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Vokietija paskelbs skoloms moratoriumą
VOKIETIJA NENORI PASIRAŠYT!
KETURIŲ VALSTYBIŲ PAKTO
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SOCIALISTAS SUKĖLĖ
RIAUŠES
NEW YORK, birž. 3.

—

New Yorko miesto kolegijos
studentų ir kitų susirinkime
kalbėjo socialistų partijos va
das Tbomas. Kada jis ėmė
pulti taikos šalininkus, daugu
ma studentų užprotestavo ir
jam prakalbų nutraukė. Kiti
puolės prieš tuos studentus.
Kilo riaušės, muštynės.

APAŠTALIŠKAM DELEGATUI PRIE
MIMAS UNGTONE

WASHINGTON (per paš- lonų priėmimų, apaštališkas
tų). — Apaštališkam delega- [delegatas pažymėjo, kad tai
tui J. Valstybėse, Jo Eksc.'dar viena šio krašto katalikų
arkivyskupui A. G. Cicognani karšto tikėjimo ir Popiežiui
formalus priėmimas surengtas ištikimumo manifestacija. O
Nepasisekus ekonominei kon
krašto katalikių šventovėje — tas yra žinoma visam kataliferencijai, Anglija pradės
iMs
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio kiškam pasauliui. Sakė, kad
prekybos karą
Kol policija nuvyko, susi je. Paskiau priimtuvės — Mu- dab|ar. jis tai visa asmeniš
rinkusieji aprimo. Bet socia llen knygyno salėje — Ameri kai patyrė atvykęs čia ŠvenIR
T.
SĄJUNGA
NUKEN

PASKELBS MORATO
kos Katalikų universitete. Čia tųji Tėvų Pijų XI atsto
listo kalbėtojo jau nebuvo.
TĖJO
RIUMĄ
apaštališkas delegatas kalbė vauti.
jo per radijų. Jo kalba tiuv-o
Toliau Jo Ekscelencija sa
ŽENįEVA, birž. 3. — Dėl
BERLYNAS, birž. 3. —
paduota radijo tinklais visam kė, kad jaučias labai laimin
Pranešta, kad ateinančių sa amerikoniško dolerio vertės
kraštui.
gas būti Amerikoje — kilnios
vaitę Vokietijos vyriausybė kritimo užsienių mainybose ne
Priimtuvėse Jo Ekscelenci- žmonių dvasios krašte. Sakė,
SUSIRŪPINO GYDYTOJAI jų apaštališkų delegatų sveiki
pasiryžusi savo visoms užsie mažai nukentėjo ir T. Sųjun
kad meldžiasi, kad Visagalis
IR STUDENTAI
nių skoloms paskelbti mora ga.
no Jo Eksc. Baltimorės ar Dievas laimintų šį kraštų ir
Tibeto budistų vyriausias vadas, Lama, pratinasi prie
T. Sųjunga, sakoma, daug
toriumų. Moratoriumas sako
kivyskupas Curley savo var
nau.jovinio
greitojo susisiekimo. Nesenai jis amerikonišku
Gydytojai ir studentai lie du, o Jo Eksc. pavyskupis jo žmones ir kaskart vis la
ma, palies kiek ilgojo, tiek pasitikėjo dolerio stiprumu.
biau didintų juose Jėzaus
Tad apie 5 milijonus dolerių lėktuvu nuvyko į Peipingų, Kinijų. Kinas gelbsti jam išlipti tuviai susirūpinę, kad svetim McNamara — savo, visų ku
trumpojo termino skolas.
šaliai ir svetimtaučiai nesidan nigų ir arkivyskupijos tikin Kristaus meilę.
laikė amerikoniškais bankno iš lėktuvo.
ginti) i Lietuvų ir čia nesivers čiųjų vardu. Katalikų univer Priimtuvėse dalyvavo daug
VOKIETIJA PRIEŠ PAKTĄ tais. Tik staiga doleris neteko
ŽIBALO SPROGIME APIE
PAVOJINGAI SUSIRGO
tų gydytojų praktika. Nors siteto fakulteto ir studentų įžymiųjų asmenų. Buvo ir
aukso pagrindo. Prisiėjo bank
20 ASMENŲ ŽUVĘ
KARDINOLAS
tuo tarpu vid. reikalų minis vardu sveikino universiteto kongreso atstovų ir įvairių
ŽENEVA, birž. 3. — Ren uotus parduoti bankams ir
terijoj paduotas tokių prašy
kraštų diplomatų. Buvo taip
giantis keturių valstybių pak tuo būdu apie 750,000 dol. pra
LONG BEACH, Cal., birž. mų tik vienas, bet girdėti, sve rektorius mons. Ryan.
I ONDONAS, birž. 2. — Iš
tų pasirašyti, Vokietija stai rasta.
Reikšdamas gilų savo dė- Į pat ir Lietuvos
atstovus J.
ga pranešė, kad ji nepasira Šiandien T. S. laiko Šveica naujo sunkiai ir pavojingai 3. — Signal Hills Richfield timšalių ir svetimtaučių spe kingumų už tų nuoširdų ir ma 'Valstybėms B. K. Balutis.
susirgo Jo Emin. kardinolas refinerijoj vakar jvyko šiur cialistų nori Lietuvoje gauti
šys iki kol pirmiau nepatirs, rijos frankus.
PRIEŠ TAXICAB KOMPA
ar Prancūzija pasiryžusi sa
Bourne, AVestminsterio arki pus sprogimas. Kalbama, kad darbo ir daugiau. Dėl to susi
apie 20 asmenų žuvo.
NIJAS
rūpinę ir lietuviai verslinin
PRADĖS PREKYBOS
vo karo medžiagų sumažinti.
vyskupas.
kai.
KARĄ
KOVA PRIEŠ EKONOMI
Teisėjas Green kreipėsi į
LAUKIA Iš VVASHINGTOATSISAKO KATALIKAMS
VĖL INSULLIO KLAUSI
NI
KRIZI
VOKIETIJOJ
Cooko apskrities prokurorų,
KIEK LIETUVA TURI
LONDONAS, birž. 3. —
NO ŽODŽIO
PALENGVINTI
MAS
kad jis patikrintų taxicabkotn
SKOLŲ
Anglijos vyriausybė paskelbė,
BERLYNAS
birž.
2.
—
Vai
panijų rekordus. Teisėjas sa
LONDONAS, birž. 2. — [kad jei tarptautinė ekonominė
MEįXIC0 CITY, birž. 2. —
Distrikto prokuroras Green ko, kad kompanijos šoferiams
stybės
finansų
sekretorius
Šių metų pradžioj Lietuvos
Anglijos vyriausybė dar galu konferencija neturės pasiseki- Kelių šimtų tūkstančių katali
iš naujo planuoja dėti pastan moka alkio atlyginimų, o pa
Reinbardt
paskelbė
keturių
skolos užsieniui siekė 147,7
tinai nenusprendė, ar ji mo Įmo ir baigsis be sutarimo, ta- kų vardu kreiptasi į/Vera Crugų, kad iš Graikijos išgauti S.
nereikalingiems dalykams
kės karo skolų dalį Amerikai Įda Anglija sukels prekybos zo valstybės gubernatorių, kad meti) ekonominį kanclerio Hit mil. litų. Iš tos sumos Ameri Insullį ir. grąžinus Amerikon,; čios
dMe
,
M suma3 i81eidžia
birželio 15 d. Vyriausybė lau 'karų prieš visus rivalizuoja- jis padidintų kunigų skaičių lerio planų, sulyg kuriuo bus de kos Jungt. Valst. 'tenka 63,8 patraukti jį atsakomybėn.
dama pastangų atgaivinti kra mil.; Anglijai 996,000 lt.; už
kia kokio nors žodžio iš Wa- 'nčius kraštus.
toje valstybėje nuo 13 nors iki
šte pramonės ir žemės ūkio Klaipėdos vadavimų didž. val Prokuroras negali iš Kana
TRAUKIAMI TIESON
shingtono.
50. Gubernatorius Vėla atmetė
dos
išgauti
S.
Insullio
brolio,
yeikimų.
stybėms 2,3 mil. lt.; Laisvės
DEIMANTŲ PRAMONE
tų prašymų. Jis atkakliai pa
ATSIGAIVINA
KINŲ KARIUOMENE
Tarp kitko plane yra pažy paskolos 18,5 mil.; už degtukų I Martino, tai kų sakyti apie S. [ Trys policmonai traukiami
reiškė, kad kas nuspręsta, tas
Insullio išgavimų.
[ civilinės tarnybos teisman. Kai
PASITRAUKIA
mėta, kad norinčiai susituokti, monopolį 32,3 mil.; už valsty
turi būt vykdoma.
tinami vienos mergaitės autoA^TAVERPENAS, Belgi
bet neturinčiai ištekliaus, jau binius pastatus — 19,657 mil.
TAI NE DARBININKUI
,mobilininkės areštavimu ir be
TIENTSIN, birž.‘2.— Kinų ja, birž. 2. — Deimantų pranajai porai vyriausybė pasiry Skolų praeitais metais buvo
MORGANO REIKALU
---------jokios priežasties ir neteisinkariuomenė
ištraukiama iš jmonė čia atgaivinama. Apie
žūsi paskolinti 24G dol., ne pi sumokėta 6,3 mil. lt. Vidaus
DIRBAMA
Šimtmečio pažangos paro- gai jos per 20 valandų stoty
“neutralės zonos”, kuri yra 4,000 darbininkų Į darbų pak
nigais, b(et skribais, už kuriuos paskola siekė 8,079,009 lt.
dos vadovybė paskelbė, kad uždarymu.
/
tarp Peipingo ir didžiosios viesta.
WASHINGTON, birž. 3. — jaunavedžiai galės nusipirkti
norintiems dažniau > parodų!
---------------kinų sienos. Pasirašytos su
LEDŲ AUDRA
Senato komitetas ir toliau ve reikalinvų baldų ir kitų daik
lankyti papiginamas įėjimas.
TURNAMENTAS NUT
japonais paliaubos veikia.
PATS SAVE IŠLAVĖ
da išklausinėjimus apie finan tų.
RAUKTAS
ALYTUS. - Gegužes 11 d. 0 taa papiginimas toks: kas
Didelės sumos viešiesiems
sininko Morgano vedamus rei
SEATTLE, AVash., pirž. 2. kalus.
DIENAS BUS CHICAGOJ
darbams tuo planu numato Alytuje ir apylinkėje siautė Pirks '"paninių tikietų už 15
Militarinis kariuomenės tur
smarki audra. Iš rytų pusės
tas galės parodou 150
— Vienam policijos stoty lai
mos.
Randama, kad
Morganas
atslinko nedidelis debesys, bet kart'!
Vaikams pusė tos namentas Soldier field stadijų
ROMA, birž. 2. — Italijos j komam kaliniui paduota šluo
Papigsimas ue me, kurs turėjo tęstis iki birž.
jūros lėktuvų eskadronas, ta ir liepta išluoti stotį. Kali gali skaitytis krašto pramonės RADO SENŲ SIDABRINIŲ sugriaudus, ūmai ėmė kristi k“inoa; ftia
“
imperatorium
”
.
Net
finansi

10 d., nutrauktas. Turnamenkurs siunčiamas į Chicagos nys išlavė stotį, po to apšlavė
karvelio kiaušinio didumo le darbininkui.
PINIGŲ
nės
pasiaubos
metu
—
1929
to programa bus vykdoma vašimtmečio pažangos parodų, , laiptus ir šaligatvį. Neužilgo
dai. Po kelių sekundų visas
metais,
Morganas
yra
ne
ma

PIRMADIENĮ RINKIMAI Įsarų, kada j parodų
atvyks
policija apsižiūrėjo, kad nėra
Chicagoj išims vos 3 dienas.
BEDFORD, Ind., birž. 2.— žemės paviršius buvo apklo
žai
pelnęs.
daugiau svečių pašaliečių.
nei sųšlavų, nei kalinio. Din
Ūkininkas J. W. Staggs,
16 tas stambiais ir niekad nema
Ateinantį
pirmadienį
Cooko
gusi ir šluota.
KUBOS SENATE
Jo finansinė
organizacija vaikų tėvas, ardamas laukų iš- nytais ledais. Pasodintus dar
ŠAUDYMAI
kai tinklu turi apjuosusi įvai arė senų sidabrinių šio kraš žuose pamidorus visiškai su apskrity, taip gi, ir Chicagoj, NELEIDŽIA MITINGUOTI
įvyksta teisėjų rinkimai. Be
KARIUOMENĖ NEBUS
Teamsterių (vežėjų) unijos
riausias pramonės šakas.
pluko, daug vaisinių medžių
.
...
to pinigų — 7,061 dol.
.
.
.
x
.
i
to
bus
renkami
atstovai
i
vals
MAŽINAMA
HAVANA, Kuba, birž. 2.—
nukapojo ir nemažai
langų
t viršininkai rakieteriai sušaukė
tybės
konvencijų
tikslu
atšauk
Salos senato rūmuose vakar
kitų unistų mitingų. Policija
DAUG ALAUS SUVAR
DAR VIENAS PAKLIUVO stiklų išdaužė. Tokių ledų Alytuje iš seniau niekas nebe- 11
institucinį priedų.
WASHINGTON, birž. 2. —
neleido rakieteriams mitin
įvyko su revolveriais apsišau
TOTA
guoti.
dymai. Du asmenys sužeista. Karo sekretorius
paskelbė,
Dar vienas Chicagoj visuo pns,me^____________ |
VOKIETIJOS GIMIMŲ
kad krašto kariuomenės skai WASHINGTON, birž. 2. — menės priešas (No. 5) pakliu
SKAIČIUS PUOLA
100 METŲ SUKAKTUVES čius, nežiūrint vykdomos eko Krašto bravorų sų jungos sek vo kalėjiman. Tai smurtinin IŠRADĖJŲ SUVAŽIAVIMAS
ORO STOVIS
nomijos, nebus mažinamas.
retorius Williams
paskelbė, kas Sam1 Hunt, Capone gaujos
-----------BERLYNAS, birž. 2. - Vo
DAVENPORT, Iowa, birž.'
kad per balandžio mėnesį vi narys. Už paslėpto ginklo ne
DENVER, Colo., birž. 2. — kietijoj gimimų skaičius žyCHICAGO IR APYLINKĖS
2. — Šis miestas per visų bir Trys plėšikai apiplėšė Su- sam krašte pusantro milijono šiojimąsi teismas jį nubaudė ftio krašto išradėjų suvažiavi- miai mažėja. Tai prieškrikš- KĖS. — šiandien debesuota;
želio mėnesį iškilmingai mini tton and. Peterson real estate statinaičių teisėto alaus su-! vienerius metus kalėti ir 309 mas įvyks čia birželio 13 iki čioniškos propagandos pasek- vakare numatoma griausmai,
ofisų, 8126 Cottage Grove avė. vartota.
‘ dol. pabauda.
savo 100 metų sukaktuves.
lietus ir vėsiau.
17 d.
mės.

T. SĄJUNGA NUKENTĖJO
PUOLUS DOLERIO VERTEI

LIETUVOJE

t

CHICAGOJE

BRAVOAs

”
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birželio 3,. 1933

jais jau ima gerove pasireikšti. Štai, žemės
ūkio produktai brangėja, kai kuriose pra
monės šakose pasirodo didelesnis krutėjimas,
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
įmonės palaipsniui atsigaivina,
tei metų — |3.50; Trims mėnesiams — (2.00; Vienam kai kurios
(Kų turi žinoti Amerikos lie- mes o kitus už duonos kųsnį
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
kai kur kiek daugiau bedarbių pakviečiama
tų «— 14.00. Kopija .03c.
40 VAL. ATLAIDAI
l visos mergaitės ir moterys eituviai grįžtantieji į Lie- privertęs ir savo vardų išsiBendradarbiams ir korespondentams raštų negrąUna, jei neprašoma tai padaryti ir nepn’slunCiama tam į darbų, net ant geležinkelių jaučiasi dides
tuvų
ir
norintieji
įsi

■■ —- • - •
na bendrai prie šv. Komunižadėti įr svetimiems tarnautikslui pašto ženklų.
nis bruzdėjimus. Tai vis reiškiniai, kad ne
Šį sekmadienį, birželio 4 d. J jos. Po Mišių Sodaliečių mėRedaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vai.
kurti
Lietuvoje)
ti.
kasdien.
gerovė nyksta.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Gauname žinių iš Amerikos, Tauta be vadų, be apšvic- 8 vai. ryto, šv. Mišiomis, ŠŠ. nesinis sus-mas, o Moterų SSkelbimai sekančiai dienai priimami iki
Kad žmogus tos negerovės nykimo nepa
tos, nes lietuviškų mokyklų Petro ir Povilo bažnyčioje pra gos bus sus-mas tuoj po su
5 vai. po piet.
stebi, yra aišku. Negalima to visa pastebėti. kad šįmet rengiasi grįžti į Tė
vynę apie 10,000 Amerikoje ru*ų valdžia neleido, materia- sideda 40 Valandų Atlaidai ir mos.
Tai dėl to, kad kaip šis kraštas yra didelis,
Keliolika mili* Syveilančių lietuvių. Jeigu tiek
“ dvasiniai prispausta, baigsis birželio 6 d., 7:30 vai. | X Šiomis dienomis viešėjo
taip ir negerovė ne mažesnė. įvenoiiKa mm-.7’
; . . ’ , . ~
kn™ mitinta
ir. u.
“DRAUGAS”
......
. , . ,r . ..
'ir negrjš, tai vienas kitas tuk-, anj nuten°ta prieš 15-kų vak. Mišparais. Sekminių die Rockforde dvi Seselės Kaži
jonų darbininkų yra be darbo. Visi jie urmu
\;i _ ;
;v metų sukūrė savo nepriklau. noje suma bus laikoma 11 vai. mierietės. Jos trumpai pasiLITHUANIAN DAILY FRIEND
,
•
*
•
stantis
tikrai
rengiasi
šįmet
iš
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
negali is naujo gauti darbų. Jei gauna, tai'
..
v. . .
*
somų valstybę ir reikia pasa kaip ir praeituose sekmadie-viešėję ir pasigrožėję RockfoSUBSCRIPTIONS: One Year — 06.00; Slx Months
...
v
. , ,
ni . . ,
•
-ii- Amerikos važiuoti i* Lietuva,
<— *8.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c. tik mažos jų dalys. Taigi to visa ne kokiu
“ kyti gana pasekmingai daro niuose.
^do grožybėmis ir įdomybėEurope — One Year — $7.00: Slx Months — *4.00;
Toks didelis skaičius grįž
būdu ir negalima pastebėti. Kas kita būtų,
Copy — .08c.
Advertlsing in “DRAUOAS” brings best results.
tančių gal buvo tik pirmai- Pr°Sres$ visose gyvenimo sri Atlaidų metu, pirmadienį, mis grįžo į Chieagų prie savo
Advertising rates on appllcation.
jei antkart kurių dienų nors vienas milijonas
antradienį ir trečiadienį pir- užsiėmimų,
siais mūsų Valstybės Nepri- tyse.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Ave., Chicago darbininkų gautų darbų. Tačiau taip negali
, klausomybės metais, bet dalis Bet visiem suprantama, kad mosios Mišios bus laikomos 51 X Pereitų sekmadienį, geįvykti.
-į : i - -1
XT
,.
, . ,.
grįžusių tada į Lietuvų bėgo pasiekti aukštesnio kultūros vai. ir po Mišių bus išstatytas gūžės 28 d., 3 vai. popiet
Negerovę galima palyginti su liga. Ne atgal į Amerikų, o palįkusie- į
civiHzacijos laipsnio mes Švenč. Sakramentas, o pasku- ;ŠŠ. Petro ir Povilo mokyklos
gerovė greitu laiku užklumpa ir ištinka kraš ji, nors buvo atsivežę nemaža Ji^uviai per taip trumpų lai- tinės Mišios arba suma ant alumnai, visi lankantieji aukš
tų. Kaip žmogui nuo ligos yra sunku ir ima pinigų, gana skurdžiai Lietunegalėjome suspėti. Pažan- ros ir trečios atlaidų dienose tesniųjų mokyklų, iškėlė gražų
TEISĖJŲ RINKIMAI
daug laiko pasigydyti, taip kraštui yra sun voje gyvena.
ga didelė padaryta tų 15-ką bus 9 valandų. Mišparai viso- ir pavyzdingų pokylį moki
ku ir ima daug laiko ekonominio krizio nu
metų. Važiuodami per Lietu- mis atlaidų dienomis prasidės niams šio meto baigusiems aš
Būsimame pirmadienyje Chicagoje bus sikratyti.
Kad
šįmet
grįžtančiųjų
ne*
1i
tuntų skyrių ir priėmė juos Į
vų Jūs pamatysite vietoje se 7:30 vai. vakare.
renkama visa eilė teisėjų. Šiuo kartu yra ga
Kaip prezidentas planuoja kraštui grų-įniktų toks pat likimas, kaip niau suskurusių sulindusių j
savo alumnų kuopelę. Gražus
na daug kandidatų sųrašų. Pasirinkimas di žinti gerovę, labai neaišku. Žinovai pareiš tų kurie grįžo į Lietuvų 1921, žemę šiaudinių bakūžių, tai Bus daug svetimų kunigų. buvo parengimas. Iškėlė ska
delis. Tik gaila, kad ligšiol plačioji visuome kia, kad nė pats prezidentas nežino, kaip jis 1922 ir 1923 metais, tai no šen ten pastatytus gražius tro Galėsite pasirinkti sau nuo nius pietus ir turėjo mažų pro
dėmklausius ir išgirsite gra
nė nedaug dėmesio tekreipia į teisėjų rinki
galės tai padaryti. Jo patarėjai sudarė pla riu, nors trumpai, supažindi besius, gerai išdirbtus .laukus, žių pamokslų. Naudokitės Vie gramelį. Šio parengimo tiks
mus. Keista, kad paprastų aldermonų rinki
nus gerovės grąžinimui. Prezidentas su kon nti Amerikoje gyvenančius aptvarkytus miestelius dauge špaties Dievo malonėmis, kuo las — jaunosios kartos sveika
mais žmonės labiau domisi negu teisėjų. Ro greso pritarimu nusprendė tuos planus vyk lietuvius su tomis sąlygomis, lis su elektros šviesa.
met Jis jums gausingu saiku skaisti vienybė. Prie to dau
dos, turėtų būti visai priešingai.
kokiose
tenka
kiekvienam
at

giausiai prisidėjo Seselės ir p.
dyti. Pats prezidentas kitados yra pareiškęs,
Teisėjų pozicija visuomenės gyvenime y- kad tai yra didelis išbandymas. Jei pasiseks, sidurti parvažiavus į Lietuvų Visas kraštas nutiestas ga teikia. Pasistenkite visi, atlai- Justina Urnėžaitė, gabi, darb
ra labai svarbi. Dėl to svarbu, kad jas už bus gerai, jei ne, kitų priemonių bus ieškoma. ir padaryti kai kurių pasiū na tankiu mokyklų tinklu, pa dų metu, atlikti gerų išpažin šti, sumani ir gerų sumanymų
statytos gražios moderniškos tį ir vertai priimti šv. Komu
tintų ne paprasti politikieriai, bet dori, tei
lymų:
į ;
Kongresas savo keliu vis daugiau auto
pieninės ūkio gaminių apdir nijų, ypač tie, kurie dar nesa vykintoja, kuri daug gero ža
singi žmonės ir teisių žinovai.
riteto prezidentui pripažįsta. Kongresas sa Pirmiausiai visi lietuviai bimo fabrikėliai. Daug kilo te atlikę, būtinai turite atli da ateičiai.
Šio krašto gyvenime yra
X “Fisli Fry” vakarienė įdaug blogo, nes jo politikos vadų tarpe ko, kad prezidentas tebando. Ir krašto gyven grįžtantieji į Lietuvų turite metrų pravesta naujų gelžke- kti šiomis dienomis velykinę
žinoti,
kad
Jūs
vykstate,
nors
vyko
gegužės 28 d., 6 vai. va
tojai
tam
pritaria.
O
gal
ir
pasiseks
prezi

lių ir plentų. Žmonės, paly išpažintį, nes jau ji baigiasi.
yra daug nesųžiningų žmonių, daug suktybių
ir išnaudojimo. Gaila, kad/- ir teisėjai nesu dentui grąžinti gerovę. Tada jis pelnys gar į savo tėvynę, bet dar skurd ginant su prieškariniais lai Pasirūpinkite taip sutvarkyti kare. Vakarienė buvo skani,
daro išimties. Į jų eiles patenka žmonių, ku bę, o žmonės jausis laimingi. Pats preziden- žių, karų ir okupacijų suvar kais švariau apsirengę, gere savo kasdieninius reikalus, gerai pataisyta ir kiekvienas
rioms ne tiek rūpi teisybės ir teisėtumo vyk tas tomis dienomis pasisakė, kad gerovę grų gintų ir tik 15-kų metų nepri- snius baldus įsitaiso — turtė kad visi galėtumėte skaitlin sočiai privalgę. Šių vakarienę
gai dalyvauti šv. Mišių auko .taisė prityrusios ir gabios šei
dymas, kiek asmeniški reikalai ir pelnas. Ir žinti nėra lengvas dalykas. Jei viskas gerai klausomu gyvenimu gyvenan- ja.
Viso to prieš karų nebuvo, je, Mišparų pamaldose ir šiaip mininkės: Mag. Getantienė, O.
Chicagoje spauda dažnai paskelbia, kad mie seksis, sakė jis, tai per du ar tris metus čių. Atskiro žmogaus gyvenime
15-ka
metų
nėra
didelis
viskas kas čia išvardinta pa jau dienos bėgyje dažnai apla Naujūnienė ir O. Jusevičienė.
ste įsigalėjo kriminalistai ir visokie gengste- apie 10 milijonų bedarbių ir vėl turės darbų.
Įdomu, kaip mūsų žvejai
Kaip kas nori, tekalba, bet prezidentas amžiaus tarpas, "bet tautos ir daryta po karo atgavus ne nkyti savo Viešpatį esantį Šv.
riai, nes yra teisėjų, kurie, reikalui esant,
savo pareigų neatlieka gerai ir sąžiningai. Rooseveltas yra nepaprastas žmogus. Darbi valstybės gyvenime labai ir priklausomybę , per tų 15-kų Sakramente ir Jam save pa gaudė žuvis. Jie ruošėsi su di
deliu uolumu, taisė tinklus ir
Nuo teisėjų daug pareina tvarkos ir ramybės ninkų likimu jis daugiau negu kas kitas rū labai trumpas laikotarpis, per metų, bet čia reikia turėti ga aukoti.
kitus reikalingus įrankius už
pinasi. Artimoj ateity numatoma dolerio in kurį ne kažin kų tauta gali lvoje kad pirmuosius 3 metus
vykdymas.
.»
grobimui daug ir gerų žuvų.
ŽINELĖS
Mūsų manymu, teisėjai nuturėtu būti mai fliacija, t. y. visko pabrangimas. Kol ta in nuveikti. Tuo labiau lietuvių visas kraštas turėjo virti žūt
ir
net nakties tamsoje išvažia
----------šomi į politika. .Jie turėtų būti skiriami, bet fliacija ims veikti, jis nori, kad iki to laiko tauta, kurios žmonės didžiu- būtinėm kovom tai su lenkais, i
X ŠŠ. Petro ir Povilo mo- vo gaudyti, mat, nakčia ir žu
nerenkami. Tuo būdu būt išvengta pataika pramoninkai ir įmoninkai susitartų darbini- moję dar bemoksliai, pasyvaus tai su bolševikais, tai su bervimo ir viso to, kas verčia teisėjų skaitytis nkanis nustatyti mažiausiųjį atlyginimą, taip būdo konservatyvus gyvena iiiontininkais ir vietoj dirbti kyklos mokiniai rūpestingai vys mažiau temato. Bet, ne
su tomis jėgomis, nuo kurių pareina jo kan kad darbininkai neturėtų dėl pabrangumo kaimais išsisklaidę po visų kūrybos darbų, reikėjo eikvoti] lavinami išpildyti birželio 11 gailestingas lietus lyja ir ly
’d. turiningų ir gražų mokslo ja, ir upė taip aukštai iškilo,
didatūros pastatymas ir išrinkimas. Bet kad nukentėti, kaip tai visados yra buvę praeity. kraštų, be gerų kėlių, tik vos turtų gintis nuo priešų.
Šalia visos tos pažangos, metų užbaigimo programų pa- kad buvo dideliai sunku atsie
tokia tvarka nustatyta, tenka jos laikytis. O tas mažiausias atlyginimas turi būt žmo 30 metų atgavę savo spaudos
Einant balsuoti, reikia parinkti sulig savo niškas, bet ne išnaudojimas. Tas atlyginimas' laisvę ir be savo inteligenti- kaip pradžioje minėjau mato- rapijos svetainėje. Tikimasi, kti pageidaujamų laimikį. An
si daug skurdo, nešvaros, dar kad šis programas bus vienas trų kartų susibūrė dar dides
, .nusimanymo geriausius kandidatus ir už juos turi būt atatinkamas brangenybei. Kurie j°spramoninkai ar įmoninkai neklausys, tie tuoMiestuose ir miesteliuose k u neatstatytų trobesių, neišdirb- gražiausiųjų parengimų. Ge nis žvejų būrys ir pasiėmė su
balsuoti.
savimi Rockfordo ekspertų ir
Taigi, pirmadienio rinkimai yra svarbūs. jaus pasijus pakliuvę į vyriausybės rankas. rie gyventojais palyginant la tų laukų, krūmų ir pelkių, ku- ros kloties.
Toki tai prezidento planai, kad išnai bai negausūs, visa prekyba ir rios nesuspėta dar nusausinti
X Didžiai gerb. Tėvas V. išvažiavo gaudyti dienos me
Visų piliečių pareiga balsuoti.
kinti negerovę ir atgal 'grąžinti visų laukia pramonė, bei nejudomas tur- paversti naudingais dirbamais( Kulikauskas šeštadienį, birže tu, bet ir šį kartų mažai buvo
mų gerovę. Tai nepaprastas išbandymas.
tas, namai ir piečiai mažomis laukais, skaudžiai prislėgęs n.lio 3 d. po pietų atvyksta į laimėta. Tada reportuoja į vaNEPAPRASTAS IŠBANDYMAS
išimtimis, nelietuvių rankose, mūsų kraštų ekonominis kri- iRockfordų ir viešės per vi ‘ karienės rengėjų centrų, kad
Į Pasaulinę Parodų Chicagoje per keletą Geriausius tautos sūnus ir in zis tų progresų jei nesulaikė sus atlaidus. Jis savo apsila- Prastai vyksta. Čia, mat nėra
Kaip ir kokiu būdu prezidentas Roose,'nkymu
teikia labai didelį juokų, tikietai pardavinėjami
veltas nori krašto krizį panaikinti, daugu dienų atsilankė netoli pusės milijono žmonių. teligentijų kuriuos tauta per tai žymiai sulėtino.
(Daugiau bus)
J džiaugsmų ir malonumų rock po 25c., turi būti ir žuvų. Lai
mai vis dar nėra aišku. Iš Wasbingtono skel Tai parodo, kad paroda turės didelio pasise paskutinį šimtmetį galėjo duo
mė rockfordiečiams, kad mes
fordiečiams.
biama, kad negerovė, kuri ilgiau kaip k et kimo. Chicagiečiai tuo didžiuojasi. Ypatin ti, Rusijoj viešpatavęs cariz
X Šį sekmadienį, birželio 4 turime savo parapijoje gerai
virti metai šio krašto gyventojus spaudžia, gai džiaugiasi keli tūkstančiai darbininkų, mas suryjo vienus prievarta SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”
d., 8 vai. Mišiose Sodalietės,
jau ima palengva nykti. Kai kuriais atvė- į kurie keletai mėnesių parodoje turės darbo. išdangindamas į Rusijos gel(Tęsinys 3 pusi.)
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“DRAUGAS”

t

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Į šiaurinės gi Amerikos dalis ėmė
plaukti prancūzai, anglai, švedai ir bolandai. Prancūzai labiausia stiprinosi Ka
nadoje. Jų pirkliai, misijonieriai, kariuo
menių būriai drąsiai ir smarkiai leidosi
vis tolyn į vakarus. Jie pasiekė didžiuo
sius ežerus, pasisavino žemes, kur dabar
yra Miehigano, Wisconsino ir Illinois val
stybės. Visų tų kraštų jie pavadino Nau
jąja Prancūzija.

kas yra Rolandų įsteigtas ir buvo pava
dintas New Amsterdam.
Palei I)elaware upę bandė įsigalėti
švedai. Tų kraštų jie pavadino Naujaja
Švedija.
Anglijai, vienok buvo lemta nustelbti
visų minėtų šalių įtakų šiaurinėje Ameri
koje ir anglai tapo to krašto viešpačiai.
Anglijos iškilimas

Anglai Amerikoje ėmė viršų dėl to,
kad jie sustiprėjo Europoje ir nustelbė
kitų galybę. Anglija Europoj supliekė Holandijų. Tai pastarosios kolonijos Ameri
koj teko Anglijai. Švedija tuo sykiu bu
vo užimta kinais ir negalėjo stiprinti sa Į
vo kolonijų Amerikoj. Todėl ir švedų ko
lonijos teko Anglijai.

Anglai užiminėjo žemes į pietus nuo
Kaip anglai apsidirbo su prancūzais
prancūzų. Jie stiprinosi vietose, kur da
Kur kas sunkiau Anglijai buvo įvei
bar randasi Massachusetts, Ne\v Hamp- kti Prancūziją ir atimti jos kolonijas Ashire, Maine, Rhode Island, Connecticut merikoje. Bet Anglija vis gi savo atsiekė.
valstybes. Tų kraštų jie pavadino Naują
Pradžioj pažiūrėkime, kaip prancū
ja Anglija.
, ( zai pradėjo įsigalėti Amerikoj.
Palei Hudsono upę pradėjo apsigy
Kolumbui atradus Amerikų, visos
venti hedandai ir tų kraštų jie pavadino Europos didesnėsės tautos galvatrūkčiais
Naujaja lioJandija. Didingasis New Yor- skubinosi ko daugiausia žemių pasigro

bti. Prancūzijos karalius pasikvietė italų
jūreivį Verrazano ir pavedė jam vado
vauti ekspedicijai, skiriamai keliauti j
naujas žemės. Ta ekspedicija išplaukė
1524 metais. Ji pasiekė North Carolinos
pakraščių ir po to pasuko į šiaurę. Yra
spėjama, kad jis, šiaurėn plaukdamas,
buvo užsukęs New Yorko prieplaukon. Jis
buvo pirmas baltas žmogus toje vietoje
pasirodęs. Todėl tam italui, Verrazanui,
prancūzų ekspedicijos vadui, New Yorko
Manhattan salos gale yra pastatytas pa
minklas. Iš New Yorko Verrazano plau
kė toliau į šiaurę ir pasiekė Rhode Island
pakraščių.
Po šios ekspedicijos prancūzams pa
aiškėjo naujasis pasaulis. Atsirado norin
čių vykti į mažai žinomų svietų ir ten
laimės ieškoti. Pirmas prancūzų kolonis
tų būrys iš 30 asmenų išvyko į Ameriką
1562 metais. Jie išlipo ten, kur dabar
randasi So. Carolina. Bet įsistiprinti jiems
ten nepavyko. Du metu vėliau prancūzai
bandė įsikurti Floridoj. Bet ir ten nepa
vyko. Kolonistai kentėjo baisų vargų, mai
tinosi šaknelėmis, lupsnimis, žole ir net

gyvatėmis. Prie visų bėdų prisidėjo ir
ispanai, kurie ten jau seniau buvo įsikūrę.
Ispanai užpuolė prancūzus ir žudė be jo
kio pasigailėjimo. Tik keletas prancūzų
išliko ir po baisių vargų sugrįžo Prancūzijon. Ispanai buvo išžudę apie 700 pran
cūzų. Prancūzijos vyriausybė ir visuome
nė buvo baisiai susijaudinus dėl ispanų
žvėriškumų Floridoj. Bet Ispanija tąsyk
buvo galinga ir Prancūzija nedrįso rei
kalauti užganapadarymo. Atsirado, vie
nok, savanoris kerštelninkas Dominiąue
de Gourgues. Jisai savo kaštais išrengė
keletą laivų, atplaukė į Floridų, užpuolė
ispanų tvirtovę, išžudė visus ten rastus
ispanus ir sugrįžo Prancūzijon.
Tokie tai buvo pirmieji prancūzų ba
ndymai įsistiprinti Amerikoj.
Prancūzų įsigalėjimas Kanadoj
Pirmieji prancūzų nepasisekimai Amerikoj nei kiek jų nesulaikė nuo toli
mesnių bandymų. Visas Europos tautas
buvo apėmęs karštis ir visos tautos bu
vo susižavėjusios naujuoju pasauliu. Pra
ncūzas Sainuel de Champlain, geras ka

rininkas, drąsus ir gabus jūreivis, ypa

tingai užsidegė noru išplėsti Prancūzijc
garbę naujame sviete. Jisai du sykiu k<
liavo Amerikon. 1608 metais jisai atplai
kė su būriu prancūzų Kanądon ir įkni
{Juebeco miestų. Pradžia buvo baisi. Pi
mų žiemų iš jo 28 žmonių mirė 21 žini
gus. Bet jo kolonija greit pasipildė nai
jais ateiviais ir darbas ėjo pirmyn.
Champlain tyrinėjo Kanadą, ypač S
Laivrence upę. Jisai keliavo ir į Naujų,]
Angliją ir siekė plotus, kur dabar yi
New Yorko valstybė. Tąsyk ten jau sti]
rinosi holandai. Taigi Champlain renį
Prancūzijai plačiausius žemės plotus J
merikoj. Bet jii padarė vienų klaidų, ki
ri turbūt ir nulėmė tų, kad šiaurinė /
merika liko angliška, o ne prancūziška.
Buvo šitaip: Champlain nuo indijon
girdėjo, kad į pietus esąs didelis puiki
ežeras ir kad aplink tų ežerų gyvenų k
tos genties indijonai, priešingi tiems, s
kuriais Champlain tarėsi. Champlain pi
žadėjo paramų kovoje su tais paežerinia
indijonais.

____

.(Daugiau bus),
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ŠV. JURGIO PARAP. PRADŽIOS MOKYKLOS ORKESTRĄ

CHICAGOJE
, Pocienė, Stumbrienė ir kitos
[pagamino skanių vakarienę.
Varg. J. Brazaičio pastango
mis išpildyta graži programa.
[Dainavo mūsų solistės: Šturmaitė, Šiauliūtė ir KamarauX Rytoj sekminės. Aušros skaitė (jaunametė), duetu Štu
Vartų bažnyčioje suma bus rniaitė ir Gadeikaitė ir vyrų
prieš išstatytąjį Šv. Sakrame kvartetas. Per puotų pasaky
ta daug kalbų. Puotoj buvo
ntų.
X Mokyklos užbaigimo vn- atstovaujami visi Chicagoj ir
karas Įvyks birželio 18 d., Pa apylinkėj Marijonų Kolegijos

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

kyklos užbaigs-.. Sesutės ren
giu gražių programų. Gerb.
klebonas išdalins diplomus,
ateikite pamatyti gražios
programos
Geg. 28 d. įvvKo mūsų pa
rap. piknikas, Vytauto darže.
Žmonių buvo daug. Pelno liko
nemažai. Piknike matėsi sve
čių kunigų: Vaičūnas, Baltu
tis, Jurgaitis; daug ir švietiškių oldtaimerių. Visi gražiai
linksminosi.
Aštuoniolikos Balandėlis

liūlio salėje. Seselės mokyto- R('majų skyriai; kai kurie per

jos ruošia vaikučius

gražiai,

atstovus ir dovanų atsiu

'programai. Įžanga nebrangi. |n^®“ Ruvo
šiaip žymių svečių
I
v
,
'veikėju iš kitu kolonijų. Pro! X Parapijos choras jau kaip
.
‘
’
*
•
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•
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.
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• 'gramui
vadovavo “Draugo”

a
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LIETUVĄ

Reguliariški Išplaukimai —
Smagi Kelionė —
Žemos Kainos
Del platesnių informacijų krei
pkitės į mūsų agentus arba

ir prisirengęs prie Lietuvių h
Dienos Pasaulinėje Parodoje. IrwL L' Mimutls' Vakaras P™’
Jau išmokęs visas dainas, ku-, ėjo gražioj nuotaikoj. Šiomis
rias dainuos jungtinis choras. dienomis kun. V. Kulikauskas SCANDINAVIAN
LINE
Į Kitiems chorams, sako, kai ir L. Draugelis apleidžia Clii- AMERICAN
120
N.
La
Šalie
St.
įkurios dainos sunkios išmokti; cagų; abu vyksta į Koma į j
Chicago, III.
Marijonų Kongregacijos kapi
įmūsų chorui tai “izi”.
tulos susirinkimų.
f X Mergaičių sodalicija ren
gia linksnių piknikėlį, birže
NAUDOKITĖS
lio 4 dienų, “Rūtos” darže.
skiriamas

Pelnas

Gegužės 25 d., Šv. Jurgio mokyklos mokinių orkestrą gavo gerb. kun. D. Cunningham, Chicagos
Katalikiškųjų Mokyklų pirmininko kvietimų, užimti garbingų vietų susirinkime, kuriame dalyvavo
Mokyklų vedėjos, šis susirinkimas buvo nepaprastas. Jame dalyvavo ir kalbėjo Dr. H. N. Bundesen,
pirmininkas sveikatos priežiūros, Dr. L. I). Moorhead, Dr. A. J. Hrubv ir keletas kitų įžymių kalbė
tojų. Valandos greit praslinko, nes šios orkestros muzika visus tiesiog žavėjo. Kun. Cunningham pa
reiškė širdingų dėkingumų jauniems muzikantams bei pasišventusiam vedėjui, kuris rūpestingai vedė
šių orkestrų, šeštadienį, gegužės 27 d. orkestrą dalyvavo Arkivyskupijos konteste, kuriame taip
pat dalyvavo daugybė kitų mokyklų. Ši orkestrą laimėjo trečių dovanų. Šįmet supuolė taip, kad Šv.
Jurgio aukštesnioji mokykla ir Šv. Jurgio pradžios mokykla laimėjo to paties laipsnio dovanų. Šis
laimėjimas pripildė visus naujos energijos toliau lavintis ir prisirengti sekančiais metais laimėti vėl
pirmų dovanų, kaip ir pernai. Garbė gerb. pral. M. L. Krušni, kuris pritaria ir paragina darbuotis
toje srityje. Garbė ir pasišventusiam vedėjui prof. A. Pociui, kuris daug laiko praleidžia lavinimui
orkestros be jokio iš šalies atlyginimo.
Ten buvęs

įspūdžių. O ypatingai nakties ■
metu verta pamatyti ji, su
tais milžiniškais, kartu fan
~
.
ŠVENTO ANTANO
pradžių mokinos
, kunigus,
tastiškais šviesų efektais.
J. Poška
NOVENA
bet vėliau, pajutęs neturįs paNet sunku tikėti, kad tų vi
šaukimo, pakeitė savo mintį
KURIE GERESNI?
skų sukūrė tas mažas ir menŠį sekmadienį, vakare 7:30,'Dabar nusipirko biznį ir praį kas žmogus...
Šv.
Antano bažnyčioje prasi- J dėjo šeimyniškų“ gyvenimų.
'Artinantis teisėjų rinkima j
-----------dės iškilmingoji Novena prie! ,T
,v. , . .
ms vėl daugelyje vietų atgija . «I§ dideljo debegio _
,
. ,
Jaunavedžių biznis yra gra. . , .
. „
, ,
.
visokie politiniai susirinkimai, *as jįeįus’> sako lietuvių sena Šv. Antano.
, ,
,
Z1°J vietoj, pnes pat Šv. AnNovenos pamokslus sakys .
, v v:
. ... „
agitacija ir t.t.
patarlė'. Jų galima pritaikinti
..
, .
„ tano bažnyčių, 1447 So. 50th
ir pamaldas ves gerb. kun. M. .
m
Vienam iš tokių susirinki prie lietuvių rengimosi daly- T. ;
.„.
..
Avė. Ten galima gauti “Drau
Urbonavičius, marijonas.
'
...
.
.
mų, girdėjau respublikonų ka vauti parodoj.
„ A .
,, go pavieniais numerais, įce
Rytais novenos pamaldos .
,
,, . .
Pernai buvo visi smarkiai
cream o, saldainių, cigarų, Ci
lbant. Žinoma jums nereikia
bus 8:30, vakarais 7:30,
garėtų ir visokių smulkmenų.
sakyti, kad jie savo partijų užsidegę, net savo atskirų paŠv.
Antano
relikvija
bus
vilionę, pastatyti, bet paskiau ,
.
. ..
- Jaunai porelei geros laimės
gyrė, o demokratus peikė.
v.
, adoruojama kasdien. Novenos ,.
.....
.
biznyje ir laimingo gyvenimą
Tik man buvo įdomu pasi pradėjo po truputi lyg ir at- ;
Salti... ir dabar jau girdėtis... M,“los l,,,s la,koma Pne Sv'
klausyti, kų jie demokratams
labai mažai Anlano altorlans> kariame y. Ciceriečiai dabar užimti sa
šį kartų prikiš. Ugi ve. “Kaip Pasakius tiesų
ra laikoma Šv. Antano relikvo parapijos pikniku. Visi burespublikonai mus valdė, tai girdėtis! O jeigu teisybė, kad
komitetas
žada
Lietuvių
Die-l'
lja
’
.
v.
SX- Rankikės lanko biznierius,
mes turėjome visko, o dabar
Raginu ir kviečiu visus sios , . v. . .. ..
... . .
.,
noje
suruošti
visokias
kinus!
kviečia
j piknikų, tikietus plademokratai valdžių turi savo
. tina, aukas renka. O biznio*
rankose ir kųgi mes turime? tvnes ir ristynes, tai jau ir likus naudotis EDievo
maloniu
• - , . ,
. .
...
T
„
,nai neatsisako; visi nrisideNei darbo, nei pinigų! Žodžiu blogai girdėtis...
proga — novena. Jau tik sa-'•,
,
.v
Gyvas klausimas!
...
, , - .
. (la, pagal savo išgales
nieko ir nieko”... Į politikų
Paskutinių dienų žinios apie vaite beliko Velykines atlikinesikišu, bet pasidarė man gai
Kitos kolonijos nepamirškit
Lietuvą, svetimtaučių spaudo mui. Čia bus geros progos naula vargšų demokratų...
dotis abiem šaltiniais ir No- 18 birželio, važiuokit į Vyje,
labai
gyvai
komentuojaIš pasaulinės parodos
vena ir Velykine.
tauto parkų, pamatysite kų eiAplankius pasaulinę šimt rna Chicagos lietuviuose. Štai
Per Novenų išpažintys bus cerie^iai gali padaryti. Kas
mečio parodų, išsineši didelių bučemėje būrelis moterų džiau klausomos rytais ir vakarais. Įten bus, sunku viskų aprašygiasi kad pagaliau Lietuva
Rytais mišios bus: 5:30, 7
Atvažiuokit — pamatysit
jau Vilnių atgaus.
ir 8:30. Pamokslas po pasku- ir būsit liudininkais kaip ci• Kitur vėl keletas lietuvių
ceriečiai moka svečius priim
prie stiklo alaus (pasakyti tinių mišių.
Šv. Antanas mūsų bažny ti ir patenkinti.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
jums tiesų, jie tų alų geria
prityrusį ir sumanų Kapitonų, sali f,ne, bet nepanianvkit, kad čioje yra daug stebuklų paro
I r
kuriam yra žinoma ne tik Ro- ir aš galiūnuose trinu alkū dęs. Žmonės visokių malonių Visi veikėjai, ar vadai, šne
ckfordo, Beloito apielinkių nes...) svarstydami politikų, at nuo Dievo apturėjo per Šv. ka» esQ'» Praleidę parapijos pivandenys, bet siekia ir toli- randa kad dabar Lietuva turė Antano užtarymų. Visi naudo- knik& tada visi į talkų “Drau
įmesnius kraštus, centras tuoj tų nieko nelaukus pulti Len kimės Novenos proga, nes vi-1 &ui”- Jei taip kalba, tai
si esame reikalingi Dievo ma-/‘Draugas” laimės. Ciceriečiai
ireipėsi prie jo į pagalbų,. Jis kiją ir atimti Vilnių.
ionių.
[nemeluoja; moka gerus darištiesęs savo tinklus viršijo vi
O kiti vėl džiaugiasi, kad
Kun. H. J. Vaičūnas bus dirbti.
sus žvejus žuvų užgrobime, bei Lietuva su Lenkija susitai
Klebonas
vis gi dar, prie žuvų vakarie kys. “Tjenkai abelnai yra ne
Bernardas Lukošaitis, 1229
nės reikėjo pridėti ir ketur blogi žmonės, ir kad ne Vil
nius, galėtume su jais drau Dabartiniu laiku Ciceroj So. 49 Ct., išgyvenęs 50 metu
kojį} gyvulėlių mėsos.
viena po kitos pradėjo kurtis Amerikoj, dabar važiuoja į
X Pereitų’ ketvirtadienį, bi gauti...”
naujos šeimynos. Jei taip il Lietuvą aplankyti savo gimi
Ir taip kur neisi visur pa
rželio 1 d. ŠŠ. Petro ir Povio mokykla turėjo piknikų, sireiškia nuomonės ir nors gai tęsis, tai greitu laiku pri nių. Birželio 2 d. apleidžia Citruks rendų.
jcero. Sakė “Draugo” laivaHackbawk parke. Diena buvo kiekviena skamba skirtingai,
raži, vaikai gerai pasilinks- bet visos turi tų patį nusista Gegužės 28 d. Antanas si.[korMi» agmtūra partpfan. vileikis susituok? su Albina To- sas rp''tabngus dokumentus.
nino, pabaliavojo ir grįžo pa- tymų:
enkinti visų dienų, piknikavę
“Žūt-būt, Vilnius bus mū dėstą (itale). Jaunas Šileikis
Laimingos kelionės, laiminįamo.
'
R-la. sų 1”
yra pamokytas vaikinas. Iš gai vėl sngrįšti į Cicero. Rep.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

parapijai.

KAS NAOJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

Modemiškų Laikų

Rengėjos turi viskų gerai su
Patogumais, Įsigykite
tvarkiusios, bus visokių gery
bių; yra pasikvietusios daug
svečių. Bus ir biznierių. Taip Birželio 18 d., 11 vai. ryto
gi grieš smagi orkestrą.
visi aštuoniolikiečiai važiuos,
Į piknikėlį žada atsilankyti į basket piknikų, kurį rengia
kun. L. Draugelis. Visi Rūtos'gv. Kaz. Ak. Rėmėjų 5 skydarzo įkūrėjai rengia šaunias'rius. Komisija: Ivanauskienė,
išleistuves ir atsisveikinimų. I Jucienė tikietus platina, auKada kun. Draugelis buvo Au- kas renka, kad tik išvažiaviKrautuvių
šros V artų parapijos klebonu, mas pavyktų. Visi kviečiami
tais laikais buvo pradėtas tai- dalyvauti. Išvažiavimas įvyks
UŽ NEGIRDĖTAI MAŽĄ
syti parapijos daržas: pasodi- Marųuette Park, prie 71 ir
KAINĄ!
nta daug medžių ir pastatyta California.
reikalingi bizniui namukai, i
Daržo įk(lrtjam8 ir
Birželio 25 d. Šv. Vardo
draugija rengia išvažiavimų į
kams davė daug gerų patari
mų, už tai jam visi dėkingi. Marųuette Park. Visi kviečia
mi dalyvauti šiame piknike.
X Praėjusį pirmadienį pa
Pažiūrėsime, kų vyrai gali nu
rapijos salėje buvo suruošta
veikti. Komisija dirba išsijuo
graži atsisveikinimo su Mari
sus: Valuckis, Tautkus, Česjonų Provincijolu kun. V. Ku
uavičius ir kiti. Sako visko
likausku ir kun. L. Draugeliu
bus; nebus tik paukščio pieno.
puota. Svečių susirinko pilna
Birželio 11 d. įvyksta mosalė. Šeimininkės: Šiaulienė.

ELEKTRIKINI

Šaldytuvą

IŠ PEOPLES FURNITURE

ta|kinin. Į

fT

Standard padarymo Šaldytuvai
verti $125.00 Čionai parsiduo
da tik po

$67.50
Norge Refrigeratoriai po

*99.50
Spartan Refrigeratoriai

*99.00
Gibson Refrigeratoriai

*89.50

ftyKFORD, ILL.

Apex Refrigeratoriai

*79.00
Majestie Refrigeratoriai

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

Smith’s Palm Gardeli
,

4177 ARCHER AVĖ.
Ant kampo Richmond Street

Telefonas LAFAYETTE 2235

Ir daug kitų žfnomų išdirbysčių Refrigeratoriai čionai par
siduoda mažiausiomis kainomis.
Matykite tuojau!

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVIŲ
2536 40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400

4177 83 ARCHER
Lafayette 3171
Chicago, I1L

AVĖ.

4'

D H X U eX S

Šeštadienis, birželio 3, 1933

tiems pasiimti, reikės paštu atstovėmis, o p. Ona Kirienė, $15.00 ($10.00 seimui — $5.00 25 metus sutuoktuvių sidabri- kėjų buvo pilna svetainė. Pa
siųsti.
[Centro Valdybos narys turėjo Pažaislio Seserims).
nį jubiliejų. Linkini pp. Su- rupijai pelno liks daug.
Reikia priminti, kad kurie savo mamytę ir dukrelę kartui Alllžinas nary8 2 sk T gu. deikiams ilgiausių metų. Die- j X Prie 123 ir Emerald avė.
žadėjot vėliau atsilyginti už su savim. Visos trys gentkar- Ilkevi{ienS 8veikino „„ $3J)l) vuli, duok jiems sveikatėlės skersai gatvės nuo klebonijos
“žvaigždę”, Širdingai prašo.tės bendrai priėmė komuniją d„
M BU $1#M kai m. sulauktiauksinio
jubiliejaus, randasi gražus mūrinis namas
mi atsilyginti. Patys matot, [Gražus pavyzdys kitoms.
gQ
Rep. ir tušti vieta dėl
vaistinės
kiek paštas kainuoja. Laikra- i X M. S. 1 kps. bunco par------------------ (drug-štorio), kuris
mums la
ščio negalima veltui užsisaky- ty, įvykusi Aleksiūnų nuosaSų-gos Chic. Aps. viebai reikalingas. Kai kurie bi
ti; reikia atsilyginti.
varne ir ištaigingame bute na atstovių buvo p. Žagūnieznieriai jau pradeda žiūrinė
Šv. Vincento a Paulo dr-jos (geg. 24 d.) puikiai pavyko. Iu~ *r įteikė $10-00 dovanų nuo
ti, o mes bijome, kad koks žypirm. a. a. Jonas Ličkus, pasi- Malonu svečiuotis ir žaisti ink. Apskričio.
das ar lenkas nepaimtų. Ge
A. R. D. rėm. vald. narys
kvietęs Stasį Staniulį svarstė, teligentiškoj, malonioj draugiram lietuviui vaistininkui pui
kokiu būdu pagelbėjus Tėvą- 3°Jki proga gerų biznį padaryti.
' ms jėzuitams, kad sumažinus | X M. S. 1 kp. priešpusmeX Gegužės 28 d., Šv. Juo I X Birželio 18 d., parap. sve
.pašto lėšas. Surasta, kad ge- tinis susirinkimas įvyks birtainėje įvyksta parap. mokyk
zapo dr-ja minėjo 20 metų nuo
riausiai bus siųsti visus sykiu želio 6 d. Prašome visų narių
los mokslo metų baigimas.
įsikūrimo
jubiliejų.
Ta
proga
krūvoj; paskui juos- išdalinti susirinkti. Nepaprastų reikalų
Prie to vakarėlio mokytojos
parap.
svetainėje
surengė
gra
prie bažnyčios, arba išnešioti L’ sumanymų priseis mums
žia vakarienę. Žmonių susirin seselės ir visa mokykla stroir stengtis, kiek galima, dau- svarstyti. Tat, visos sų-gietės,
, ,
,
piausiai rengiasi
Rep.
°
X Moterų Sąjungos 21 kuo ko kuone pilna svetaine. Vakagiau užprenumeruoti “žvaigž- kaip visuomet, prašomos at
Rep. Pos mėnesinis susirinkimas į- dienė buvo gerai prirengta,
dę”, “Varpelį”, “Draugų” ir vykti.
_ ! Telefonų kompanija Chicavisiems patiko. Vakaro vedė-’
____ vyks sekmadienį, birželio 4 d.,
|kitus katalikiškus laikraščius.
gos iždan sumokėjo 393,380
' 1 vai. popiet, parap. mokyk- jum buvo dr. A. Rakauskas,
“GARNIO” DOVANA
_______
Paskui sumanymas perstaty
dol. už trijų mėnesių šių metų
kambary.
Visos
sųjungiebe
to
pasakė
labai
gražių
kai_
■
los
ta Tėvui Ilružikui, kuris užkoncesijų. ’
jgyrė ir įgaliojo Stasį Staniulį, Birželio 1 d. pp. Budrių pa- tės prašomos skaitlingai susi- bų. i oliau kalbėjo kun. A. Li
nkus, A. Mališauskas, Zig. Ge
6651 So. Talman avė., visiems stogę aplankė “garnys” ir rinkti, nes yra daug svarbų
“Žvaigždės” skaitytojams
apdovanojo gražiu sveiku sū- reikalų svarstymui. Nepamir.s- dvilas ir J: Savičius. Įžangi Skaitykite ir platinkite
Teisėjas Stanley H. Klarknwski, kurio vardų ra
tamauti. Taigi prašau visų a®1™- Motina ir kūdikis jau- kitę ir naujų narių atsivesti. nę kalbų pasakė dr-jos veikė
site teisėjų surašė pirmadienį, birželio 5 d., rinkimuo
jas Kaz. Alvinskas. Dainavo dienraštį “DraugAjr
skaitytojų pagelbėti Tėvams čiasi gerai. Kūdikio priėmime nes jau netrukus baigsis vase. Lietuvių tarpe jis turi daug draugų ir tikisi jų
K. Pažerskis ir p-lės Stupu- remkite visus tuosfl^
patarnavo dr. Rakauskas.
jaus laikas.
Valdyba
paramos. Be abejonės, lietuviai balsuotojai savo prieJėzuitams.
raitės; juokdariai iš Roselantelį parems.
---------fesionaius ir biznierius^
Kurie Lietuvoj turite gimi Ponas Alex Budris užlaiko i
valgomų daiktų krautuvę ad- i Šv. Kazimiero Akademijos do: Cirtautas, Jogminas ir dar
nių, ar gerų draugų, galite
kurie garsinasi jame.
.Rėmėjų 1 skyriaus mėnesinis du, kurių vardų nesužinojau,
jiems užprenumeruoti “Žvaig resu 939 W. 33rd St.
Į susirinkimas įvyks sekmadie publikų labai prijuokino sa
Kaiminka
ždę”.. Metams Lietuvoj — 60c,
BRANGINTINAS
nį, birželio 4 d., 2 vai. popiet, vo šposais. Vakarienė visapu
4 metams $2.00. Kas išsigali
PATARIMAS
i sulig savo išgalės; jūsų var pinigais $100.00, tas pasiliks PRIE “LAIMOS” KORES ‘mokyklos kambary. Visos rė siškai pasisekė, už tai garbė Jeigu jįjs greit pavargstate, jeigu jus
spėkų tik truputį pasiju
mėjos prašomos atsilankyti, priklauso Šv. Juozapo dr-jos netenkate
dai bus įrašyti į rėmėjų sky- amžinas “Žvaigždės” rėmėjas.
PONDENCIJOS
dinus, jeigu jus ne esate taip tvir
nes šis susirinkimas bus nepa-į nariams ir veikėjams A. Žit- tas kaip kad buvote pirtniaus, jeigu
I riaus knygas, o už labdarin- Kas metai 1000 mišių atlaiko
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino jūsų tvirtumų, pr’imkite
igus darbus teikiami gausus ma už amžinus rėmėjus Tėvų Geg. 31 d. “Drauge” tilpo prastas; atsilankusios patirsi- keviciui ir K. Alvinskui.
i atlaidai.
tūlos korespondentės ‘Laimos’ te vietoj. Todėl prašomos kuo
X Gegužės 29 d. parapijos
Jėzuitų vienuolyne.
aprašymas dalies A. R. D. 14. skaitlingiausiai atsilankyti
svet. buvo surengta gražus ba
Paskui sekė muzika ir dai Prašau man pranešti, arba
Valdyba
jįus su šokiais parap. naudai Gydytojaus preskripclją, kuri atgraRytoj, birželio 4 d., vietos nos. Gubista ir jo gražios du jie patys prašomi pranešti sa seimo.
žino pasitikėjimą ir tvirtumą tūks
ir gerai pavyko. Šį kartų mu tančiams.
“Laima” rašo, kad kun. I.
Švč. Marijos P. Gimimo pa krelės publikai labai patiko. vo naujus adresus:
Šis pastebėtinas TONIKAS
dabar būt nupirktas kiekvienoj
rapijos mokyklos motinų rė Prieš galų pakviestas kalbė 1. Bertba Budrick’iūtė, gyv. Albavičius įteikė aukų seimui1 Gegužės 24 d. plačiai žino zikų, turėjom p A Metrikų i Sali
vaistinyčioj.
Mėnesinis
treatmentas
labai patiko. Šo|^a*n,U0įa Vienų Dolerį, Nusipirkite
mėjų draugija turės mokyklos ti visiems plačiai žinomas gy 6632 S. Rockwell St. Išsikrau $10.00. O ne taip yra. Gerb. !’ni veikėjai pp. J. M. Sudei- kuri jaunimui
"
r
I buteli tuojaus — pilnai garantuotas.
kun. I. Albavičius iteikė aukurai, 1632 \\. 46th St., minėjo.
naudai piknikėlį Marąuette Rytojas ir chirurgas S. Biežis, sčius į Brighton Park.
parke, 70 gat. ir California 122O1 W. Cermak Rd., (tel. Ca2. A. Dapkienė, gyv. 7005
LACHAWICZ IR ŠONAI
ave. Pikniko pradžia 1:00 po-|naĮ 6122), rez. 6631 So. Cali- S. Washtenaw Avė. Nežinia
P*etfornia avė.
(tel. Republic'kur išsikraustė. Abi “ŽvaigVAŽIUOKITE PER LIETU
Kviečiami visi šios koloni- į78Cl3), kuris savo kalboj pa- ždės” skaitytojos,
VOS UOSTĄ
jos ir apylinkių mūsų tautie-įsakė netikėtai daug naudingų j Jeigu įvyktų kokių klaidų,
KLAIPĖDĄ
FURNITURE CO.
tės ir tautiečiai, ypač moti- pamokinimų. Jis jaudino žmo- arba jei kas negautų “Žvalg
uos, dalyvauti šiame piknike nių širdis dėl artimo meilės ir ždės”, prašomi pasiskųsti laiEina Didis
ir paremti gražų mūsų mokv- Ipats suteikė aukų pavargėlia- 'kraščių pardavėjui aukščiau
pažymėtu adresu arba prie baklos rėmimo darbų. Valdyba ms.

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

2IN10SIŠ ŠV.KRYŽIAUS
PARAPIJOS, TOWN
OF LAKE

CHICAGOJE

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

Nusa-Tone

Progress
t .
a * •

---------------- r

Visiems yra žinoma dr.

“Žvaigždė” ta kas

Šv. Vincento a Paulo dr-'Biežio Sirdį'ngunias ir gausios n»nuo išdalinta arba išnešiota
1
*
? V’ 1 * . . *
t —l
n L s s , . Ir, m z-v rs
'dS. C®
S.
jos skyrius iškilmingai paminė .aukos šv. Kryžiaus ligoninei, užsisakiusiems.
jo šimto metų jubiliejų nuo labdariams ir kt.
įsteigimo labdaringos dr-jos
Paskui vėl sekė muzika, dai
pavargėliams šelpti. Gegužės r±og įr §okįs (kazokas). Ant
28 d., 8 vai. ryto visi nariai ;galo gerb< kleb> kun A Bal.

ŠVEDŲ
IŠPARDAVIMAS AMERIKOS
SIŪLOMA MAŽIAUSIOS
KAINOS
Ant Pečių Ir Ledauniy

New Yorko
į KLAIPĖDĄ
\ Per Gothenb«rgę

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

ėjo prie šv. Komunijos, ^aka-j^įg jar pareiškė reikalų šei
re, parapijos svetainėj išpil- ,p^į pavargėlius. Sakė: “Nebū X Geg. 21 d. Šv. Jurgio
dyta įdomi programa, \akaro ėiau kunigas, jei nesirūpinčiau parap. mok. vaikučiai priėmė
vedėjum buvo V. Birgelis, Šv. pavargėliais.”
,
pirma šv. Komuniją. CerenioVincento a Paulo dr-jos pirm.
Kiek žinoma,
Marąuette Inijos gražios ir kartu graudJausmingų įžanginę kalbų Park Šv. V. a P. dr-jos sky-J žios. Seserys mokytojos ir gepasakęs, pakvietė E. Šambarų, rįus daugiausiai yra nuveikęs, rb. dvasiškija dėjo pastangų,
sūnų visiems žinomo duosnaus Vis tai pritariant kleb. kun. kad visa graži apeiga ir vaikubiznierio, S. Šambaro, savini-! A. Baltučiui.
jčių prirengimas puikiausiai
nko didžiulės bučernės ir groSenas Jokūbas ' pavyktų.
sernės, 6500 So. Talman avė.,
X Šv. Jurgio parapija ren
smuiką pagriežti, pritariant ŠV. P. M. GIMIMO PARA giasi prie birž. 18 d. Visi ko
pijanui. Gražiai pagriežė. Pu
PUOŠ IR APYLINKtS
lektuoja dovanas pral. M. L.
blikai labai patiko.
Krušui. Tą dienų bus iškil ,
LIETUVIAMS
Pakviestas kalbėti gerb. kle 1
mės bažnyčioj ir svetainėj, nes 1
bonas kun. A. Baltutis, įkūrė- ! Turiu garbės pranešti, kai mūsų klebonas pral. M. L i
jas ir direktorius Šv. Vincen-'jau atėjo iš Lietuvos lai k raš- [Krušas švęs 25 metus sukak
to a Paulo dr-jos skyriaus. ! tis “Žvaigždė”. Kurie buvo,tį, kaip tapo įšventintas ,
Marąuette Park, kuris savo į- užsisakę per praeitas misijas, kunigus.
domioj kalboj plačiai supažin beveik visi gavo. Liko keli X Motinų Dieną (geg. 14) '
dino publiką su draugijos tik- numerai. Prašomi pasiimti sė pp. I. Nausėdai susilaukė sve-i
slu ir skyriaus nuveiktais lab- kmadienį prie bažnyčios; klau- čių iš tolimų “AVest’ų”, bū
daringais darbais per du me- skit laikraščių pardavėjo, taip tent pp. H. Kravetz iš Ingletus. Pažymėjo, kad skyrius gi birželio 2 d. rytą ir vaka- wood, California ir p. F. Da-1
uoliai darbuojasi ir turi gerų rą. Kai kam, gal, bus nuosta- na Bigelovv iš Stuart, Neb
sumanymų tolimesniems lak bu, kodėl nesiunčiama paštu? Svečiai pradeda skristi iš vi
daringiems darbams. Tik tiems Atsakymas aiškus: stoka lė- sur į Pasaulinę Parodą, kuri
sumanymams reikalinga visuo šų. Siunčiant paštu, vienas berods bus viena įdomiausių
menės parama. Taigi, prašė num. kainuoja 24c. Reikia pa- parodų įvykusių pasaulyje.
geros širdies žmonių, kiek kas galvoti, per metus atseitų X Mot. Są-gos 1 kp. iš mū
išgali, remti Šv. Vincento a' $2.88 vien paštas, o kur po- sų parapijos visuomet atsižy
Paulo dr-jų, įsirašant į rėmė- perą, darbas? ir t.t. Tat patys mi. Štai, M. S. Chic. Apskr.
bendroj komunijoj, geg. 14 d.,
jus. Sakė, vyrai, moterys, vai spręskit.
Jei kam būtų nepatogu pa- mūsų kuopa buvo skaitlinga
kinai ir mergaitės, aukokite

- LINIJA

GREITA
KELIONE
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS 6VEDC LAIVYNAS”
PIGIOS LAIVAKOlirftS

Naujos mados, pilnai parceliuo
ti gesiniai pečiai, verti $50.00,
čionai tik

$24.95

IšPIiAPKIMAI Iš MAV YORKO:
I’ier 97, gale W. ft7tli St.,
S. S. DROTTSINGHOL.M, Birželio 12,
M. Li. (iRII’SHOLM
Liepos 3.
S. S. DKOTTMNGHOI.tl I.iepos 13.
M. Ii. GRIPSHOLM
blepos 27,
Dideli, balti it g-ulbės laivai. Erd
vūs ir grerai ventiliuojami kambariai.
Kelionėj rodomi Judonii paveikslai.
I>alvo orkestras duoda koncertus, bei
griežia šokiams. Kelionė būna peT
trumpa, keliaujant "Baltuoju švedą
Laivynu.”
Informacijų ir laivakorčių kreipkis
į Tamstos vietinį laivakorčių agentą,
arba:
’ «

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST.,
NE\V YORK. N.Y.
CHICAGO, ILL. 181 N. Michigan Avė.
BOSTON, MASS.
10 State Street,
DETROIT, MICH.
73 Monroe SL,
MONTREAL. QCE.. CAN.
HIO Stanley St.

S. D. L.

S. C. L.

B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
CHICAGO, ILL.

CICERO, ILL.

2314 West 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonan Canal 2515—2516

Telefonas Cicero 5927

AMERIKOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ IR ROMĄ
(PER CHERBOUROĄ)
GREITUOJU IR GRAŽIUOJU LAIVU

Aquitania
1933 --

Šventaisiais

metais,

BIRŽELIO--JUNE 15 D.
Gerb. KUN. DR. JONUI NAVICKUI, M. I. C. vado
vaujant. Ekskursiją rengiu A.L.R.K. Federacija.
Puikios šeimyniškos mieros me
talinės ledaunės, vertos $20.00.

p»

$12.95

Lengvus Išmokėjimai pritaikomi
pagal išgalę.

3222-26 So. Halsted St.
Velėjai:

J. Kalėdinakas
J. Romanas

Krautuvė atvira Nedėlioj nuo
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

Neatkankyklta
akauamaia, Raumatlamu, Bauacėla,
Kaulą Gėlimą, arba Mėllungla
—- numaną auklmu: naa akaudėjlmai naikina kūne gyvybę
tr dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND moatta lengvai pradaltna rirtmln«ta llgaa; muma žlandla dau
gybė tmonlą aluačla padėkavonea pasveikę. Kaina Sėo per
padt< (te arba dvi už |l.ęi.
Knyga: "(ALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydytlaa kai
na (• eantą.

Justin Kulis
tSRt 80 HALSTED ST.
Chieaga. III.

Ekskursantai aplankys — Šv. Teresės šventovę, stebuk
lingąjį Liurdą, Romoje Šventąjį Tėvą ir Lietuvą.

Su šia ekskursija važiuoja ir J. E. VYSKUPAS PET
RAS PRANCIŠKUS BUCYS, M. I. C.

Kas norės, galės važiuoti tiesiog į Lietuvą per Southamptoną ir London’ą, arba per Cherbourg’ą.
Visais ekskursijos reikalais kreipkitės į

A. L. R. K. FEDERACIJĄ
2334 SO. OAKLEY AVĖ, CHICAGO. ILL

CUNARD LINE

fte&tadionis, birželio 3, 1933

5

bRXU <3Ag

Birželio 18, St. Blase
St. ri laimėjo du čempijonatus deda pastangų, kad laimėti,
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Kitas Parke.
vienais metais.
.Chicagos miesto čempijonatų. t
Birželio 25, St. Adrian —
Pereitų žiemų šios mokyk-:'(City championship). Pirmas i
Ofiso: Tel. Calumet 4031)
St. Ritas Parke.
.los tymas liko basketball če-Įžeidimas įvyks šį sekmadienį Kes
. Tel Ucmlock 6286
Liepos 2, — Open.
i'mpijonas. Kaip ir basketball prieš St. Brenden tymų. LinDENTISTAS
Liepos 9, St. Sabinas — St. žaidimuose, baseball antrų kini lietuviams geriausio pa1146 SO. 4Utll CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir 1‘ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ritas Parke.
vietų užėmė Šv. Jurgio parap. sisekimo.
S port ūkas 1
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
Liepos 16, St. Brendens — ’ tymas, trečių — Šv. Antano
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. Paned., Sered. ir Subat. 2—ii vai.
Rezideueijos Ofisas: 2656 W. 6»th St. ---Fuller Parke.
parap. tymas.
Res. and Office
Valandos: 10—12 ryto
1 otfioe Pboue
LIETUVIAI DAKTARAI:
>350 So. Leavitt St.
Seredomis lr Nedėllomla pagal sutarti Pcoepect 1028
BASEBALL
Beores
Liepos 23, St. Justine — Garbė darbščiam Gimimo P.
Canal 0706
Tel. LAFAYETTE 8067
St.
Ritas
Parke.
Šv.
parap.
vikarui
kun.
P.
KaTel. LAFAYETTE 7650
AU Lithuanian C. Y. O.
Praeitų sekmadienį C. Y. O. teamg wbo wįsh wrįteup or Liepos 30, Sacred Heart — tauskui, kuris organizavo ir DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
žaidimuose dviem lietuvių ty- wish to bave scores published St. Ritas Parke. 1
finansavo šį tymų. Tymas bu
X—SPINDULIAI
24U3
W. 63rd St., Chicago
Gydytojas ir Chirurgas
mains teko pralaimėti, o vie- įr g^urdays Draugas niay do Laimėjo antrų čempijonatų vo gerai išlavintas ir vedamas
3051 W. 43rd St
OFFICE HOURS:
4140 Archer Ave.
Jono Juozaičio ir Petro Bei- (Prie Aroh.r Av. netoli Kedsle)
I to « and 7 to s P. M.
nam laimėti.
Įso by canįng jack Jatis at
Hunaay oy appointn>*ni
nno I Iki S v<L vakaro
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Nekalto Prasidėjimo parapi- K€publįc 4631 any evening at Gimimo Panelės Šv. mokyk - noro, kurie taip pat privedė Valandos:
Nerodomi* ir nedAllonii* pasai
ULMauCk «lal
Res. 2136 W. 24th St.
<u tartie*
jos tymas pralaimėjo 8 prieš 6:(X) p M AR gcoreg aJld gft. Jos tymas laimėjo šių metų ir Marųuette L. Vyčių kuopų
TEL. CANAL 0403
2. St. Brunos parapijos tymui. meg should be gent įn before basebolo čempijonatų. Šis lai- prie čempijonato Vyčių Lygo- PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.
(Naryauckas)
Trečiadieniais lr sekmad. susitarus
Šv. Jurgio parapijos tymas VCednesday, to be published mėjimas padaro šių mokyklų je.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viena iš pirmųjų mokyklų, ku-Į Dabar lietuvių čempijonai
taipgi pralaimėjo 6 prieš 4 įn Saturdays edition.
>680 VVoat MarųueU. Road
VALANDOS:
Moterų ir Vaikų ligų
. St. Bose tymui.
i ■
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Utarn. ir Kete. vak. pagal sutarti
Specialiste
GRABORIAI:
Trečiam lietuvių tymui, Gi- ir Racine ave.) 3 vai. popiet,
MO 80. WESTERN AVE.
Rea (456 H. MAPLKVVUOD 1 v H.
Chicago, III.
4145 ARCHER AVE.
mimo Pan. Šv. parapijos se- Žaidimas įvyks tarpe Gimimo
Ofiso Tel. LAFAYETTE 73 37
Tel. natayetie 5793
Boulųvard 7689
kėši laimėti 8 prieš 7 St. Bre- Pan. Šv. (Nativity). ir St. Ju
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
Ofiso
vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki
Res. Hemlock 7691
stine tymų.
12 .ryto (išskyrus seredomi's). Taipgi
nden parapijos tymų.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
IR
SONŪS
Visi lietuvių tymai iki šiol
Gimimo P. Š. (Nativity) tyir Ketvergais
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
LIETUVIS GRABORIUS
Rea. Tel. Hyde Park 3305
stovi lygiai, nes visi trys yra n.as, kuris susideda iš gerai Patarnauju
DENTISTAS
Oltice: 4459 S. California Ave.
laidotuvėse kuopigiausia.
pralaimėję po vienų žaidimų. žinomos Lietuvos Vyčių 112 Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamuotojas
4712 So. Ashland Avenue
Nedėlioję pagal sutartį
darbu busite užganėdinti
Turin automubilins visokiems
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar*
^^^Ueinantį sekmadienį (ry 'kuopos, turi su savim, daug
Tel. Canal 2616 arba >616
Tel. Ofiso lr Rea. GroveUill 0617
^^■visi trys tymai vėl stos ' senįau buVusių L. Vyčių Ly- 2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
6917 S. Wasnteuaw Ave.
DR. MARGERIO
^^^^vų prieš stiprus oponen- ■ g0S žaidėjų, pav. Vilmonas,
3319 AUBURN AVENUE
PRANEŠIMAS
tus. Gal svarbiausias visų žai-1 Krivickas, Laurinaitis ir Da- 1439 S. 49th Court, Cicero, III.
Chicago. TU
Persikėliau 1 erdvesnę lr patogesni
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
TEL. CICERO 6227
vietų
(M. D.)
dimų įvyks, Ogden Parke, ('65 rgis.
2423 West Marųuette Road
3325 SO. HALSTED ST.
Val.: 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 2-12 ryto
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
SUGRĮŽIMĄ
Phone Boulevard 4139
Nedėlioj Ruaitarus
nuo 6 iki 8 vakare
Visi lietuviai “oldtimerai”,
H0WARD CRAGHEAD
4645 So. Ashland Ave.
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Ine.
Phone Ganai 6122
Phone BOULEVARD 8481
kurie atmena šiuos žaidėjus,
Ofiso valandos:
LIETUVIŲ GRABORIUS
rei. Cicero 1260
X—RAY
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. DR. S. BIEŽIS
j kaipo žvaigždes Vyčių Lygoj,
Moderniška koplyčia dykai.
Nedėliomis pagal sutartį
GRABORIUS
GYDYTOJAS ir CH1HUKUAS
I kviečiami atsilankyti į Ogden
668 W. 18th St.
Tel. tanai 6174
Chicago, Iii.
2201 W. Ceimak Road
Ofiso telef. Boulevard 7820
Park ateinantį sekmadienį. Se
Musų patarnavimas
LIETUVIS DENTISTAS
visuomet sąžiningas ir
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak.
Namų telef. Prospect 1930
Val-: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
kanti yra “schedule” žaidi nebrangus, nes neturi
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
valandai vakare
me Išlaidų užlaikymui
REZIDENCIJA;
Nedėliomis lr Seredomis susitarus
mo šio sezono Gimimo P. Š. skyrių.
4847 W. 14th St Cicero, UL Phone Boulevard 7042
6631
S.
California Ave.
LIETUVIS
GRABORIUS
(Nativity) tymo.
Nauja, graži ko
Didelė graži koplyčia dykai
Telefonas Republic 7868
Birželio 4, St. Justine —
n F N T T Q T A Q
plyčia dykai.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
718 WEST 18th STREET
Ogden Parke.
4645 SO. ASHLAND AVE.
3307 Auburn Avenue
TeL Roosevelt 7532
arti 47th Street
Birželio 11, Sacred Heart —
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Ogden Parke.
SeredoJ pagal sutartį
Gydytojas ir Chirurgas

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. F. C. W1NSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. J. W. KADZEWICK

DR. A. J. JAVOIŠ

STANLEY P. MAŽEIKA DR. A. P. KAZLAUSKAS

PRANEŠU

DR. J. J. SIMONAITIS

OR. M. T. STRIML'IO,

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. GUSSEN

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

TEL. REPUBLIC 8340

RICK WITH RED S0X

Seninusi Lietuvių Graboriai Clil.-agojc
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už

NAUJA ŽEMESNĘ KAdtĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
dykai'. Nubudimo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
patarnavimu busite patenkinti.

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

DR. G. 1. BLOŽIS
’ LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių apteini'mo. nervuotuluo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau trumpų regystę ir tolintų re
gystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzainiuavilnas daro
mas su elektra, parodančia mažiau

After t\vo years of disappointment, the Cleveland lndians may finally cash in on
their $25.000 pitehing investrnent, Howard Craghead, who
was purchased from the Oakland club of the Pacific Coast
league in 1931. Craghead, wlio
spent lašt season with Toledo
of the American as.ociation,
showed up so well in training
camp that Managcr Peckin* paugli expects to make ūse of
bim on the major league team.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

U31&103IIS

Riek

Ferrell,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
TeL Lafayette 2671

J. Llulevičius

KAZLAUSKAS

Graborius

Mirė birt. 1 d.. 1989 m.,
12 vai. d feną, 77 metų amžiaus.
Kilo iš
Panevėžio apskričio,
Rozalimo pa.rap., Bunčių kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko
dideliame nuliudime
moter) Petronėlę po tėvais Jurevičfutę, du sunu Kazimieią
ir Juozapų, marčias Albinų Ir
Veronikų, anūkę Bernice, anū
kų Mykolų, švogerj lr švogerką Juozapų tr Karotinų Jure
vičius ir gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioj, 3319 Auburn Avo.
Lai'dotuvės jvyks
plrmadton),
birželio S, 1933, iš koplyčios
g vai. bus atlydėtas J šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.
Nuliūdę: Moteris, Simai, Ma
rčios, Anuki'l, Avogeris, ftvogerkos Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1133.

Raišam noiojas

lr

Patarnauja Chi
cagoje Ir apleltnk«je.
Didelė

tr

graži

Koplyčia dykai

4002 Archer Ave.

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no Į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į 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 pirksite, ar ne.
EUDEIKI8 yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvia
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios

4142 AJiCHER AVENUE
Tet Virginia 0036

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road
arti Western Ave.
Valandos: nuo 9 iki 9

DAKTARAI:

DR. A. A. ROTH

756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis į'r šventadieniais 10—12

Kampas 31st Street

SPECIJALISTAS
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METŲ PATYRIMO

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. J. BERTASH

4729 SO. ASHLAND AVE.

756 WEST 35th STREET

DR. A. L. YUŠKA 2422 W. 5LYKOLE1TE ROAD

Perkėlė savo offsą po numeriu

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

Tel. Giovehill 1505

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

Phone Hemlock 7828

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Į V A I RŪS
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos Tel. oflBo Boulevard 6812-14
pigesnės, kaip kitų.
Rez. Vlctory 23 43

Henry W. Decker
(Licensed Embalmer)

DR. T. DUNDULIS —-

2201 W. Cermak Road

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

INCORPORATED

Brown catcher who,
with Southpaw Lloyd Brown,
was traded to the Boston Red
Sox for Catcher Mervin Sbea
and a reported $50,(XX) in cash,
in his new uniform.

ANTANAS

Tel. Victory 4088

sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DENTISTAS

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

St.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 66uu so. Artee.an Ave.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal 61X2

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
Office:
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

Pritaikyme akinių dėl visokių
S Dr. JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo
PHYSICIAN AND SURGEON
ir pritaikymo akinių.
3046 \Ventworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phone: Hemlock <700

Res. Phone
Englewood 6641

Office Phone
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Urmsaų. Pašaukite BUDRIKI pirm tegu kreip-

ritie ku kitu.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tsl. Boul.vard 6241—9411

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisą.

Tol. CICERO 114

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už fll.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 8. BOth

Ar% Cicero,

Eudeikis

Bl

4605-07 South Hermitage Avenue
Viri Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

DR. JOHN SMETANA,

Daktaras

WISSIG,

OPTOMETRISTAS

Kapitonas

L801 S. ASHLAND AVENUE

Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

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

Phone Canal 0523

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS NEŽIŪRINT
KAM* I ZSISENfrJURIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Speclališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
▼alandal ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 MEST Jflth ST..
kiDl,... Bonler Ave.
T-l < r*wford 6679

ftoAtadienis, birželio 3, 1933
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Bus visokių žaidimų, lenktynės moterų, vyrų ii» vaikų.
Visus kviečia KLEBONAS ir KOMITETAS

S lllllliu iiu u illlllllllllllllllllllllllllllllll

ŠVENTO
JURGIO
PARAPIJOS
PIKNIKAS
SEKMADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 4 D., 1933
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RADIO

CHIC AG
Seniausias ekskursantų —
Į B. Lukošaitis. Jis Amerikoj
i išgyveno 50 metų. Kada ChiĮcagon atvyko dar nedaug ,lieituvių terado. Ir pats Chicagos
Garsinant birželio 4 d. Įvyk
stantį parap. pikniką, netiks miestas ne taip, kaip dabar,
liai pažymėta apie draugijas, 'atrodė. Kur dabar dideli na
kurios dirbs prie įvairių pik mai, tada ten pelkės buvo.
niko darbų. Turėjo būti: Šv. "Nežiūrint metų kapos, p. Lu
Mykolo dr-ja dirbs prie baro, košaitis dar stiprus ir ener
gingas vyras.
L. Vyčių kuopos nariai patar
nautojais, Šv. Cecilijos prie
“rūtų darželio’’, Šv. Kazimie TIKIETŲ PLATINTOJAI
ro dr-ja prie saldainių.
“Draugo” didžiuliam pikni
IŠVAŽIAVO SU ‘ ‘ DRAUGO ’ ’ kui, kurs bus liepos 9 dieną,
EKSKURSIJA
Birutės darže, 79 Archer avė.,
j susiorganizavo visose koloni
Vakar apleido Chicagą šie jose — parapijose būriai uo
ekskursantai, kurie šiandien liausių darbininkų-kvieslių —sės į Scandinavų Amerikos li talkininkų, kurie kviečia visus
nijos laivą “Frederik VIII’ biznierius, draugijas ir pavie
Ir su “Draugo“ ekskursija nius prisidėti su dovanomis
plauks Lietuvon:
ar darbu prie didžiulio die
Teisėjas Joseph Burke. kuris vėl išstatė savo kandidatū
J. Grajauskaitė, A. Lonienė, nraščio “Draugo“ pikniko. rą į Circuit court teisėjus. Pirmadienyje, birželio 5 d., yra
A. Lonaitė, A. Kaleckienė, T. Sykiu užrašinėja “Draugą“, teisėjų rinkimai. Paremkime rimtą, teisingą vyrą svarbiai
Šimkienė, A. Šimkus, O. Bra pardavinėja pikniko tikietus, teisėjo vietai. Teisėjas J. Burke nekartą yra parodęs lietu
zaiti ir Bernardas Lukošaitis. renka piknikui įvairias dova viams nuoširdaus prielankumo.
Jų dauguma nusipirko lai nas ir t.t. Štai North Side tal
MARQUETTE PARK
vakortes į abi pusi. Vadina kininkai: J. Lebežinskas, V. Tamasevičius, V. Strioga, E.
si, po keletą mėnesių pavie Rėkus, V. Dargužis, J. Berke- Andruškevičienė, M. Kareckie
X Mūsų parapijos pikni
šėję, sugrįš atgal.
lis, A. Šukys, A. Rugienis, F. nė, O. Rutkauskienė, M. Tamasevičienė, M. Grigaliūnienė, kas bus ateinantį sekmadienį,
J. Radišauskienė, K. Vilkelie birželio 11 d., Vytauto darže.
. .
.
i?
nė, R Nausėdienė, EI. Rut Visi
labai uoliai rengiasi, ykauskaitė. Biznieriai: V. Nau pač mūsų jaunimas, nes bus
Kap. Dariaus ir lak. Girėno Lietuvos Fizinio Lavinimo sėda, V. Kaitulis, P. Sriubas, gera orkestrą. Bus svečių ir
transatlantinio skridimo ke si Sąjungos Kauno klubo ir siuvėjas V. šniaukšta, VI. ir iš kitų parapijų.
lias yra toks: New York — Tauro narių pasitarime nutar M. Braziai ir kiti. Pas juos
X Nuo birželio pirmos d.
Newfoundland — Atlantikas ta organizuotai dalyvauti la visus galima gauti pikniko ti- St. Staniulis užėmė tvarkyti
— Londonas — Briuselis — kūnų kpt. Dariaus ir Girėno kietų. Jei kam pritruks tikie- “Draugą“ ir “Laivą“. Ku
Berlynas — Kaunas.
surikime. Be to, jau klubo va tų, prašomi atsišaukti pas A. rie neužsimokėjo arba norint
ldybos sumanymu nutarta su Bacevičių ar į “Draugo“ age pradėti skaityti, prašom pa
Iš Lietuvos kap. Dariui pa rengti specialę kpt. Dariui ntą K. Šerpetį.
siskubinti.
siųsta “Deruluft“ bendrovės pagerbti dieną su sporto pro
(Daugiau bus)
gautos naktinio apšvietimo grama ir atitinkamomis iškil
tarp Londono ir Berlyno she- mėmis. Daugiau numatyta pa
3S
mos (planas)
rengti kpt. Dariui mažą spor
tinį siurprizėlį. Visais tais
Vienas didžiausių laikraščių reikalais rūpintis klubo valdy
“The New York Times“ per bos paskirta tam tikra komi
savo agentūrą Berlyne krei sija.
pėsi prie fotografo Bajero,
Kaune, prašydamas užfiksuoti Lakūnų Dariaus ir Girėno
jų skridimą ir skubiai nuo priėmimo Komitetas Kaune
traukas išsiųsti į New Yorką. gavo daugelio įstaigų ir pa
Lietuvos Aero Klubas iš savo skirų asmenų pasižadėjimą
pusės kreipėsi į “Foks’o“ fi- medžiagiškai prisidėti prie
lrnos bendrovę, prašydamas at ruošiamųjų sutiktuvių. Kada
siųsti operatorius, atskridimo ngi Komitetas neturi tarnau
Sutaupys Jums pinigus,
drabužius ir laiką. Kaina
momentui nutraukti.
tojų, kurie aplankytų pasiža
dėjusius asmenis ar įmones,
$37.50
ir aukščiau
Skrendant lakūnams Lietu patys pasižadėjusieji prašomi
vos radijo stotis kas penkios skiriamą sumą įmokėti Komi
Parsiduoda mokant tik
minutos darys pranešimus. teto einam, s-ton, Kooperaci
tai po
Pranešimai bus daromi “Gree- jos Banke 3868 Nr. arba Aero
$1.00
nwich“ mederiano valandą.
Klube, Nepriklausomybės a.
į savaitę.
2, b. 6.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

ŽINIOS, DARIAUS-GIRĖNO SKRIDIMAS

“THOR"

SKALBIAMA
MASINA

Jos. F. Budrik, Ine.

A. J. BER2YNSKIS

DU RADIJO PROGRAMAI

Mūsų gerai žinomas tautie
tis Budrikas rytoj (sekmadie
jnį) leis net du lietuvių radijo
programų: 8 vai. ryto ir 1 vai.
popiet iš stoties AVCFL. Pro
gramai Ims turiningi kalbomis,
pranešimais ir daugiausiai —
muzika. Muzikoje bus kas nau
jo: Budriko radijo armonistas
Jonas Sereika sugros tą nepa
prastai gražų, lietuvio širdžiai
brangi) muzikos kūrinį — Dr.
Kudirkos valcą “Varpelis“.
Šio valco dar, rodos, niekam
neteko girdėt armonikui gro
jant, tad patartina pasisteng
ti jį išgirsti.

Teko patirti, kad Budriko TUOJAU REIKALINGAS
krautuvė šiomis dienomis li Duonos Kepėjas, mokantis
kosi gražini atremontuota ir kepti baltą ir juodą duoną ir
naujai išdekoruota, teikianti keiksus.
Taipgi reikalingas
gražios išvaizdos. Dabar eina I Draive risiš važiotojas duonai,
didelis, pavasarinis išpardavi- Bile kokiomis išlygomis sutik
inąs. Kiekvieno namui reika- sime. Atsišaukite:
lingi patogumai, k. t- radijo,
3357 So. Auburn Avė.
ledaunės, skalbyklos ir raka
Chicago, III.
ndai parsiduoda nepaprastai
žemomis kainomis. O jau tin
gražuoliai muzikaliai instru
ADVOKATAS
mentai — armonikai — tai iš105 W. Monroe St.. prie Clark
tikrųjų visų atsilankančių akį
Tp'pfonas State 7660
Valand-os 9 ryte Iki 5 popiet
vilioja: piano-aceordion, cliro2201 W. Ctermak Road
matiški, italų ir vokiečių išPanedėlio, Seredos į'r Pėtnyčlos
dirhystės, tai net blizga!
vakarais 6 Iki 9
Telefonas Canal 6122
Patartina kiekvienam šių
6459 S. Rockwell
dviejų, gražių programų pasi Namai:
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatd
Vakarais 7 iki 9
klausyti.
Svečias
Telefonas Republle 9600

JOHN B. BORDEN

" jDuonos kepėjas, mokantis bal
tą ir juodą duoną kepti, taipPERKAM
INSURANCE
• gi keiksus. Taipgi reikalin
/įPĮĘTKĮĘWĮCZ £©
Lietuviškus
gas draiveris-isvežuotojas duoNOTARY
)
1
nai. Bile kokiomis išlygomis
.MORTGAGE BAMKERS
BONUS
PUBLIC
sutiksime. Atsišaukite :SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
3357 So.Aubum Avė.,
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Chicago, UI.
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.
Phone CANAL 4124

FIRST

CLASS

1VORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIRINO
Plumltlng — Ilcating — Sewerage — Gas AVork
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET

3417-21 So. Halsted St.

Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai
Budriko Krautuvė duoda gražius lietuvių Radio
Programų*

2346 West 691 h Street
(arti AVestern Avė.)

Nedėliomis: W CF L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų

Tel. REPUBLIC 4544

Ketvergais: W H F C 7:30 valandą vakare

Sfc.

1639 S. 50th Avė.
Cicero, III.

CHICAGO, ILLINOIS

PARSIDUODA LOTAS
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.
1901 S. HALSTED STREET

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money
Order’ius ir Travelers čekius.

Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Bonus.

PARSIDUODA 9 kam. D/2 au
kštų namas (eottage). 6 miegami
kamb. visi šviesūs ir erdvingi. Ga
ru apšildomi. Geras didelei šei
mynai ar burdingieriams. Verta
pamatyti. Mainysiu ant mažesnio
Bridgeporte ar Brighton Parke.
2830 W. 39th Place

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pfglausias kainas. PaSauklt Lafayette

«»!•

J.

OKSAS

2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius. Namus. Farmas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
-ilrklmul arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

I. NAMON FINANGE CO,
6755 S. Westem Avenue
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 10SR

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215

K. S. Jakubaitis
Varnišiai: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 ui
galioną.
Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.

ate

7 kamb. flatas, 4 miegamieji
kamb. Galima turėti virtuvę
apačioje. Visi patogumai,
garadžius. Gera vieta dviem
šeimynom. *
Atsišaukite

Estlmates fiimlsUed on refluest
No job too large — No job too small

Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c,
7c, 8, 10c iki $1.00.
Maliavų kainos nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75,
$2.00, $2.25 už galioną.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

AN RENDOS

Tel. LAFAYETTE 1083

SENAS BIZNIS NUO 1896

BIRCH TAVERN
Lietuviška Užeiga

TOJ REIKALINGAS

PLATINKITE “DRAITGA“

3240 SO. HALSTED STREET

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius
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
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082
STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

