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Philadelphijoj mirė kun. J. J. Kaulakis
BEDARBIŲ ŠELPIMAS
SUMAŽĖJO

BOLŠEVIKAI, ŽYDAI IR MASONAI
KOVOJA ffliEUOKIEIIJį

WASHIN(JTON, rugp. 17.
Federalinis bedarbių šelpimo
administratorius Hopkins skel
Ida, kad per porų pereitų mė
nesių daugiau kaip pusė mili
jono bedarbių šeimynų atsi
sakė imti viešųjį šelpimų.

INDŲ VADAS GANDHI PRADĖ
JO MIRTIES ALKĮ

Kubos sukilėliai neturi ką veik
ti; puola naują prezidentą
KAS KOVOJA PRIEŠ
VOKIETIJĄ

GANDHI Iš NAUJO
ALKSTA

BERLYNAS, rugp. 16. —
Nacionalsocialistų laikraštis
“Der Deutsche” skelbia, kad
prieš Vokietijų šiandien bendru frontu kovoja bolševikai,
žydai ir masonai. Šių gaivalų
vyriausioji būklė yra Prancū
zijoj-

POONA, Indija, rugp. 17.
— M. Gandhi vakar iš naujo
pradėjo alkti protestan prieš
Indijos ir Anglijos vyriausy
bes. Jis pranešė, kad šį kartų
kalėjime alksiųsiki mirsiųs.
40 ASMENŲ ŽUVO
JAMAIKOJ

ŽUVO ALBANŲ KARA
LIAUS PRIEŠAS

TOKIJO, rugp. Il6. ponų karo laivynas turi
DUBLINAS, rugp. 16. — liūs manevrus Pacifike.
Žiemių Airijos dalis yra atsis peratorius išvyko.
kyrusi nuo laisvosios Airijos.
Ten vyrauja protestantai fa
ITALŲ LAIVO REKORDAS
natikai. Pranešta, kad ten ka
talikams gyvenimas
negali
NEW YORK, rugp. 16. —
mas. Neduodama^ jiems darbo. Čia atplaukė keleivinis italų

'r . ’
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tuose politikieriai vyraus.
DRUGGAN NUKELTAS J
ATLANTIKĄ

Prancūzai lakūnai, Maurice R-ossi ir Paul Codos. Jiedu
ATLANTA, Ga., rugp. 16.
padare tolumo rekordų. Is Amerikos be sustojimo nuskrido į* Federalinio Leavenvvortho
į Sirijų — 5,900 mylių.
kalėjimo atvežtas į vietos fe-

LOS ANGELESE KARŠČIAI

PHILADELPHIJOJ

ima reikšti nepasitenkinimo
Plieno pramoninkai vis dar
nauju prezidentu. Jie randa, turi vilties, kad jie išvengs
kad vyriausybės sustatė yra1 organizuotų darbininkų taip,
asmenys, kurie pirmiau Macha kaip įkišiol būta.
dui aklai tarnavę. Reikalauja,
kad jie butų pašalinti,
TREJAS MIŠIAS GALI

LAIKYTI
laivas “Rex.” Padarė greituKUBA LAUKIA PAGALBOS i mo rekordų per Atlantiką. Iš TRAUKIAMAS TEISMAN
-------------• HELENA, Mont., rugp. 16.*
I Gibraltaro jam plaukti
ėmė
H AVA NA, rugp. 16. — Po •tik 4 paras ir 15 valandų.
HAVANA, Kuba, rugp. 16. (_ Apaštališkas delegatas J. •
įvykus?) Kubojd politinio per
Teisman traukiamas paspru- Valstybėms davė specialų leiversmo, nauja šios respubli
kęs salos prezidentas Macha- dimų šios vyskupijos kunigui
NRA. YRA TEISĖTAS
kos vyriausyl)ė pagalima laudo ir keli jo padėjėjai. Jie J. A. Kelly laikyti po trejos
lia iš J. Valstybių.
\VASIIINGTON, tfugp. 16. kaltinami žmogžudystėmis ,r šv. Mišias sekmadieniais ir ki
tomis šventėmis. Kun. Kelly
Iš \Vasbingtono
pranešta, — Columbia distrikto vyriau viešųjų fondų eikvojimu.
dirba savanorių miškų darbi
kad prez. Rooseveltas gelbės siojo teismo teisėjas J. Cox
18
KALINIŲ
PABĖGO
ninkų stovyklose.
naujai vyriausybei, kiek tik nusprendė, kad NRA (Natio-I
aplinkybės leis.
•nal Recovery Act — krašto 1 LA ROCHELLE, Prancūzi
SPAUDOS KODAS
pramonei gaivinti įstatymas) ja, rugp. 17. — Iš prancūzų
DE VALERA IMA VEIKTI yra teisėtas, ty. nėra konstitu bausminės Velnio salos 18 ka
WASHTNGTON, rugp. 16.
linių j>abėgo.
cijai priešingas.

<

deralinį kalėjimų pasižymėjęs
skandalu kalinys Druggan.

LOS ANGELES, Cal., rugp.
16. — ŠĮ miestų ir apylinkes
vis dar spaudžia nepaprasti
kų žudymų, netenka užsiėmi pasitarimų pamatę, kad susi karščiai. 1
mo ir jie pripažįsta, ka.i ne rinkime yra ir A. D. federaciI jos prezidentas Green. Jie pe-j
gali l>e triukšmo gyventi.
MACHADO ŽMONA
Kad taip, tai jų žymi dalis rėjo j kitų kambarį.

DUBLINAS, rugp. 16. —
Airijos vyriausybės galva de LIETUVOJE KOMUNIS- gracija ties miesto sodu, o koYalera nusprendė savo prie TAMS VIS DAUGIAU NE-(munistų jaunimo sąjungos našus sužnybti. Steigiamas miliSISEKA
jriai turėjo pa-tys surengti <letarinis teismas, j kurį paklius
---------monst racijų ties 1-mu fortu.
KAUNAS (per paštų). —
visi politiniai vyriausylės oTačiau komunistams nepasi
ponentai, kurie nenori ginklų Rugpirtčio mėn. 1 d. visuose
sekė; į jų rengiamas demons
kraštuose komunistai švenčia
grųžinti.
tracijas niekas nėjo. Kaune ir
antimilitarinę šventę. Ir šie
provincijoj jiems pasisekė iš
met Lietuvos komunistai jau
NEREIKALINGA PRIPAkabinti vos kelias savo vėliaiš anksto gavo parėdymų šiai
ŽINIMO
„
.
. _
. vas. O atsišaukimų visai masavo šventei rengtis. Buvo i- » .
.. . .
i v - • zai paskleista.
WASHTNGTON, rugp. 16. sakyta kur tik galima kabinėti
Pažymėtina, kad vėliavas ka
— J. V. valstybės sekreto raudonų vėliavų ir atsišauki
bino tokiose vietose, kur yra
rius Hull išaiškino, kad nau mų su pritaikintais dienai omažiausias judėjimas. Matyt,
ja Kubos salos vyriausybė ne balsiais, dalinti atsišaukimų,
bijojo saugumo organų.
reikalinga pripažinimo.
Jis rengti darbininkų demonstra
Apskritai imant, šiemet kosako, kad tenai tvarka pasili cijų ir kita.
kus kaip buvus, tik krašto va Kaune 17 vai. turėjo būti munistų Lietuvoje veikimas vi
viena komunistų demons- jsai susmuko.
dovybė pakeista.

LAIDOTUVĖS ŠEŠTADIENĮ
PHILADELPHIA, Pa., rug’ga jį .kankino, bažnyčia keliais
piučių Pi.
Vakar 3:31 va- atvejais apdegė ir kitokių ne

POLITIKIERIAI IR RAKIE- kąrą mirė kun .Juozapas J. 'malonumų turėjo.
Velionis buvo vienas seniau
TERIA1
Kaulakis. Laidotuvės šeštadie
šių lietuvių kunigų Amerikoj.
nį, 10 vai. rytą.
Savo laiku daug dirbo spau
NEW YORK, rugp. 16. —
Šių liūdnų žinių
pranešė dos palaikymui, pats rašinė
J. V. prokuroras Medalio pa
kun. A. J.Alauskas.
damas
straipsnius į laikraš
reiškė senatoriaus Copelando
A. a. kun. Juozapas Kau čius, rūpinosi visais lietuvių
pakomitetui, kad rakieteriai
Karo
visados veiks, kaip ilgai mies lakis buvo šv. Kazimiero par. visuomenės reikalais.

KINGSTON, JAMAIKA,
PRIEŠ DARBININKŲ
NETURI NAUJO UŽSI
rugp. 17. — Šj miestų ir apy
VADĄ
ĖMIMO
ROMA, rugp. 16. — Salo linkes ištiko baisi audra, kuri
nikuose, Graikijoje, nužudytas per 6 valandas siautė. 40 as
WASHIN|GJ’ON, rugp. 16.
HAVANA, Kuba, rugp. 17.
buvusia Albanijos premjeras menų žuvo.
— Kubos sukilėliai, ypač ra -Susirinkę vąkar kaikurie plie
Uassan Bey Pristina.
Buvo
dikalai studentai, labai nerim no pramonės-ėdikai tartis koatkaklus albano karaliaus prie
JAPONŲ LAIVYNO
sta. Ntat raukę Maųhado šaliniu do klausimu pradėjo .vengti
šas.
MANEVRAI

PRIEŠ KATALIKUS

VELIONIS BUVO VIENAS SENIAUSIŲ
LIETUVIU KUNIGU AMERIKOJ

— NIRA.
administratorius
Johnson paskelbė spaudai American Publishers ass’n laiki
nąjį kodą. Spaudos įduotas
kodas nepripažintas.
PASIKEITĖ SVEIKINIMAIS
WASHINGTON, rugp. 16.

— J. V. prezidentas Roose
veltas ir Kubos prezidentas
de Caspedes vakar pasikeitė
nuoširdžiais sveikinimais.
ŠVEICARIJA IŠĖJO

BERNE, rugp. 16. — Balio
nų lenktynėse Chicagoj šveica
rija nebus atstovaujama. Ne
suspėta išsiųsti baliono.

PILADELPHIA, Pa., rugp.
17.—‘Čia atvyko buvusiojo
Kul tos prezidento Machado
žmona su namiškių būriu. Apsistojo viešbuty.
PASIRAŠĘ KODUS LIE
PIAMI PRANEŠTI APIE
REIKALUS

Philadelphijoj klebonas. Šioje j metu leido anglų kalba žurvietoje išbuvo virš trisdešimts nalų apie Lįetuvų, norėdamas
metų. Pastatė bažnyčių ir mo prisidėti prie jos išgarsinimo
kyklų. Pakvietė seseris kazi- ir nepriklausomybės išgavimo.
Plačiau apie velionį parašy
mierietes mokytojauti. Nors
velionis visų savo amžių rūpi sime vėliau. Tuo tarpu Philakatalinosi tikėjimo ir tautos reika- delphijos lietuviams
lais» hpt paskutinės gyvenimo ikams, netekusiems savo vado,
dienos nebuvo malonios. Ir Ii- įeiškiame užuojautų,

CHICAGOJE

PAGROBĖJAI IŠSISUKO

Chicagos vakarų priemies
čių apylinkėse užvakar įvyko
CHICAGOS TEISĖJAS UŽ nepaprasta policijos medžiok
RNA
Įlė. Norėta sugauti pagrobėjus,
kurie iš Factoro, nesenai pa
La Mode moteriškų drabu grobto ir paleisto, reikalavo,
žių fabriko savininkai kreipės kaip buvo su juo sutarta, dar
apygardos teisman, kad gauti 50,000 dol.
“injunetion” prieš žadančius
Į paskirtų vietų La Grange
streikuoti darbininkus — In miestely persitaisę du policternational Ladies
Oarment monai nuvyko taxi automobiAYorkers unijų.
Darbininkai liu ir turėjo surištų popiergareikalauja didesnio atlygini lių pundų, neva reikalaujamus
•
mo, kad ir tokio, koki skiria pinigus. Būta kiek ir pinigu.
prez. Roosevelt bendruoju pra
Tuo laiku apie 250 poliemo
monės kodu. Fabriko savinin nų apylinkėse užėmė strategi
kai nusistatę tiek nemokėti.
nes vietas. Skirtų valandų ir

Teisėjas Fisher nedavė rei- skirton vieton nuvykę du poliįkalaujamo “injunetion” ir pa emonai rado ]>orų vyrų. Jie
Visi Chicagos pramoninkai, reiškė, kad fabrikantai priva- atsiėmė pundų, įšoko į savo
prekybininkai ir kiti, kurie jlo prisitaikyti prie pramonės automobilių ir nudūmė.
Prasidėjo gaudymas. Atsiki šiolai pasirašę pramonės .kodo sųlygų.
’krido ir pora lėktuvų. Abudu
(NRA.) kodus liepiami pra
nešti J. .V. prekybos departa KUR KAS REIKIA PIRKTI piktadariai tačiau išnyko ir
pasislėpė. Rastas jų pamestas
mento distrikto manadžeriui,
kad
Chicagos prekybininkai pa automobilis. Kalmaba,
kaip jie kodus vykdo, ar lai
kosi nustatytų sųlygų, ar dir taria visuomenei, kad ji viskų vienam jų pasisekė nudumti
pirktų tik tose parduotuvėse, Mayvvoodo link o kitas — lau
ba už krašto gerovę.
kurios turi jsigijusios mėly kuose kur dingo.
EUCHARISTINIS TELŠIŲ nuosius arus — pramonės gai
skir UŽ SVIESTO KLASTAVYSKUPIJOS KONGRESAS vinimo administracijos
VIMĄ
tus ženklus.
Eucharistinis Telšių Vyskupi
Už klastuoto sviesto (olcojos kongresas įvyko Švėkšnoje
REMIA PREZIDENTO
margarinu atmiešto) pardavi
liepos mėn. 23, 24 ir 25 d. Kon
PLANĄ
mų kaipo tikrojo sviesto du
gresas sutraukė didelius bū
Kolumlm Vyčių suvažiavi-j brolius J. ir P. Streck teis
rius dvasiškijos ir katalikiškos
mas Chicagoj padarė rezoliu- Imas nubaudė po 6 mėnesius
visuomenės.
remia- kalėti.
Kongrese dalyvavo keturi rijų, kuriaja karštai
vyskupai ir apie pusantro šim mas prezidento Roosevplto
ŽINOKITE,
NETOLI
planas^ kad1 krašto pramonę
to kunigų.
DIENRAŠČIO ‘DRAUGO’
Kongreso proga gautas Šv. išjudinti ir gerovę grųžinti.
PIKNIKAS
Tėvo Pijaus XI sveikinimas.
Programa buvo turininga ir AUTOMOBILIŲ AUKOS
visiems kongresas paliko dide
ORO STOVIS
Šiemet iki rugpjūčio 16 d.
lio įspūdžio savo gausumu ir
Cooko apskrity dėl automobi CTUCAGO TR APYLINKES
tvarka.
lių katastrofų 623
asmenys — Šiandien numatomas dai
lus oras; vėsiau. |I
PLATINKITE “DRAUGĄ” 'žuvo.
i

a

Ketvirtadienis, rugp. 17, 1933

bRAU G

vienu svarbesniu klausimu nerado bendro su
tarimo, nepajėgė surasti bendrų vaistų pa
Ilelna kasdien, ftskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — 9«00. Pu- saulio ūkiškiems negalavimams pagydyti, nes
metų — 18.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
kėslui — 76c. Europoje — Metams |7.00; Pusei me- randamieji “vaistai”, jei vienus gydytų, tai
— 94.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nefrą- kitus sargdintų.... Ekonominės konferencijos
Jel neprašoma tai padaryti ir neprisluufilama tam
lul pakto ženklų.
pirmininkas, anglų ministeris pirmininkas
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 vai.
Uan.
> .1*4*1 Makdonaldas, uždarydamas konferencijų pa
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
žymėjo, kad konferencijos atidėjimas esųs
reikalingas tam, kad delegacijos galėtų pada

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Bunday.
BUBSCRIPTION8: One Year — 94.00; 81x Mentbs
99.90; Tbree Mdnths — 93.00; One Montn — 76c.
»pe — One Year — 91.00; 81x Months — 94.00;

jpy — .Olo.

Adverttslng ln “DRAUOAS” brlngs best resulta

▲dvertlslng rates on applloatlon.

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

DIENOS KLAUSIMAI
KONFERENCIJŲ ŽLUGIMAS

Apie tai “M. L.” rašo: Su didelėmis vil
timis žmonija sutiko dviejų didžiausių, pa
saulinių, — nusiginklavimo ir ekonominės, —
konferencijų atidarymų. Viena jų, Ženevos
nusiginklavimo konferencija, turėjo surasti
renių taikai sustiprinti, valstybių sauguui patikrinti ii jų ginklavimąsi sustabdyti,
ita ėmėsi uždavinio — tarptautinius ekonotinius santykius sureguliuoti, muitij sienas
|i kitus tarptautinės prekybos suvaržymus
nažinti ir bendrai surasti priemonių sėkįei kovai su ekonomine krize.
Ženevos konferencija ir jos įvairios kolisijos su įvairiausiais nusiginklavimo plais kamavosi arti pusantrų metų ir, jokio
Linai neapsvarsėiusi ir nepriėmusi, pasileido
atostogų” iki spalių mėnesio. Bet žinovai
tlba, kad nusiginklavimo konferencija, susi
tikusi spalių mėnesį, neilgai teposėdžiaus,
bu« atidėta ‘'geresniems laikams”. Konfe
sijos “atostogų” metu rūpestingas jos pirįkas anglas Hendersonas ne atostogairJis i>asiėm5 apvažinėti visas svarbesnes
tinęs ir, pasikalbėjimuose su jų politikos
kdais, suderinti bent kai kuriais nusiginkrimo klausimais nuomones, kad iškilmingokonferencija netiktų visai bevaisė.. Po pasirimų Romoje, Paryžiuje ir Berlyne Hendernas gavęs įspūdžio, kad visa eilė nusiginkklausinių, prie gerų norų, galima būsusitarti. Tiktai kad atsirastų Dj gerų

•ų!..
Liepos

ūmu.

27 dienų Londone “pasileido

>gų” neribotam laikui pasaulinė ėkonokonferencija, kurių taip iškilmingai ir

geriausiais linkėjimais neseniai buvo ati•ęs pats Anglijos* karalius Jurgis V. Šita
iferencija “prakaitavo” vos šešetų sava’
. ir nusilpo... -Paskutiniam jos posėdy buvo
lios trumpos prakalbos, nepasižymėjusios
lėliu iškilmingumu ir viltiškumu.
Visos 66 valstybės atėjo į konferencijų
10 bėdų gydyti bei vargų mažinti. Bet nei
J. Žilevičius

IA” IB UETUVttMMI MUZIKA
(Tęsinys)

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

kalkališkas druskas ir atidaro
kelių l>akterijoms 'tolyn į dentalijų, o vėliau į gyvį ir į krau
jagysles ir paverčia danties da
lį į puvėsius.

SKAITYTOJU BALSAI
VADOVĖLIO KLAUSIMU

Ne mano, bemokslio žmo
Kur puvimas prasideda? Jis gaus dalykas. Tačiau nuo seBAKTERIJŲ VEIKMĖ
gelbėti. Visų pirma, užsilaikyk prasideda ypatingai vaikų dan naį poteriaujant, besimeldžiant
švariai, ypatingai švariai bur tyso. Anatomiškuose rėvuose,1^ knygos, užtinku tokių vieryti pranešimus savo vyriausybėms apie mu Rašo Dr. G. Blažiu, Chicago. nų, nes .ten bakterijos visuo unatomiškose duobelėse, kurie tų, kurios manyje sukelia priemet laukia kūno susilpnėjimo randasi ant krūminių dantų, Singų minčių. Tat ir aš noriu
veiktus darbus ir konferencijos atnaujinimui
(Tęsinys)
dantų, ir priežodžiu, kitu’ prabilti ruošiair prie pirmos progos veikia, taipgi tarpe
tinkamai pasiruoštų, kad ji duotų pageidau
smegenų
nuo
veido
pusės, da- mojo vadovėli© klausiniu,
Na,
o
iš
kur
tie
pūliai
daro

kiek jos gali, o nešvarumas
jamų rezultatų. *
“Drauge” ir “Darbininke”
Taigi abidvi didžiosios “atostogaujan si? Kaip jau pirmiau minėjau, joms ir suteikia tų progų. Ki žiliausia ant priešakinių dančios” konferencijos, jų kantrių pirmininkų, kad nieko naujo negalima pa tais žodžiais galima pasakyti, tų. Tas puvimas toli nueina skaičiau apie Jvunigų Vienyanglų llendersono ir Makdonaldo nuomone, gaminti, o vien tik pakeiki iš arba paaiškinti, kaip ligos iš visai uejaučiomis. Tik tuomet bės ruošiamąjį vadovėlį, kad
dar turinčios nors dalinai pasiekti užsibrėž vienos formos į kitų tani tik vengti: kada vienas pasitrau sužinome, kada jau dantys gen suvienodinus maldas. Dėl jautojo tikslo. Nors daug yra netikinčių jų bet roms aplinkybėms susidarius. kia iš vietos, tuomet kitas u- da, kada dantys pradeda bijo- nuomenėg tai geras dalykas, o
Štai ir čia, aplinkybėms susida žima jo vietų. Kuomet švaru- ti šilto ir šalto. Puvimui įsi-]kur senius padėti? >
kiek žymesniu pasisekimu...
rave- Mano „lotina prie ratelio išrius, bakterija ir pasinaudoja mas viešpatauja, tai nes-varu- veržus į anatomiškus
Negalima tvirtinti, >kad šios konferenci
tuo. Bakterijai veikiant, sme mui nėra vietos. O kai tik šva lius, danties nebėra, o vien niokino mane poterėlių tiek,
jos būtų be jokios naudos. Tokiuose didžiu
tik enamalis apgautas puvė- kiek ji mokėjo. Pramokytas
liuose suvažiavimuose, jeigu ir nepasiekiama genys pūna ir virsta į pūlius, rūmas apleidžia, tuomet neš
sius
lig kiaušinio kevalas; vi skaityti iš naujesnių knygų, tų
susitarimų, tai vistik įvairūs klausimai, vis o žmogus, valgydamas arba varumas užima jo vietų, gi
seiles rydamas, ryja tuos liū prie nešvarumo tuojau ir bak duryje vien tik dentelijos pū- laikų katekizmų pats išmokau.
pusiškai nušviečiami, išaiškinami. Vėliau ir
terijos, o prie liakterijų tuo-! vėsiai. Toks dantų puvimas Šiandie tos knygos, tas kate
atskiroms valstybėms ir valstybių grupėms lius ir nuodija savo kūnų, iš
ko užsikrečia įvairiomis ligo-'jau ir įvairios ligos prikimba, lubai daug žmonių apgauna; kizmas jau nebetinka kalbo3
jau lengviau yra didžiųsias savo ūkio bei po
n , puvimas.
• „
mis. Gavęs ligų ir negalėda
Daniu
, jie net suvėluoja
d eiti pas dan• atžvilgių. Man, senam žmogui,
litikos problemas išspręsti. Be to, ir šių val
. ,
.
.
. . tų daktarų, iš to p r išeina gy- sunku jau senus žodžius atmi
mas kęsti eina pas daktarų, o TDantų
puvimas nėra taip!
”
*
b
stybių grupės padarė tarpusavy svarbių su
,
,
.
,
j
I
vį
prarasti
arba
net
ir
visų
dėl
tokių
užsinuodymų
net
ir
ntinai pake’isti naujais. Tas
gerai suprantamas, kaip kad Į * .
sitarimų. •
pats, maliau, bus ir su visais
Tačiau atrodo, kad sunkiems ir painiems daktarui sunku surasti ligų. smegenų uždegimas, arba py-- 1
Pagalios, po ilgų tyrinėjimų orreliia alvioritis, ir apie tai
Toksinė infekcija, tai yra seniais.
klausimams svarstyti ir spręsti didžiulės tarptautinės konferencijos tiek tetinka, kiek šiaip suranda, kad teišbuvo blogų yra bent keletas teorijų, ko apskritolėlis apsikrėtęs bakte Kai dabar skaitau Panelės
gyvenime atskirų žmonių sambūriai bei mi dantų priežastis. Bet kiek rei dėl dantys pūva. Aš čia visų rijomis, kurios naikina kūnų Švenčiausios litanijų, tai man
tingai. Visada greičiau ir sklandžiau painius kia kentėti ligoniui ir jo ki tų teorijų neaiškinsiu, tik pa- ir gamina pūlius. Nebūtų la- vietomis atrodo atbulai. Neka
tarpusavius klausimus išnagrinės ir priešin šenei ir, galų, gale, jis turi ei minėsiu tų, kuri jau šiandien Imi blogas dalykas, kad ta in- lbu čia apie svetimžodžius ir
moksle yra pripažinta. Tai y- lekcija užsibajgtų įtik suteik tas vietas, kur kalba patobu
gumus suderins mažesnės, lygesnio svorio ir ti pas dantų'daktarų.
j dama toje vietoje nepatogumų linta, bet turiu minty tas, kur
bendresnių reikalų valstybių grupės. Rodos,
Kas tada atsitinka su dan ta Dr. Millerio teorija.
žodžiai perkelti, sumainyti:
šituo keliu toliau ir bug einama.
timis? Smegenys nupūna, dan Sulyg Dr. Millerio, po kiek-!arba
“et.iS
papuola ne* ^as atimta, nei pridėta,
tys pasilieka pliki ir patyl pra vieno valgio dantys turėtų bū cijos pūliai dažnai
J'uPratium būtų tai lyg
KUBOS SALOS KRIZIS
deda virsti į vienų arba į ki ti išvalyti. Nevalius pasitiku tiesiai į kraujo cirkuliacijų, o
kapų
išniekinimas.
Pavyzdžiui,
tų pusę, nes nebėra kaip laiky sio maisto, iš tarpo dantų ir patekę cirkuliacijon plaukia į
Ypatingas daiktas, kad visi diktatoriai ’ tis, nes raumenys supūna, ku- iš jų anatomiškų ra vėlių, y- visas kūno dalis, lig koks ša vietoj “Žvaigždė Aušros”,
nieku būdu gražiuoju nepasitraukia iš užima- rie laikė dantis kaule. Tai ma- patingai kurių glogai susikalsi pas papuolęs į upelį. Ir kada skaitome “Aušros Žvaigždė”.
Ar čia tiksliai kalbos atžvil
mų vietų gyventojams reikalaujant. Tik žmo tome, kaip bakterija veikia ir l’ikavę, tuomet pradeda veikti
tie pūliai papuola į mažas giu pataisyta? Aušra
be
nių kruvinieji sukilimai juos parbloškia. Vie kų padaro burnoje.
ant to maisto itam tikra che- kraujagysles, tuomet ten apsis žvaigždės neatsirado. Pirma
ni jų suspėja pasprukti, kiti galvas paguldo.
Dabar kįla klausimas, kaip mikalinė reakcija, pavirsdama toja ir pradeda sukti sau lizdų turėjo būti žvaigždė, o paskui
Sukilus gyventojams suspėjo pasprukti
to visko išvengti? Atsakymas ji į krakmolų, o iš krakmolų į suteikdami vienokių ar kitokią an*1*- Tat ir litanijoj turėtų
iš krašto ir Kubos salos prezidentas Machalengvas. Eik pas daktarų. Aš cukrų, iš cukraus į taktiškų
,
. būti ne “Aušros Žvaigždė”,
do, kurs per kelerius metus ten diktatoriavo.
sakyčiau, kad jau visai apsilei rūgštį, o toji rūgštis suminkš ligų. Tai bakterijų
bet “Žvaigždė Aušros”. To /r. J
Kad jis atkakliai laikėsi savo vietos, Wadus, ir daktaras daug negali tina enatnelį ištirpydama iš jo j veikimo rezultatas.
liau vietoj “Dangaus Vartai”
shingtone aiškinama, kad jis pageidavo Ku
bos gyventojus sukelti prieš J. Valstybes ir tus Kuboje prezidentavo. Užimdamas prezi rimu, padidėjo jam išlaidos. Padidino mokes sakoma “Vartai Dangaus”.
tuo būdu savo kailį gelbėti. Jis buvo įsitiki dento vietų jis rado apie 100 milijonų dole čius. Kada žmonės atsisakė mokėti, jis už Mūsų kalboje niekur nesako
nęs, kad į Kubos vidaus reikalus tikrai įsikiš rių viešųjų skolų. Iš pradžių jam kiek sekėsi traukė paskolas. Ant galo nebuvo kur gauti ma vartai kiemo, vartai kluo
J. Valstybės. Tania jis savo krašto žmones šeimininkauti. Gyventojai jį išrinko, tad jį naujų paskolų, nes viešosios skolos dvigubai no, bet kiemo vartai, kluono
būtų pasukęs prieš įsiveržusius amerikiečius ir gerbė. Buvo laikai, kada jis buvo vadina padidėjo. Visoje saloje vargas ir skurdas Ui. vartai ir t. p.
ir patsai būtų likęs karžygiu.
mas Kubos didvyriu. Tačiau per antruosius
.....
... .
... klaidai giesmėj prieš ketvirta
Šios ta, priežastys privertė žmones imtu
„..kutinę eilute
Tačiau Wasliingtone suprasta jo tie pla •prezidento rinkimus jis neteisingai iš naujo
griežtumu.
Jie
patys
vieni
gal
nieko
nebūtų
paskutinę eilutę
nai ir prez. Rooseveltas nusprendė, nesikišti pakliuvo į prezidentus. Opozicinės partijos 8
. J
.
......
i
apleista1 Bet nuo sopulių pa
bet jų pusėn perėjo km kurios ka;
į Kubos reikalus. Machados troškimas neišsi tada nuo jo užsisuko. Jis pradėjo jas neigti. laimėję,
riuomenės dalys. Tada diktatorius turėjo ne- Kkt*
trefioj
*ie.
pildė ir jis buvo priverstas dumti. Jis išdūmė, Apsistatę savo partijos (liberalų) vadais. Pa
bet paskui save paliko didelius kraujo klanus. skiau jis sudarė sau palankų kongresų. Ko šdintis.
toj seniau giedamos “Kaip ko*
Toks tai diktatorių likimas. Iš to turėtų
gtriun®n dabar giedama
Jo bičiuliai ir nusamdyti žudikai per kele jis reikalavo, kongresas tai visa jam pripaliūs metus smaugė gyventojus. Tad kada jo žino. O kada politiniai priešai atkakliau pra- j kitų kraštų diktatoriai pasimokyti. Lygiai kai
praggna »» Ąr
tikvaldžia griuvo, žmonės puolėsi tuos jo žiau- dėjo prieš jį veikti, jis-apsistatę šnipais, su- i kuriuose kraštuose nė žmonės ’nepasimokina,1 siu? v-u.,,,,
kančios narašvKristaus kančios aprašykad
apsisaugojus
tų
ėdikų,
kurie
savo
kraš

kūrė politinę pdlicijų, kuri ėmė jo priešus nu
liuosius tarnus žudyti. Jų šimtai krito.
(Tųsa ant 3 pusi.)
Diktatorius Machado apie devynerius me tik kalinti, bet ir žudyti. Pasiskelbus diktato- tams ir tautoms žalų daro.

žuvo. Jis vargonininkavo: Jurbarke, Ra
seiniuose, Zarasuose, Gruzdžiuose, Šiau
liuose ir kt. Iki mūsų laikų yra užsilikęs
pasveikinimas: “Tegu Aukščiausias Die
vas dienas tavo...” (“Tėv. Sargas” Nr. 1,
1900 m.). Mirė 1895 m. proto liga.

ekstų parašė Adomas Jakštas, išleido
Taip put minėtinas yra tų laikų var
in. J. Lideikis. Parašytos mišram chorui
vargonų pritarimu. Tatai yra pirmiau gonininkas Juozas* Dr ija-Visockis (1848
veikalas lietuvišku giesmių chorui at- 1916 m.), buvęs Joniškyje, Skaudvilėje,
itas o taip pat ir dainų. Tos nu Šeduvoje; vėliau tarnavo valdininku. Kur
kibai greit prasiplatino ir šiandien tik veikė, yisur rašė dainoms tekstus ir
daugely bažnyčių giedamos kai ku- melodijas. Parašęs niokino chorus dar tafs
laikais, kuomet nevalia buvo lietuviškai
melodijos.
,
viešai dainuoti. Nors “Lietuvių Balso”
Apie tų i patį laikų Mykolas Račus 1916 m. korespondentas smulkiai aprašo
tuomet vadinosi Kacevičia), baigęs Var (Periklis) jojo biografijų, minėdamas, kad
ios konservatorijų (1882) rašo chorams nuo 1871-3 m. mokinęsis Petrapilio kon
Aviškas mišias ir kur tik jis vargonin servatorijoje, bet, pažvelgus į velionio ra
/o, visur organizavo chorus ir mokino štus, tenka apie tai labai abejoti (Mano
dainas dainuoti. Jis yra daug girs rinkinyje randasi didelė knyga, apie šim
iu parašęs, bot, nelaimė, nėra jos su- tas paties velionio ranka surašytų dainų.
itos; vienur, kitur pas vargonininkus,
Ne tanu' dalykas. Dalykas tarne, kad
lipo nežinomų autorių, yra vartojamos. jis sugebėjo savo vedamus chorus mokin
Bunctus” jojo lietuviškųjų mišių buvo ti tikrai lietuviškų dainų ir giesmių, kas
^ausdinta jam mirus “Tėvynės Sarge” tais laikais buvo svarbiausia.
12, 1899 m. Gaila, kad jos nebuvo vi1887 m. vienam balsui su vargonais
atspausdiiltos; likusios dalys taipgi yra išleistos sekančios mišios: “Lietuvi-

čiu’ . Nr. 1. 1900 m.). Jo dėka buvo daug
giesmių ir dainų praplatinta lietuviuose.
“Žemaič. ir Lietuvių Apžvalgoje”
(Nr. 1, 1895 m.) buvo atspausdinta “Svei
ka Marija”, kuri labai greit, prasiplatino
po Lietuvų.
l^abai svarbus giesmynėlis buvo prie
du prie “Tėv. Sargo” Nr. 2, 1899 m.
“Graudūs Verksmai ir 'kitos naujosios”
Jurk. Sm. (Vyskupo Baranausko-J. Ž.),
kaip tai: giesmė apie pirmuosius tėvus,
Adventų giesmė (su gaida), Salve Jesu
Išleidus kun. Lideikiui J. Kalvaičio
Parvule, Velykų gieęmė, sequentia in Mismišias, prasidėjo prie vargonų rinktinių
sam Pentecostes, giesmė į šv. Panelę (su
giesmininkų jų giedojimas. Pats kun. Li
2 gaidom), Avė maris stella (su gaida),
deikis, būdamas didelis giesmes ir damos
,, TT .
n,T»T
•
... .
®. A
, | malda Urbono VIII popiežiaus: prie to
mylėtojas, visur ragino lietuviškai giedo- 1
bol' •__
semausioji karunkos gaida. Tai pirmasis
ti, dainuoti. Kur jis buvo, visur chorus
lietuviškas giesmynėlis.
turėdavo, kurie per mišias giedodavo lie
(Bos daugiautuviškas giesmes. Jis buvo net sumanęs
bažnytinį giesmynėlį su gaidomis išleisti,
bet, neradęs pritarėjų, to darbo atsisakė.
Tais laikais buvo susiorganizavę giedorių būriai giedojimui prie vargonų Šėto Tu liūdi, tėvynė, ir verkia širdis:
je, Truskavoje, Ramygaloje, Pagiryj; kur Darius-Girėnas jau nebeskraidys.
neturi sugebančių vargonininkų chorus
Platų vandenynų lengvai nugalėjo,
Už tėvynės garbę gyvybes padėjo.
mokinti, tokių pradeda .ieškoti (“Žiny-

szkos miszios su gaidomis (notomis), var
totinos katalikiszkose bažnycziose Lietu
vos ir Žemaicziu. Iszleistos kunigo Pailiaus (kun. Burlx>s?-J. Ž.). 1887. Vilniuje
pas Juozapo Zavadzkio. Cenzūros leista
1836).” Manau jog tai yra kontrafakci
nis leidinys. Tos mišios nebuvo populia
rios ir iki šių dienų ,jokio pėdsako nepa
liko. Kieno žodžiai ir kieno muzika, koJ
kas nepasisekė dar sužinoti. Taip pat ir
* leidėjas.

UOSTA TĖVYHĖ SAVO OTIVYRiy

Baigiant kelionę, nelaimė patiko,
Tragingąjų mirtį didvyriai sutiki.
Tikri tautos sūnūs už tėvynę žuvo,
Nes dėl tautos labo pasišventę buvo.
Dėl tėvynės garbės jie pasiaukojo,
Jos garbei gyvybę savo dovanojo.
Dvi galingos širdys jau plakti Rustoje,
Visa tauta šiandien gailiai ašaroja.
Jau kūnus apsiautė šaltieji kapai,
Didvyrių nevargin neramus sapnai.
Jau nustojo svietus dėl jųjų saulutė,
Jų nei nelinksmin raiboji gegutė.
Žaibai ir audros jų nebaugina,
Kapinių tyla juos vien tik migdina.
Nenusimink, tėvynė, jeigu žūRa sūnūs,
Jų tragingos mirtys pagimdys galiū
nus,
Kurie tavo vardų pasauly garsins
Ir ant garbės sosto tave pasodins.

Garbingon ateitin tau kelių praskins,
, Garbės deimantinį vainikų irapins.
Visokius priešus tavo nugalės
Ir garbės vainikų ant galvos uždės.

Tada tik Lietuva tikrų laisvę jaasi.
Kada savo priešus amžinai sudrausi.

’

, J. V.

ZiekaiUs

Ketvirtadienis, rugp. 17, 1933

1 ienuolyne įvyko nepaprastos
iškilmės — suteikimas abitų
i (vienuolės rūbo) sekančioms
šv. Pranciškaus vienuolyno akademikėms:

KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
2128 karkins Wav, Pittsburgh, Pa.
Telephone BEmlock 1490
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Telephone Hemlock 2204
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Onai Zelimintei — Sesuo
Marija Salvatora (Rsplen.,
Pgh., Pa., šv. Yinct nto parap.)
Stanislavai Vodžiūnuih i —
Sesuo Mūrija Itaphaelv (Khcnandoah, Pa., šv. Jurgio par.)
' Marijonai Aleksandravičiū
tei —Sesuo Marija Laura (Ma
lianov City, Pa., šv. Juozapo
parap.)

k-Mm-

Emilijai Yndapclaitei — Se
suo Marija Pranciška de Chu

"

> - H?

ntai (Malianoy City, Pa., Šv.
Juozapo parap.)

i

Sazanai Puišiūtei — Sesuo
Marija Gloria (St. Clair, Pa.,
Šv. Kazimiero parap.)
Irenai Leonaitei
.‘e.uo
Marija Judita (Hartford, C >n-

neet., šv. Trejybės parap.)
Elenai Bernotaitei — Sesuo
Marija Floretta (Grand Rapids, Mieli., Šv. Petro parap.)
Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynas ir mergaičių akademija, Mt. Providence, Pittsburgh, Pa. Prie akade
I Petronėlei Nausėdaitei — Se
inijos yra ir bendrabutis studentėms. Gera mokykla mergaitėms siekti aukštesnio mokslo ir ideali vieta gyventi
šuo Marija Čelesta (Grand RaVisos informacijos teikiamos kreipianties į akademiją asmeniai ar laiškais.
pids, Mieli., Šv. Petro parap.)
,
Kotrinai Vitkauskaitei —
..Sesuo Marija Bonifaeija (Taatnašau- • maqua, Pa., Šv. Petro ir Poa už gy- vil° ParaP )
čiurlena Gracijai Ūrboniūtei — Semalonių. suo Marija Joana de Are (Ka
iriai nu- rtford, Conn., Šv. Trejybės pastaus ži iral)-)
toji šei-į Elenai Piseriūtei — Sesuo
nuo Ba- Marija Michaele (Du Bois, Pa.,
.
7.? . K;T ;.
Mes esame Kristaus sana- ,
""V™1?
u-ia vra &v- Juozapo parap.)
tiskai melstis, kad kokiu nore.........................
. kotarpp pabėgo ir atsidangi, — , tt* v , ta*
v • * riai, ir, jei norime imti gyvi,
.
Tzalielei Grigaitei — Sesuo
budu Viešpats Dievas apšviesnoi Ameriką.
.
. , , ..
. (būtinai turime maistą imti iš
f
ni, tėvai Marija Martiną (Tamaųua,
t,
prot, kad pe suprast, Sv{
gy Komu_ Čionai kaž-kokiu būdu late savolPa” &v- Eetro ir Povilo par.)
ir pažint, t, ties,. Jiems be-,..^ Kag
bai greitai apsišvietė. Vis, ku
nepami-' ^na* Svirskaitei — Sesuo
kalbant, staiga prieS juos pasi-lSv KomunijoS) ni,ra Kristan„ rs, įSėjo per 6 dienas: tris
vo
duok- Marija Norbertą (Mahanoy Cirodo sviesus-baltas debesys, °l
•
dienas lankė smuklę, dvi dieais rūpiPa-’ ftv- Juozapo parap.)
jo viduryje kielikas su ostija
nas “mokslą” ėjo sirguliuoeti prie Onai Semeeiūtei — Sesuo
kabancia ore, ir jie išgirdę
lodei, jei nori žinoti,,koks j(]amas nuo nuodingų garų, o
ailis een-|^ar,ia Oemma (Kansas City,
balsą: “štai, jūsų išganymas!” (esi katalikas, žiūrėk, koks sa- gegtą dieną tapo pavadintas
eilgai įis įKan., Šv. Kazimierą parap.)
Nuo to laiko,mano prote da-( ntvkis yra su Kristumi, kaip į komunistų kalbas, iš kurių
y
Visų tų iškilmių celebrantu
rėsi kas kart šviesiau ir pra-’ dažnai eini prie šv. Koniuni- (išsinešė “daug naudingų da_
įbuvo didis vienuolyno rėmėjas
nvko visos abejonės apie Me- jos. Jei dažnai priimi šv. Ko- lykų”, nes suprato kalbos tųUI didž. gerb. kun. J. Ambotas iš
siją. Tapau kataliku ir dau -Įniuniją, esi gyvas; jei neini rinį tiek, kiek j jo galvą tilI I
(Hartford, Conn. Toms iškil
giau niekad neabejojau apie,prie šv. Komunijos, arba la- !po; vadinasi, kad pasaulyje
mėms pritaikintą, pamokslą pa
šv. Tikėjimo Tiesas.
bai retai, esi atšalęs, arba mi- yra
14 d., sakė žymus pamąkslininkas ge
Tasai kielikas su ostija bu- ręs. O tai bloga; reikia gydy- prasčijfl^’S^SS^^^R'flRI1?
aneiškaus
(Tąsa ant 4-to mrf.l
vo mano išganymas. Dabar mi- tojo, reikia vaistų, reikia sau- .tų. T^igt kię)tvlėno ‘ ^rfskįaU?
rštu ramiau turėdamas viltį lės šviesos, šv. Komunija kaip gyvenamo?
kad
Mesijuje, Kurs gyvena Švč tik ir yra toji saulė, tuomi ce- tos p&iigų;-; k>Qyoft' iŠ kapitoū
KĄ PAMATYSITE DIDŽIAUSIAME “RODEO
Sakramente Altoriaus.
jntru, apie kurį sukasi visas listų
drį?kiudw
Kadangi niekam šito įvykio žmogaus dvasinis gyyenimas. nkas.
.
jis nebuvo pasakęs, tat norė-į Bet ką gi padės žmogui vai- j Ka<lan'gi kaUiėtojas^Į^r

E

jo papasakoti šv. vyskupui, (gis už lango — nepasotins jo, no vi(-iėiftst $VkiU
Šis įvykis aiškiai rodo, kad, jei jo nevartos, arba drabužis'nui, k
jei ir mes norime apturėti am- krautuvėje — nesušildys, jei įvyks,.
žiną gyvenimą, tai jį tiktai at- jis juo neapsidengs. Taip kaip šaukė kalbėtoj&^^4^<Wo<
rasime Kielike ir švč. Ostijo-j cistai vaistinėje nepagvdys juk <ji
didje, nes Kristus pasakė: “kas ligonio, jei jis jų nepaims, taip žiausiis mok»»inftfk.aa neišsVa
valgys šitą duoną gyvens am- ir mūsų išganymo reikaluose jotų: iiŠ ^čmiklės patekti tie
žinai” (Jon. 6, 52). * ~
nieko mums nepadės, jei ne-'siog į; p&igįnį rojų,- kur krū
__________
vartosime Paties Viešpaties vos pinigu ir* tiek pat tingi

(Tęsinys iš 2 pusi.)
šiais Šventaisiais Metais, je
muose skaitome, jog mūsų Iš- norime tapti šventesniaiR, tu
ganytojas, kada buvo kalamas rime su Šventų Švenčiausiv
prie Kryžiaus, jo Kūnas buvo dažnai vienytis šv. Komunijo
tempiamas virvėmis, tat ir bu
vo ištemptas kaip kokia Striū
na (styga).
Suplikacijose dabar gieda
ma: “Šventas Dieve, Šventas
Galingasis, šventas Nemiršta KAS ATSITIKO SU MANO
PAŽĮSTAMU JONU K.
masis”. Ar netobulesnis būtų
senoviškas būdas, vysk. Va
lančiaus užtvirtintas, t. y. vie
toj nemirštamasis, giedoti ne
mirštantis. Tas žodis manyje
sužadina jausmus, nesusimaišo su kitais. Nes niekur mūsų
kalboje nesakoma: nemiršta
masis žmogus, bet nemirštan
tis žmogus.
K. M.

Vwrrttofas?ir akadrimikės

susirinkusios prie Panelės Šv. statu los.

Po visą ptuuiull žinomi “ro
do" InMJal • tik laukia. I'aaaullnča Parodos Kodeo. Ant v,'rAutlnlo paveikslo, matome I)lck
Shelton, milžiną Teras vRlst.
galvljlnlnką,
prie*
paguldant
Inukln) Meksikos Jaut). Vidu
ryj,
kairei matorpe Harry
Knight i> Kanados. jpjant|. ne
pasiduodanti. Šokanti arki). Vi
duryj, po dosinei, Elmer Helper Ift New Meksikos, Joja ant
bevelk neįveikiančio jaufiio. Ant
apačios, Ixt Rennrtta Ferestta
*’3«yme J5ja
Arabijos arklio,
fti'a Rodeo (vyks Soldier Fleld
nuo rugp. 25 iki nigs. 10 d.
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JJV pi 1
net trijose šeimynose ir j»uli- - Lietuvių K. K. Federacijos sirinkimas, kuriame apsvars- Ne\v York?}. Ne tiek mes tenai
kiek valgėm skaniu- jų šv. Mišių.
ko dovanų: Jeronimui Le- 52 skyrius South Side laikys’L tyta, kaip geriau prisiruošti . dirbom,
..
.. .
Praėjusiam susirinkime da
Crand ir Onai kaukaitei at- mėnesinį susirinkimą sekma- prie pikniko “l>abor Day” irj\algius ir saldainius,
1
•
...
nešė gražią dukrelę, kuriai pri« dienį, rugp. 20 d. po sumos šv. įbazaro, kurs manoma sureng- ‘ Pabaigusios t?i menk?} dar lyvavo beveik visi nariai. Ti
šv. Krikšto davė vardą M ag- Kazimiero mokyklos kamba- ’ti parapijos naudai maždaug bą, visos ėjom Į soti?} pasiski- kimos, kad ir šis susirinkimas
Pabuvęs kai kurį laikų, ge
T.
Įcalena-Ona.' Kūmai buvo: Jo-' riuose. Šis susirinkimas labai'spalių, ar lapkričio mėnesyje. Inti obuolių, nes tėvelis davė bus skaitlingas.
rais įspūdžiais išvažiavo i c Iii
'nas Laukaitis su savo seseri-J svarbus, nes bus renkami at-'Padaryta įvairūs tikietai, do- leidimų.
(Tųsa iš 3 puslapio)
cagą, kad ten dalyvavo Life- ini Elena. Andriui ir Juzei stovai į Kongresą ir įteikiami {vanos bus gražios — rankų Parveždamas mus namo, ge<rb. kun. Pijus Cėsna iš Maha tuvos V yčių seime.
S.
Marčulaičiams tasai pats Ga-; įgaliojimai. Taipgi bus paga- darbo.
'rb. tėvelis parodė daug daik
į nov City, Pa. Labai malonu
__
paliko
minti
atatinkami
kongresui
įLauksime
sekinių.
.,
Kep- tų, kurių dar nebuvom matę.
buvo pastebėti tarpe kitų sve-5 Ateinantį rudenį Seserys
i rnvs atsilankydamas
kuriai
nešimai.
Atstovų
manoma
iš
•
dovanu irgi dukrelę,
jl'ž tai mes esam jam laliai dę
čių kunigų (kurių buvo apie Praneiškietės atidaro
Enjoy lif«.
Be
Tai ir aarbininkC-3
...
,
.
,
prie
Krikšto
duota
vardas
llePittsburgho
pasiųsti
nemažai
;
on your toea.
tuzinas) buvusį pirmąjį sese- Mat?}
ir dieninę mokyklų 1
..
...... t
.
..... į Liepos 31 d. trys iš South kingos. Taip pat melsim, kad
Feel wide-awak«
rn riancisMei
Praneiškipčiu
kanelionn Ji
•
,buvo pn i na-Mariįa.
Dievas duotų jam ilgų gyve
rų
įų Kapelioną
ui- mergaitėms. ..•
Pirmiau
J Kūmai buvo: Ado- įvairiais keliais: automobiliais,
ŪSE
grabo-1 traukiniais, busais, o vienas oSide ir viena iš llomestead nini?} ii sveikatą.
Marytė
dž. gerb. kun. Y. Matulaitį iš imamos tiktai Atos^ mergaites, i mas Marčulaitis (mūsų
v
v
,
...
viumiAifn,,
,vo..oikė
i
Vtadway’s Pilis
SI. Clair, Pa. šv. Kazimiero ku.ioa manė atoli į vienuolyną. 1r,us» 8U
Uorf,ca' ?ta'!Za<la “et °rla‘V,U sknS,L (Tat
Kerb kl " įrinkJT kiri j
kurios manė stoti į vienuolyną.
ClTie Vegetable Lazatlre)
Susirinkimai
parainjoa klebon,. Per pietų- Dabar j, ku01uet Sv. prancii. mslovur .r Omu Ga»ronsk.am,; praaonn, ka.p parapija ta.p
kur.s.
to
cktnte rhe intotinai (riet oi
Dabar-gi, kuomet Šv. Pranciš-1
impantiea causcd by coaMipation.
kun. P. Čėsna seserų vardu l-b„. iini.Uiiakredį. tasai pat “svečias” paliko sū- ir visos draugijos atsiųsti saužmoti atostogoms } Rugp. 20 d. bus Tretininkų
Yoor po*»on-(rxc blood will give
s^erų vardu kaus Akademija yra
you iew “Pap.“
vardu
Davo
atstovus,
o
ir
pavieniai
kuo
nelį.
Pakrikštytas
pareiškė pirmąjam kapelionui tuota Pennsylvanijos Mokslo.......................
Miid - Rclubie
At Your Druggi.t
kun. V. Matulaičiui padėk?} už Departamento, bus priimamos 1 U
^tan^-0'a Kūmai: A- skaitlingiausiai atsilankykite, i
J. B. Tamkevičius, pirm.
jo malonų patarnav imą pirmą visos mergaitės, baigusios pra ntanas Yepšias ir Pranė Gausyk naujame, ką tik pastaty- j^ios mokyklą, kurios nori sie ronskis.
i Pirmadienį, rugp. 14 d. įvy-Į
tame, Šv. Pranciškaus Vienuo kti aukštesnio mokslo. Pagal
Dieve duok visiems sveika- ko Rūtos Klubo mėnesinis su-1
lyne ir Įteikė jam dovanėlę — *avo siekių gyvenime, galės
Giminė
t?i ir ilgą amžių!
medali su Š\. Pranciškaus ir pasirinkti arba Akademišką a-i
Šv. Antano *pa\ eikslais. Taiirjja Komerc ijinį kursą. Lan-1
jlabai gražus, ii giltinas daly- Ryjamos ši?} Akademij?} jos
.kas, kad seserys atminė ir P&- išsilavins ne vien pasaulinio į
tukrlančiams vyrų ir moterų yra šal
gerbė savo pirmąjį kapelioną! lnokglo šakose> bet ir tartie, j
tinis gražinantis sveikatą ir linksmu- 1
rną — tikras gyvenimas su pagalba
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
pareiškė jam savo dekin- j as
gyvenime svarbiausia, Pasitarkit su Dr. Ross, dykai* šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
ir moterys pasiekia viduramžį, visi |
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
.gumą suteikdamos tokią gra- tui šventaine mūsų Tikėjime
organai pradeda
darytis silpnesni, .
apie savo ligą ar silpnumą.
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Jiems reikalingas yra tonikas, štai
žią ir atmintinų, dovanėlę. Be Todėl Seserys nuoširdžiai kvie
Vėliausi ir geriausią kodėl NUGA-TONE “pastatė daugelį
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
jų ant kojų." Illle vaistinyčia parduos
(gydymai išgydymui
abejo, kun. Matulaitis aukštai i£įa niergaites į savo Akadenu
Jums trisdešimts dienų treatmentą
įvairių kraujo ligų.
visada geresnes laivuose vietas gauna.
reumatizmo, inkstų, , vartokite Jų dvidešimts dienų pagal
įvertins seserų atminimą.
paduotas direktyvas, ir Jeigu busite
pūslės, urinarių
ir
ją. Norėdami plačiau sužino-;
vi'sų
užkrečiamųjų ■ neužganėdintas, jūsų pinigai bus jums !
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
sugrąžinti — b« jokių jums ekspensų. I
ligų. Taipgi speciali
..Lai gyvuoja pirmasis sese- ti apie įstojimą į Akademij?
gydymai
sugrąžini-'
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
mui energijos ir sti- ,
rų Pranciškiečių kapelionas sąlygas, kreipkitės į Seseris
prumo be laiko nu
pildys.
šiuo adresu: St. Francis Cor.- stipusiems asmenims ir lytiniai*
gerb. kun. V. Matulaitis!
, silpniems vyraips.
Tose iškilmėse taipgi daly vent, Mt. Providence, R. D.
Sergantys žmonės yra kvievi I ui
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
ateiti dėl sveikatai naudingu in
vavo didelė minia pasauliečių! No 9, So. Mills, Pittsburgli, i 'formacijų.
kurios bus sutei'ktos
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
dykai be jokių pareigų.
žmonių, tėvų ir seserų, gimi- Pa.
Dr. It?ss kainos yra žemos Ir'
k. 2.11pasaulio kraštus.
, visiems prieinamos. Galima susi
nių iš tolimų miestų: Cliica-[
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad
> kiekvienam nesveikam žmogui duo ■
■ gos, Hartford, New Yorko,
U progos Išsigydyti ir tapti sveiku.
| l’hiladelphijos, Grand Rapids.
Detroit ir t.t. Visi labai pa
.v.
'iryn.ia. ^rlliniiRB Žemo mintnl.rlo
nleSžjlmą odos J penkių eeknmlae
r
SVEČIAS
t'ŽTIKIMAN
SPECIALISTAS
tenkinti ir gėrėjosi vietos ir
— Ir pagelblngas prie Eczemoe,
tiuėkų. dedervinė*. Ir libtrlnv) Zo35
Sdiith
Dearborn
3treet
iiio beveik stehuklInKai priUU>“nn
gamtos gražumu.
Rep.
«
«
r
visokiai, odos Irltnrljas, krutame
ktfiupas Monrop Str., (’hlcago, III,
'o gydymo ypatybės retai h«n,'aKenai pas mus besilank" lakite elevatorių iki penkto aukšnios kitose gyduolėse. Visos veisti,
,to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų
nyčio..
užlaiko—Mc, 600. II. Ypa
“svečiai su dovanotum'*, bet tr 50# dėl moterų. Valandos: 10 a.
tingai tvirtas Žemo, bu syk gem. ik.' 5 p. rn. Nedėliotais 10 a
lusni rezultatai *1.2$.
pastaromis, dienomis visiems rn. iki 12 vai. Paned''-|ln'a. Keredo2334 So OAKL
1 mis i,r Subatohils nuo 10 a. iii. iki
gerai žinomas ir visų mylimas i# p. rn. Ofisas 30 metų tarne pa
lme name.
Telefonas CANAL 7790
, Gerb. kun. Lipnickas, Lie svečias p. Garnys atsilankė
FCtP, 5KIN
IPRtTĄ r -ONS
tuvos jaunimo direktorius iš
Panevėžio, kuris kai kurį lai
ką lankosi Amerikoje, apsilankė hh'. Pranciškaus Vienuo
OFFICE
lyne. Ypatingai domėjosi vie
NOiN fcUN OOT ANO
NO o CAM
nuolyno mokyklos sistema ir
BRlNtr ME /K
ALRtGHT
SUE
iwrr,*Ni>
SANfcVMlCH ftNt>
geresniam susipažinimui su siH0LPS
3UVT
TVJO
n'k-L MOUE> REKTHJTS
I
COFFEE.
COPS
OF
COFFEE
ZTT THE B&YLCASte
įstema naudojos rekordais ir
kitomis žiniomis, kas.liečiri
mokyklos vedimą.
I Seserims pasakė labai įspū
dingą konferenciją, iš kurio1
buvo galima matyti jo patri
jotizmą ir lietuvybės meilę.
Toje kalboje ragino Seseris,
l<?id, mokindamos lietuvių vai
CL3iū
K‘liūs, įdiegtų jų širdyse mei-,
l< Lietuvos ir tos brangios:
ji] tėvelių kalbos, kini tokia
fcvelni ir skambanti, kad jokia

Pittshnbii Lietu-

!-kita kalba negali sn ja susilyginti. Seserys ilgai nepamirš
tos kalbos ir dažnai atsimins
gražias jo mintis.

Nusa-fone

VAŽIUOJANČIU | LIETUVA
DĖMESIUI

AR NESVEIKAS?

SOUTH SIDE

MT. PROVIDENCE, PA.

i
1 r

Sto]
'■ utchi «g
Skii

DR. B. M. ROSS

ZAKORCIU AGENTŪRA

žemo
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,9 vai. ryto, giedotinėmis na
Nuvažiavimas kiekvienam
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
šiomis, procesija ir pamokslu.
prieinamas, kainuoja tik 50c.
Baigsis sekmadienį, rugpiūčio
Motorinis, didelis busas nuvež
įr parvež. Pirmas busas išeis Ofiso: Tel. CALumet 4039
120 d., 7:30 vai. vakare mišnuo šv. Kaz. bažnyčios 9 vai. ,Res.: Tel. HEMlock 6286
Klai4 ^*1^?
Iparais, pamokslu, procesija ir
DEN TĮSTAS
1444 SO. 49lli CT., CICERO, ILL.
i palaiminimu.
. .....
B ryto, kiti eis kas valandų ii
zoliucnų, kuri bus pasiųsta .’ . . .
.
.
. . .»
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—I vai.
Mūsų lietuvaitės katalikės, šeštadienį bus giedotinės
' dažniau; pirmų vai. popiet įs- į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Lietuvų ir lakūnų giminėms, t •
. .. .
,»• • i
didelę klaidų daro, kad veda-, Mišios su pamokslu 9 vai.;
Paned., Sered. Ir Subat. 2—0 vai.
.
“
. ..
v
eis paskutinis. Pirmi busai
3147 So. fialsted St.
'Taipogi
komisija
praneša,
kad
v
...
,
.
...
,,
si su nckatalikais. Štai, ir pas taip
jjUS įr daugiau Mišių,
’
'grjs apie b vai. ir vėliau. Pa Ofiso valandos: 1-4 Ir <-> vai vak.
Gedulingos pamaldos už žu į vėlinu ,bus surengta pramoga,'
.
ttcaulenujob Ofisas: 2454 W. 49 th SL Tel. HEMlock 8151
mus gerai žinoma lietuvaitė Sekmadienį bus skaitytinės
o
1
b ’|iapi■■JU> &šv, \ardo draugijos
Valandos: 14—11 ryto
vusius
lakūnus
arba vakarėlis tinkamam, paŠaradomis Ir N ėdėĮlomis pagal sutarti
apsivedė su nekataliku. Nebū ki išlos 13:30 vai. ryto ir suma
(Tęsinys 6 pusi.)
Pereitų ketvergę, 8 vai. va- gerbimui žuvusiųjų lakūnų ir
tų taip gaila, kad nors Mote- su pamokslu 10:30 vai.
(Naryauckaa)
Tel. LAFayette 7650
visas pelnas eis pastaty*
rystės Sakramentų būtų baž Penktadienio ir šeštadienio kare, bažnytinėje, salėje įvyko
GYDYTOJAa IR CHIRURGAS
LIETUVIAI DAKTARAI:
>424 West MarųuetU Road
nyčioj ėmę. Bet anaiptol, kaž vakarais 7:30 vai. bus mišpa Šv. Kazimiero parapijos vei- niuĮ ^eins P^i^klo.
VALANDOS:
• Iki XI ryto; 7 Iki > vakare
kėjų susirinkimas. Susirinki-1 Komisija kviečia visus Pilikur, kokiame korte apsivedė. rai su pamokslais. ,
U tara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Tel. LAFayette 3057
Gydytojas ir Chirurgas
1411 B. MAPLKVVOOD ATM
Jaunieji nepagalvoja kad Išpažinčių bus klausoma rv-;mų atidarė pirmininkus Pran- ladvlPll‘jy« ir apylinkės lietu
4140 Archer Avė.
ckūnas, pakviesdamas kuu. A. ,'1US dalyvauti gedulingose palaimė šiam pasauly nėra ilga. tais ir .vakarais.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Tel. LAFayette 5793
įteikia daugiau galvoti apie Atvažiuos daug svetinių ku- J. Aiauskų atkalbėti luaidą. |maldose, kurios bus atlaikytos ' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
s Bes. 2136 W. 24th St.
nigų klebonui su dvasine pa-j Apsvarsčius įvairius parapijos
KaZ' bažnycioJe» lu8Piūčio
Tel. CANal 0402
sielos išganymų:
X—SPINDULIAI
I—
galba.
į
.reikalus, prieita prie tinkamo
8 vab r^^0.
Kų gerų užsipelno žmogus
Office
Res. and Offics
A Pilone
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
3051 West 43rd Str.
PROspeCt
1028
2359 So- Leavltt st Dtfice: 4459 £
•
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
gaudamas pasaulio turtų, jei Visi esate užkviesti atvažiuo pagerbimo žuvusiųjų lakūnų Parapijos, Šv. Vardo ir choro Valandos:
P
auao
S. *Califorma
Avė.
nuo
2
iki
8
vai.
vakaro
ti
ir
dalyvauti
šituose
iškil'
Dariaus
ir
Girėno.
SusirinkiCANal
0706
bendras
piknikas
Seredomla ir nedėllomla pagal
J.
savo sielų pražudo!
Nedėlioję pagal sutartį
au tarties
minguose atlaiduose, pasiklau mus ėjo liūdna nuotaika, visi
Visi bruzda ir kalba - apie
syti gražių pamokslų ir aptu- .dalyviai jautė gedulu dėl mū-į bendrų parapijos, Šv. Vardo
Lankėsi
GROvehiU 0027
PHYHICIAN AND SURGEON
Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
didvyrių žuvimo. Visų dva- ir choro piknikų, kuris įvyks Pilone
Valandos: 1-4: 7-9 P. M.
Rugpiūčio 5 d. buvo sustoję rėti dvasinės naudos. Matas
2403 W. 63rd St., Chicago
4917 S. Washteuaw Ava
šia buvo prislėgta dėl lietuvių sekmadienį, rugpiūčio 20 d., Trečiadieniais Ir aekuiad. susitarus
OFFICE HOURS:
iš Detroito pp. Paurazai pas
KNYGOS
S to 4 and T to 9 P. lt.
j tautos tragedijos. Buvo pla- Chew’s Landing, N. J. PikK. Paurazų, gyvenantį PittsBunda/ by Appolnunant
čiai tartasi dėl tinkamo mūsų nikavimo vieta užtektinai yra Lietuvis Gydytojas Ir Chtrur
Parašė
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS
burgh’e; taip pat neaplenkė
2422 West Marąuette Road
Ktm.
Dr.
K.
Matulaitis,
M.I.C.
didvyrių
pagerbimo.
Tampa
graži
ir
patogi.
Miškelis
ga4849
80.
WE8TKRN
AVB.
nei savo pažįstamųjų. Buvo
4aL: 2-4 Ir 7-9 vaa. a.etv. 9-as ryto
Chicago, III.
Dorybės
$1.00 išrinkta komisija, j kurių j- na didelis, pilnas aukštų, plaNedėlloJ nusitarus
sustoję ir jais J. B. Tamkevi«•
eina: A. U’zumeckis, K. Dryža'č-.iai išsišakojusių žalių medžių, BOUIevard 7589
Gydytojas ir Chirurgas
čių ir Šv. Kazimiero pa ra p. Kristaus Patarimų KeRez. HEMmk 7601
Pilone CANal 6122
liais
$1.00
ir
S.
Barauskas.
Komisij'a
pra
Prie
miškelio
kranto
bėga
gra
4645 So. Ashland Avė.
varg. V. X. Medonį.
Sielos Takai Tobulybėn 1.00 neša, kad rugpiūčio 17 dieną, žus, platus upelis.
DR. S. BIEZIS
Ofiso valandos:
Rugpiūčio 6 d. išvažiavo į • Misijonieriaus Užra
S vai. ryto, Šv. Kazimiero pa Mūsų Šv. Vardo ir choro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Shenandoak, Pa. į Moterų Są
2201 W. CeimaK Road
DENTISTAS
rapijoje įvyks iškilmingos ge vyrai atsilankusiems gražini
šai (Brolių Marijonų
Nedėliouiis pagal sutartį
jungos seimų. Mat, E. PaurąValandos. 1—1 Ir 7—8 vak.
Vertimas)
$1.25 dulingos pamaldos, kurias lai- patarnaus, o darbščiosios mo 4712 So. Ashland Aveuue
Ofiso telef. BOUIevard 7820 Ssreduuiis
ir neaetiouus pagal sutarti
Vai.; Nuo 19 ryto Iki I vakaro
zienė Moterų Sųjungos centro Perkant visas kartu $4.0.i kys kun. A. J. Alauskas ir terėlės alkstančius pasotins ga
«.KZ,ix/iuNCl Ja .
Namų tel. PROspect 1930
kasos globėja ir veikli darbuo Šias knygas galite
6631
S.
Cahlonua Avė.
gauti pasakys pamokslų. Tuoj po'rdžiais užkandžiais ir vėsins Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
toja Šv. Jurgio parapijoj, De “Draugo” Knygyne,
Telefonas REPuOlic 7868
Mišių įvyks susirinkimas mo-'šaĮtakose. Šokiams grieš Bali- Rez. VlCtory 2343
Tel. BOUIevard 7042
troite.
2834 S. Oakley Avė.
kyklos salėje tikslu išnešti re- lionių orkestrą. Komitetas iv

PITTSBURGO LIETUVIŲ
ŽINIOS
,

RYTŲ PENNSYLVANIIOS ŽINIOS

DR. ATKOČIŪNAS

Į OR. A. G. RAKAUSKAS

PHILADELPHIA. PA,

DR, V. S. NARES

DR. F. G. WINSKDNAS

DR. A. RAUKUS

DR. A. J. JAV01Š

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. M. T. STR1K0LTS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. C. Z. VEZEL’IS

Tel. CANal 0257

federantai prižiūrės visų ben
Giidėjau, kad Pittsburgli’o
756 W. 35th STREET
GRABORIAI:
drųjų tvarkų.
lietuvių žinios bus įvestos ir
Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 4:44-4:34
4645 80. ASHLAND AVĖ.
Chicagos socialistų dienrašti.
arti 47th Street
Telefonas YARds 1138
VaL: nuo 9 iki a vakare
LACHAVICH
Kas bus redaktorium, neteko
GRABO RI Ali
Bsrsuuj pagal auu.ru
Gydytojas ir Chirurgas
1821
SOUTH HALb'lbU SiULET
sužinoti. Vienas žmogus nitui
itealdencija <i,UU so. Artesiau Ava
IR SŪNŪS
Graborius ir Bals&muotojas
pasigyrė, kad dabar esu PittsValandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Tel. CANal 6122
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. REPublic 8340
C Iki 8:20 vakare
burgk’o lietuvių žinios su Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Turiu aatonrabilioa visokiem*
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
meldžiu atsISauktl, o mano
Čia pigesnės kai’nos, nes daugiau prityrimo.
“Draugu” busiu suvarytos į Reikaledarbu
busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
DKMT1HTA4
Tel.
CANal
2415
arba
2510
patarnavimas visuomet prieinamas už
ožiot ragų. Na, na, Povyluk ir
3319 AUBUBN AVENUE
| 2314 W. 23rd PI., Chicago
NAUJA ŽEMESNĘ KAINA2201 W. Cerm&k Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jonuk,-nė taip 'Smarkiai, nes
Kiekvienam pagrahul musų koplyčia eu vargonais
dfieaaro. TU.
* (Kampas Lsavitt St.)
dykai*. Nuliudtmo valandoje nepamirškite
4142 ARCHER AVENUE
i Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
smarkiai bevarydami galite t, 1439 & ^hČ^rt, Cicero, Iii.
patarnavimu busite patenkinti.
Nuo 1 Iki t vakare
Tel. VIRginia 0036
ožį į kuprų suvaryti. Kad ne-'
bsrsdoj pagal sutarti
TEL. CICERO 4927
sušpetnintumėt!
Įnc.
LIETUVIŲ GRABORIUS
6340 SO. KEDZIE AVĖ.
DR. MARGEIUO
Piiovie BOl letard 4130
Tel. GROvehiU 1595
Vaizbos butas ir piliečių dr(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
PRANEŠIMAS
Moderniška koplyčia dykai.
gija šaukia visų parapijų bei
j Persfkelė j erdvesnę ir patogesnę
408 W. 18lli St.
TH. CANal 6174
vietų
Chicago, III.
draugijų atstovus rugpiūčio 24
3325 80. HALSTED ST.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIUS
d., Lietuvių Piliečių svetainėn,
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
Val.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas*. Tel. VlCtory 4088
nuo b iki 8 vakare
Šaradomis po pietų ir Nedėldieniais
Mueų patarnavimas
kad pasitarti kokių programą visuomet
' šventadieniais nuo 10 iki 12
tik susitarus
jųžlnlngae Ir
Phouc BOLlcvai-d 8483
3422 W. MARGU ETTE ROAD
GRABORIUS
Pilnas
Laidotuvių
Patarnavimas
nuo
$75.00
ir
aug.
nebrangus,
nes
neturi

nustatyti ir kaip bei kuo pri ma Klaidu ažlalkymul
Koplyčia Dykai
I V ▲ I & Ū 8 DAKTARAI:
sidėt prie Dariaus ir Girėno afcvnš.
4830 WEST 15th STREET
paminklo statymo, nes Pitts-1 Naujo, grali ko
Kas. Phons
offtcs phons ofiso. Tel. VlCtory 6893 ___ _
Cicero, Ulinoia
\VENlworth 24)00 *'*“''• ***• ’ ,
ENUletvood 4041
burgli’o lietuviai irgi negali plyčia dykai.
Rez.: Tel. DRExel 9191
INCORPORATED
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
pasilikt užpakaly kitų koloni-1
Henry W. Decker
3307 Aubura Avenue
(Llcensed Embalmer)'
jų.
J. B. Tamkeviči-us
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. P. Z. LALA I ORIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. G. L BL0Ž1S

J. F. RAOŽIUS

DR. T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

A. MASALSKIS

DR. A. L YUŠKA -

ANTANAS PETKUS

PAVLAV1CIA MTAKING CO:

SIMON M. SKUBĄS j

GRABORIUS IR BAIDAM UOTO JAS
Patarnavimas geras tr nebrangus

I.J.ZOLP
I

BRADDOCK, PA.

40 valandų atlaidai prasi
46th STREET
dės Šv. Izidoriaus parapijoj 1646Tol.WEST
BOUIevard 5203—8413
penktadienį, rugpiūčio 18 d.,
To:. CICERO 201

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ož 48 8.04
KOPLYČIA DYKAI

-t L

Tel. LAFayette 3572

,

j. Liulevičius 1
Graborius
.k

TB

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

-I

Patarnauja Cbtcagoj« Ir aplellak«ja
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4002 Archer Avė.

KAZIMIERAS

J. J. BAGDONAS

ZASAITIS

LAIDOTUVĖMS

A. a. Kazimieras Zasaitis per
siskyrė su šiuo pasauliu rugppiučio 18 dienų. 1982 m., su
laukęs 20 metų Ir 10 mėnesių
amžiaus.
Paliko didelė)! le nuliūdima
tėvų Kazimierų ir motinų Onų,
tris brolius: I’ljušų. Juozapų ir
Jeronimų, dėdes ir dėdienes,
gimines, draugus ir pužjstamus.
Liūdnai' atminčiai rnuųų my
limo sūnelio bus laikomos dve
jos Iv. MiAios, Visų Aveutų pa
rapijos haSnvčiųle. Roselande;
pirmos penktudlen), rugpiūčio
18, 1938, 7:30 vul. ryto, o ant
ros antradieni, rugp, 22, 1932
taip gi 7:80 vai. ryto.
Kvi'ečlame visus g!‘.nlnes, dra<l
gus ir paž|stamus dalyvauti pa
maldose.
Mes tave mylimas sūneli ir
broli niekuomet
neužmiršime.
Tu pas mus jnu neliesugrtkl. bet
mes anksčiau ar vėliau pas tave
nueisim. įsiūk musų pas tave
ateinant.

patarnauja

Nuliūdę: Tėv«4 Ir Broliai

CHICAOO, ILL.

Tel. MOSroc 3377

Halsam uotoJas

1344 R. 5fW4» Av«.,

3238 S. HALSTED ST.

718 W. 18th St.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDAJAS

Metinės Mirties
Sukaktuvės

DR. A. R. McGRADIE

MANDAGIAI
SIMPATIŠKAI
i
ir •

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje

pašaukite:
REPublic 3100

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ię vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už1 aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko herokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-4)7 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. A. A. ROTH

7850 S. HALSTED STKEE1 Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ROOM >14
Specialistas odos ligų ir
VaI.: 1-4 Ir 7-9 v*t vakarų
veneriškų ligų
I------------------------------------Ofisas 3102 So. Halsted St.
!

DR. CHARLES SEGAL

Parkelė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ

SPECJJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 19—12 nuo 2—4 pu
pietų: 7—8:20 vai. vakare
Nedėliomia 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880
Res.:

Offics;

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDI'TUJAS IR CHIRURGAS

2355 VVest 63rd štreet
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti
Ryto vai. &v. Kryžiaus Ligoninėj

Cbicoro. III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kars

Kampas liet Street

Vai.: 1#—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomle fr ftventadienlais 14—lt

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 BU. ASHLAND AVĖ

Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAsa 3200
VALANDOM:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v.
Nedėldleniats nuo 10 Iki 12 dienų
Pilone: PROjumiI 1034

DR, G. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:
1—4 ir 7—9 vai. vakare

Nedėlioję pagal sutarti.

WISSIG,
ii
Specialistas
Rusijos

tU TR MOTERŲ
KAIP U1SISEN4JUHIO8 Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Speclaltėkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatlsmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjime Ir paslaptingas ligaa Jeigu kiti ne
galėjo Jin Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kg Jta Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydė tūkstančius llgsnlų. Patari
mas dykai.
OTTkO VALANDOS: Kasdla nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo B—8 valandai vakare. Nedėliomle nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 UEbT 2<lh ST.
kampas Keeaer Avė.
Tet CRAaford 6*72

B

Ketvirtadienis, rugp. 17, 1933

P R Į ugX s

ŠV. JURGIO PARAPIJOS DIDELIS PIKNIKAS

Geriausia muzika, užkandžiai ir gėrimai. Pasisvečiuosite su draugais ir pasi_ |Į

SEKMADIENĮ, RUGP. - AUGUST 20 D., 1933
Bytauto Parke, 115 St. ta.»p Crawford ir Cicero av.

tvatysite su svečiai" iš Lietuvos.

PRADŽIA 12 VAI RYTO.

ĮŽANGA 25c.

Širdingai kviečia KLEBONAS ir RENGĖJAI

Svečiai iš Philadelphijos
Užvakar “Draugo” redak
ciją aplankė p. ,1. Gudavičius;
Md., J. Matulaičiui iš St. Clnir,
(Tąsa nuo 5 pusi.)
(-esers Anastazijos-kaziįmena ;
Pa., (I. lnčiūrai iš Kingston,
nariai ir choristai kviečia vitės brolis), Kaz. Žadeika ir Li
Pa.,
E.
PaukStei
iš
Chester,
t
PALAIDOJO LABDARĮ
pus atsilankyti į šį nepapras,
onas Ginkevičius. Jie visi iš
PRADEDA- 1ŠI3IUBU0TI
Pu., I. Ziinbliui iš Rielimond,!
Philadelphijos. Aplankę Pa
tų pikniką.
Pa., S. Norbutui iš Frackville,
Praėjusį pirmadienį, grabosaulinę Parodą, pasisvečiavę Parapijos mokyklos kamba
Parapijos lazaras
Pa., P. Garmui iš Reading, pas chicagiečius, netrukus gririų remontas prasidėjo. Rtig. riui .Masalskiui patarnaujant,
Kaip pastaraisiais metais, Pa., .1. Aleksiūnui iš Maspeth,
piūčio 15 d. vakare surengtas tajx) palaidota: Petras Antataip ir šįmet bus surengtas N. Y., P. Gašlūnui iš Chicago, atgal į savo miestą.
vakarėlis
parap. “Rūtos” dar- navičius. Velionis buvo taupu:didelis bažmas parapijos nau- III., P. Laumakiui iš ShenanDrauge” lankėsi ir p. .J. že davė gražaus pelno. Pas vi- ir darbštus. Todėl susitaupė
Jai. Manoma vėl laikyti buza- doab, Pa., A. Alauskui iš Phitą penkiose vietose: Point 'ia^’flia’ Pa V *Keidošiui"iš BuleviZius iS Homestead> Pa> sus -darbininkus, talkininku -, turtelio ir nusipirko didelį ir
Drevze, \Vest Philadelpliia, Rnu,„ ’
v *, „LJ kuris >u kelinti Inetai dirba aukotojus ūpas kuo geriausia . gražų namą. Velionis dėjosi
Pernon St., Second st. and
pH‘. G ^delėj Pittsburgh’o radijo st,
j
pinni|tinia, prie visu gerą darbų, ypač rė
čiui iš Pbiladelpbia, Pa.,
Eront ir prie bažnyčios. Do- Rapier> g. M ig Langhorne, tyje kaipo anauncens. Dalyva- >v. Brazauskas, J. Juzėnas, K. me Lab'L S^ungą. Jtsai ,r
Rs,os
užvaijda/jo moteris yra aukoje Labd.
vanos, kokias tik parapijiečiai p/ (.J ‘ ’ ., ..'nL-horne Pa’,vo K Vy«» seime, aplankė Rai
lielai
nriima.
‘
senus
pažįstamus,
kun,
čia
p
galės duoti, bus mielai priima už atsilankymą.
P. Gadeikis, L. Jusevičius, Ma Sąjungai po $100. Moteris per
daug turi, nes yra ilgoką lai- rkevičius, broliai Vladas ir Pe visą laiką dalyvauja labdarių
mos.
i
Surengimui ir tvarkymui ba Į Dėkojame už atsilankymą ką Cbicagoje gyvenęs,
tras, P. Kazanauskas, Al. Žo veikmuose.
—i------zaro šaukiamas parapijiečių sesutėms Pranciškietėms iš
stautas, F. Kliknnas, P. Rai Vietinė Labd. Sąjungos kuo
Grįždamas
po
Vyčių
seimo
Eustnnkimas rugpiucio 13 d.,
. . \
.
nis, K. Jušas, J. Zalatorius, A. pa už savo buvusį narį a. a.
tuoj po sumos. Darbininkai Domininkonems iš Philadelp- nąrno “Draugo” red. buvo su- Miknevičius ir kiti.
Petrą Antanavičių užprašė šv.
bus prašomi ateiti į talką ruo-,hia’ Pa’ sesutems Pranciška-, stojęs p. Laučka, “Darbinin-.
Talkininkas mišias.
Labdarys
šiamąjam darbui.
'h'mS iS Trenton’ N- J » sesu* |ko” red. narys iš Bostono. GeUi kiekvienas parapijietis t?rn* iS Villos Šv‘ Philomenos rb. svečias papasakojo apie
ii parapijietė kuriam rūpi pa- ,ir se8Ut*ms Sv’ Kazimiero iš Rytinių vai. lietuvių katalikų
veikimą visose srityse.
rapijos gerove, atsilanko į sį, Scranton,’ Pa.

RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

IŠ ŠV. JURGIO PAR AP..
BRIDGEPORT

Amerikos Lietuvio Kolegijos Metinis

Dėkojame ministrantams
IŠ FED. KONGRESO KO
—
i gražų patarnavimą šioms
MISIJOS SUSIRINKIMO
i kilmėms.
Dėkojame gerbiamiems var
gonininkams J. Modeliui, R. | Rengimo komisijos sus-ma*
DIDELĖS IŠKILMĖS IR
Juškai, R. Staniškiui ir J.,'iyk® ™gP- U dieną, West
IŠVAŽIAVIMAS
'Sbierantui už atsilankymą.
,Sidėje.
Į Širdingą ačiū tariame mūsų, Bankieto komisija praneša,
Rugpiūčio 20 dieną, 3 valau j rėmėjoms philadelpbietėms iš pad bankietas įvyksta rugp.
dą popiet įvyks įspūdingos iš Šv. Kazimiero ir Šv. Andrie- 24 dieną, Hv. Kaz. Seserų Viekilmės, būtent seserų profesi jnus parapijų, už pasidarbavi- nuolvno auditorijoje. Vakarieja. Kviečiame visus dalyvauti mą.
nę pagamins pačios gerb. Se
toj iškilmėj.
I Padėkos žodį tariame ir vie serys, išpuoš svetainę ir priTą pačią dieną bus ir pik šnioms iš Chicagos Juškienei rengs keletą numerų progranikas seserų parke. Bus vi ir Petrošienei.
j mos iš Akademikių. Komisija
šokių įvairumų ir pasilinksmi j Žodžiu, ačiū visiems mūsų turi pakvietusi mūsų žymiuonimo.
. ,
j geradariams, kurie dalyvavo sius artistus, kurie maloniai
Atskirų kvietimų žmonėms iSkilmgge.
, sutiko bankiete padainuoti>
nesiųsime, nes per daug kai- j paUg norėtumėm dėkoti, bet būtent: Rakauskienė, Janušaunuoja, o ypatingai dabar, ka- žodžiai per silpni išreikšti gir-' skienė, Sabonvtė ir Sabonis,
dangi laikai tokie sunkus. Kas dieg jauSTnug> Nesurašytus dė-,“Draugo” redaktorius Simutik gali, praneskit kitiems a- ko8 jaugmug gu<jėginie prie Die ų.g igrinktag bankietui vadopie šiuos įvykius.
vulio altoriaus, mūsų
naujame.' v
auti.
inunų naujumu
YaUVl.
Nuo liepos 31 iki rugpiūčio
“J’ n',l,1<>S naraelyje- -’is- ka‘P°! Koncerto komisija pranešė, j
2 d. buvo
įspūdingos re- mfisų fjenausias Tėvas, palai- k j
t() Daktare’ bus vai '
____ :
a,
°Pkolekcijos moterims.
moterim,.. RekolekBekolek- mins
ir atl ins 8imt(
_.'/aktare hus vat-.
rijų vedėjum
vedėjom buvo
buvo Tėvas
Tėvas BruBru- ri
rlonai
n5 pri
nriel
.nkllm. mums.'
m„m, ! fn Pra
. ,ifl5i
. -gPfr’ 2"
, !
ci.|ų
ai už
elankumą
mo
parap.
svetai
žikas, jėzuitas. Didelis būrys
Dėkimros
|?o Pras.de.,ir
,
,
....
im Kingo.,
ne
po bon
nej., Po
koncerto bus šokiai.
moterų buvo susirinkęs ir ne
8v. Kazimiero Seserys? Operetę stato L. V. “Dainos”
viena ilgai minės tas brangias
• choras vedamas J. Saurio. Bi
dieneles.
lietai jau atspausdinti po 50c.
Seserys Jėzaus Nukryžiuotojo
ir išdalinti po visas kolonijas.
Visi prašomi įsigyti.
Skelbimų komisija sunkiai
dirba; turi surinkus daug sKe:
bimų. Ir toliau darbuojas,
j Ženklelių komisija jau turi
Širdingai dėkojame Jums už ■ Gauta praneSimas, kad iš pagaminusi du šimtus ženkleatsilankymą į \ illą Juozapo pjttsburgh, Pa. atvažiuoja ke- lių
Marijos.
liolika atstovų į A. I> R. K. i Nutarta atspausdinti penki?
Ihiug džiaugsmo suteikėt Federacijos kongresą. Jų tar- tūkstančius plakatų ir pasklei
inunis, kad dalyvavote iškil- pe ųun
Kazėnas, Federaci- sti po visas kolonijas. Tai nt
mėse, pašventinime mūsų ko- j08 Pentro iždininkas.
'liks Rpaudos komisija,
plyteles.
į
yra žinių, kad ir iŠ kitų to-! Priėmimo komisija rūpinasi
Dėkojame didžiai gerb. kun. ,jmų miestų atvyks delegatų priimti svečius atstovus ir
J. Čepukaičini už pašventini- j kongresą.
prašo tų, kurie galėtų užleisn
mą mūsų maldos namelio, gekambarį atvykusiems svečiarb. Dr. kun. L. Mendeliui už i
^^7
T&1
ms, kelių dienų gyvenimui pra
turiningą ir įspūdingą pamok-Į Dar šią savaitę į Chicagą nešti “Draugo” redakcijai,
slą, didžiai gerb. kun. J. Ha- atvyks kun. K. Vasys iš Wor- Nors mūsų viešbučiai užpildylaburdai už malonų svečių ku- cester, Mass., kun. J. ftvagž- ti, vienok bus susižinota, ar
nigų priėmimą. Ačiū gerbia- dys iš Montello, Mass. ir krx* galima bus atvažiavusiems atmiems svečiams-kunigamR: A. Pr. Juras iš Lawrence, M^ss. stovams bent vienas jų nuroMilukui iš Maspeth, N. Y., J. Jie dalyvaus Kunigų Vienybės (lyti.
V. A. Galnaitė
Lietuvninkui
iš Baltimore, seime ir Federacijos kongrese. [
Sus-mo raštininkė

susirinkimą.

Tu ir Aš j

ELMHURST, PA.

.

PRANEŠIMAI

NASSAU, Bahama
salos,
rugp. 15. — Buvusia Kubos
Lietuvos Vyčių “Dainos” prez. Machado čia atvyko su
choras turės svarbią “O, Da buvusiuoju žemės ūkio sekreto
rium, buv. Havanos majoru,
buv. finansų sekretorium ir
vienu savo asmeniškuoju pa
lydovu.
Machado lėktuvu
atsivežė
paslaptingą bagažą. Jį viešbu
ty aplankė Kanados karališ
kojo l>anko atstovai.

SEKMADIENYJE,
RUGPIŪČIO ■ AUG. 20,1938

įgyti naują “THOR” skal
biama mašiną tiktai už

“ROTOS” DARŽE, WEST SIDE

*49.50

>. .

— RENGIA —

,

mokant tik po

$1

Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO”

į savaitę ir—
Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kat'nas. taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirkti,
o
lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur krtur —
1 Telefonas
REPUBL1C 8402

Piknike darbus dirbs Kolegijos Rėmėjų skyriai.
EkJtfūs užkandžiai. — Gera muzika. —

ĮŽANGA 10c.

PRADŽIA 5 VAL. POPIET.

J. P. WAITCHES

Visus širdingai kviečia Rengėjai

ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PVLI.raan 5B5O
Ketvergo vakarais nuo 7 iki’ 9
4600 S. Wood St.
LAFayctte 6363

K. S. J AKUBAITIS

A Rot oT

Painf f

t

Al VAŽIUOJA DAUG
AISTOVy

ktare” pratyhą penktadienį,
rugpiūčio 18 d., 8 valanda vakare, Nekalto Prasidėjimo PaInternational Dairy o., su- neles Sv. parap. salėje, 4+ ir
žinojus, nuo kvieslių, kad California Avė. Prašomi vi i
“Draugas” rengia linksmą ru nariai atsilankyti.
M. M. 3ruoginis, rast.
deninį išvažiavimą, atsiuntė;
savo atstovą pas pikniko ren-1
Svarbus pranešimas Ciceros
gįmo komisiją paklausti,' kiek
bus reikalinga piknikui sal gyventojams ir visos apylinkės
daus ir rūgštaus pieno, Smeto lietuviams. Kurie tik esate rei
nos, sviesto, sūrią, niaslionką. kalingi paskolos šiandie 8 vai.
Atstovas, maloniai pasikal \ak., Odd. Fellows svetainėj,
bėjęs, palinkėjo “Draugui“ 25 St. ir 55 Avė., Ciceroj, val
gerų sekinių ir pažadėjo rug džios atstovas kalbės ir aiš
piūčio 27 d., į Bergmano dar- kins, kokiomis sąlygomis val
aWeMi vis, liodą gerybių. džia teiks paskolos. Atsilankę
Labai ačiū.
Rep. patys patirsite ir nereiks nieko
teirautis.
A. Tumovich
REMIA DIENRAŠTĮ
• DRAUGĄ”

Paskutinė
PIKNIKAS Proga

JOHN B, BORDER

Ru rera kvarba rali stebūklą pada
ryti. Galt nušviesti savo namus, vi
sk* panaujinti, perdirbti, pratęsti
nudevėjlm*. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. Kvarba. kuri Ilgiau tį
sias. apsaugos, grašiai atrodys Il
gam dėvėjimui. Mes šitokią kvarbą
parduodame.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660
Vslando* 9 rvte Iki 6 popiet

Llątjld Velvet dėl sienų Ir lubų.
Master Vamlsh dėl grindų, rakan
dų ir medinių pagražinimų.

2201 W. Cermak Road
Panedėlio, 8eredoa fr Pėtnyčloa
vakarais * iki •
Telefonas CANal 6122

Flejlro dėl balto “enameF’ at
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl
dfcrbo IA lauko.

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatoa
Vakarais 7 iki 9
Telefonas RRPuh te 0600

3240 S. Halsted St.

CHICAGOJE

PADĖKA MOSįl GERA
DARIAMS

U

“THOR” MODKL 31 už
INSURANGE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus
JCmSEflUKERSj

AGENTŪRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ 8PULKĄ
TKIHINGUMU

PAMATUOTAM

2608 W.ST 47th STR.

vienų metų gvarancija.
Elektrikinįs prosas dykai

BGNUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVASORČIŲ

*37.50

BIZNIS

Tel. LAFayette 1083

TSpildome mėnesinius “Sales Tax” blaųkas.
Išrašome apdraudas su geriausiom kompanijom.
Darom visokius legalius dokumentus — pardavimo
raštus, Notary pareiškimus ir t.t.
Paaiškinam Namų Paskolos Bendrovės Veikimą.

UNIVERSAL M0RT6A6E & INVESTMENICO.
3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215
W. M. Antonisen
Jo®. P. Doody
G. A. Šukys

Jos. F. Biidrik, Ine.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas.
PaAauklt LAPajettc 8980

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai Duodami
Budriko Krautuvės

Nedėliomis W C F L, 970
K., 8 vai. ryte ir 1-mą
vai. po piet.
Nedėliomis W A A F 920
K., 1:30 vai. p. p.

Ketvergais W H F C 1,420
K., 7:30 vai. vak.
Kasdien W A A F 920 K.,
6:45 vai. vakare.

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

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. LAFayette 2082

BTANLEV P. BALZEKAS. Sav.

