi 1 vai. p. p. Adresas:
dalyvavo ir p. Kareckio trokas 9 vai. tuo- šv. Jurgio bažnyčia, Šv. Ka- je leidžiame senatvės dienas. ^jįaį atsidavęs. Graboriui Ma
BUS KVIEČIAMI GUDMO- Laidotuvėse
608 So. Dearborn Street
Sakalas,
kuris
sekmadienyje
J
au
P<>
pimnų
mišių,
ir
gabens
zimiero
Akademija,
Šv.
Kaži,
Džiaugiuos,
kad
laiku
pabė'
salskiui
patarnaujant
laidojaNAS IR BURKE. PELNAS
Kambariai 832-833
grįšta
namo.
Ipikniko
darbininkus
ir
darbin.iero
kapines
ir
Chicagos
lie-'
gau
Amerikos,
kur
per
de-'mas
šeštadienį,
liepos
29
d.
DARIAUS-GIRĖNO
ir
____________ ninkes. Jankauskio, Mickaus ir tuvių piknikai. Džiaugėsi
PAMINKLUI
DIDELIS BARGENAS
IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ .Frankio trokai atvyks 12:15 stebėjosi, kad Chicagos lietuParsiduoda 6 kambarių m
Vakar per “Draugo” agen-)va*-» tuojau po sumos ir ga- vių tarpe tiek daug lietuvybės
Lietuvių golfininkų grupė
mas, cottage, arti mokyklos"
netrukus žada surengti visų turų “Ule De France” laivuvisus kas tik panorės jais dar yra.
jkrautuvių ir bažnyčios. Ten
Iž laiško
lietuvių golfininkų tumamen- išvažiavo į Lietuvą p. Jonas važiuoti.
pa t ir parkas. Labai pigiai.
BIRCH TAVERN
tų, į kurį bus pakviesti lietu Vilkas iš Cicero, uolus liet. ka ; Atsilyginimas, trokais va- Daugeliui žinoma buvusi chi
Atsišaukite:
viai Amerikos golfininkų čem talikų veikėjas ir ir ponia Mar jžiuojantiems, bus tokis. į abi cagietė Darattk Tamošiūnaitė,
Lietuviška
Užeiga
pionai — John Goodman ir ei joną Puidokienė iš Bridge- ĮPuses suaugusiems 25 centai, > dabar gyvenanti Kretingoj,
3416 So. Western Avė.
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai
porto
.Iš
Chicagos
juos
į§ly.
i
vaikučiams
15
centų;
į
vienų
atrašė
p.
U.
Gudienei
laišką,
Billy Burke. Šio turnamento
Chicago, III.
pelnas manoma skirti mūsų dėjo gausingas būrys giminių į^urių nors pusę suaugusiems Be kito ko ji rašo:e“Gyvenu
2346 West 691 h Street
šalia Pranciškonų
žuvusiųjų lakūnų, Dariaus ir ir draugu J ’ Vilko brolis inž. i centų, vaikučiams 10_centų., Kretingoje,
(arti AVestern Avė.)
.
__
. . ..
Report. vienuolyno. Mat savo turtelį
Girėno sumanytam paminklo Petras Vilkas atvyko net iš
Tel. REPUBLIC 4544
esu pavedus vienuolynui. AOklahomos valstybės, kad at
statymui.
ADVOKATAS
merikonų
geradarių
dėka
ša

sisveikinti su savo broliu.
2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Golfininkų turnamento ko
Tel. Pll.l.mnn 5851)
lia vienuolyno yra pastatyta
Ketverto vakarais nuo 7 Iki' 9
misijų laikinai sudaro: p.1 A. /
4800 S. Wood SI.
I.AFayettc
Šv. Antano Misijų Seminari
BUVO SUNEGALĖJĘS
Kalvaitis, konsulas, p. pivaja. Iš tos mokyklos išeis daug
ADV. GABALIAUSKAS
riūnas, apt. Bielskis ir adv.
misijonierių. Amerikos lietu
SVEČIAI
Jonas Brenza.
I
Netikėtai biuvo susirgęs Pas Martynų ir Oną Pužau viams, kurie grįžo į Lietuvą
LIETUVIŲ VASARNAMIS
Manoma, komisija netrukus gerb. adv. St. Gabaliauskas, skus, 3309 Auburn avė., iš ir savo turtelį pavedė ar pa
ADVOKATAS
105
W.
Monroe St.. prie Clark
paskelbs turnamento laikų ir svečias iš Lietuvos. Teko su
Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties.
Telefonas State 76(8
38
visus planus. Mūsų visuomenė, žinoti, kad jau pasveiko ir stip
Vnlando* 8 rvte Iki 6 popiet
Išrendavimui fornišiuoti kambariai.
2201 W. Cermak Road
ypatingai sportininkai, be al»e- rėja.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams.
Panedėllo,
Seredoa fr PėtnyČIos
Naujausios mados patogumai.
jones, sj sumanymų parems.
vakarais 8 Iki 9
Kam teko susitikti su adv.
Telefonas Ganai 6122
Rezervacijos priimamos per telefonų. Svečiai iš kitų
Gabaliausku, visi jį pamėgo.
Namai:
6459 S. Rockwell St.
miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais'.
Grųžinimui gerovės, Prezidento Roosevelto progra
SPECIALĖ “DRAUGO”
Utarninko, Ketvergo Ir Subatoa
Kam teko išgirsti jo prakal
Vakarais 7 Iki t
mas reikalauja, kad visų prekių kainos turi būti pa
EKSKURSIJA Į LIE
Telefonas Republlc 9608
bas, susižavėjo. Tai yra malo
ONA
STANKŪNIENE,
Vedėja
keltos.
TUVĄ
naus būdo žmogus, iškalbin
11212 So. Westem Avenue
Kurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pirgas teisininkas, gabus ir ap
ktumėte lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos
Tel. Beverly 2300
Chicago, UI.
Ekskursijai vadovaus kun. dr. sukrus veikėjas. Gaila,
kad
Kraustau Rakandus, Pianus Ir pri
įsigyti sekančias reikmenis dar žemomis kainomis.
statau Anglis už pigiausias kalnas.
K. Matulaitis
Štai keletas pavyzdžių:
jis negali bernt kiek ilgiau su
PaAauklt Lafayette 8980.
mumis
pagyventi.
Aplinkybės
J. OKSAS
Yra žmonių, kurie vasarai
Philco Radio, 1934 m., ................
jį
verčia
netrukus
grįsti
į
2649 West 43rd St.
baigiantis nori važiuoti į Lie
Zenith 7 tūbų Radio ................... $19.50
Lietuvą.
tuvą. Kad važiuojantiems į
Majestic Radio tik po ................
$9.50
Lietuvą kelionė būtų linksme
Su gera kvarha rali atebOklų pada
ryti. Gali nušvleatl urvo namus, vi
MII
R. C. A. Victor Radio su Victrola
ską panaujinti, perdirbti, pratęsti
snė ir patogesnė, “Draugo”
nudevėjlmą. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri IIriau te
Atsiminkite, kad visų tavolaivakorčių skyrius rengia spe
kruv«ie .... ............ ,:•••• *49.50
atrui. apaauroa. rratlal a t rody n Il
gam dėvėjimui. Mes Šitokią kvarbą
rų kainos kyla. Todėl pir
cialų ekskursijų, kuriai vado
parduodame.
Majestic Elektr. Refrigeratoriai..
kit tuoj—sutaupysite pinigų
Elquld Velvet dėl alenų Ir lubų.
vaus visiems žinomas veikėjas
Maater Varnlab dėl mindų, rakan
ORIENTAL
’l Q O R
dų Ir medinių pagražinimų.
ir rašytojas kun. dr. K. Ma Metinis parapijos piknikas
RŪGS (karpetal)
MAYTAG naujoR skal &
F1 #»x*rn dėl balto “enamel” at
PARLOR
8ES
tulaitis, M. I. C. Parinkta di- jau čia pat. Jis įvyks sekmavaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl
TAI
po
............
biamos mašinos No. 10,
darbo Ii lauko.
VALGOMŲ KAM
džiulis White Star linijos lai- dienį, liepos 30 dieną, VytauBARIŲ SETAI
$
po
3240
S.
Halsted
St.
PO ...........................
vas S. S. Majestic, kuris iš- 'to parke, prie Šv. Kazimiero
*69.50
plauks iš New Yorko labai pa- lietuviškų kapinių, 115th Str. į
THOR
Skalbiamos
togiu laiku, būtent rugpiūčio jr Crawfond Avenue, Chicago,
Mašinos po
mėn. 30 d. Kas norite važiuo- UI.
J. T. Junsaltls Ir Otto Wen<lt, sav.
PERKAM
ti su šia ekskursija, kun. dr. f Jame tikimasi susilaukti
INSURANCE
*49.50
3621-23-25 S. Halst
Matulaičiui vadovaujant, tuoj daug svečių iš visų kraštų,
Lietuviškus
Daugybė skalbiamų
N0TARY
Street
kreipkitės į “Draugo” lai va- 'net ir iš Lietuvos. Kun. J. Svi- ii
mašinų $99 vertės
BONUS
PUBLIC
korČių skyrių.
rskas, klebonas, parapijos ko
tik po
CHRYSLER IR PLYMOUTH
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
mitetai ir parapijos pikniko
*39.00
LAIVAKORČIŲ
A O KK T O R A
PEOPLES PURNITURE CO. komisija yra pasiruošę visus
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Galite pirkti išmokė
PRISIDĖJO PRIE PRE
kuo gražiausiai priimti ir kuo
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
jimais, tiktai po vienų
ZIDENTO PLANO
geriausiai pavaišinti. Ir tas
2608
WEST
47th STR.
TeL LAFAYETTE 1083
dolerį į savaitę.
Peoples Fumiture Kompa įvyks, nėra abejonės.
Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
nija, viena iš didžiausių lietu Piknikas bus paįvairintas
čiame pamatyti Vėliausios Mados
vių krautuvių Cbicagoje, pir- sportu. Lietuvos Vyčių 5-toji
Chrysler ir Plymouth Automobi
mutinė lietuviška įstaiga pri- jkuopa su Šv. Vardo draugijos
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
sidėjo prie prez. Roosevelt’o nariais loš “baseball game”,
IR
labai nužemintos kaip tai CHRYpramonės gaivinimo plano, pri o J. J. Bagdonas, graborius iš
8LERIS $795 F. O. B., o PLY
Išmokame Liepos 1, 1933
3417*21 So. Halsted St.
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
žadėdama darbininkams sutru-1 Marųuette Park, atvyks sn
gi nepraleiskite geros progos paTelefonas — Boulevard 4705—8167
nuošimčio kuponus
mpinti darbo valandas ir pa- j trimis poromis ristikų ir nuomatykit nanjus CHRYSLER ir
didinti algas.
»
sava orkestrą, kurie parodys
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
Radio Programai Duodami Budriko Krautuvės —
Prekės kįla aukštyn, bet kaip reikia ristis ir groti. RisNedėliomia,
WCFL
920
K.,
8
vai.,
ryte
ir
1
vai.
po
piet.
Peoples Fumiture kompanija tikai bus sekantieji: J. Ban3320 S. HALSTED 8TREET
BALZEKAS MOTOR SALES
Nedėliomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet
Yarda
5215
4038 Archer Avė.
yra daug prisipirkus nuo se- cfvičiuR, J. Hlond, F. JakaiKctvergaia, WHFC 1420 K., 7:30 vai. vakare
Kasdien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vakare.
Į
W. M. Antonisen
Jo«. P. Doody
G. A. Šukys
niau ir todėl dar gali parduo tis, J. J. Bagdonas ir vienas
Tel. Lafayette 2082
ti už mažesnę kainų.
juodukas.
nt
STANLEY P. BALZEKAS. Bav.
KS-

C H I C A G O J E

PLANUOJAMA LIETUVIŲ
G0LF1NINKŲ TURNAMENTAS

■

A. J. BER2YNSKIS

j

J. P. WAITCHES

Iš ŠV. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

LITHUANIAN VILLA

JOHN B. BORDEN

KAINOS JAU KVLA

OKSAS EXPRESS

$15.00

A Pot of

Painf

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP.. NORTH SIDE

f

K. S. J AKOBAITIS

SPEGIALĖS KAINOS,

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

Jos. F. Budrik, Ine.

MOKAME GASH Už LIETUVOS BONUS

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.

