fi
DRAUGAS

DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

The most influentn
Lithuanian D a i to f
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No 133
°

“Draugas,” 2334 So. Oakiey Avenue, CHICAGO, ILLINOIS
3C A
C O P Y
ENTERED AS SECOND

3c A 0 O P Y

TREČIADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 7, 1933 M.
CLASS MaTTER MARCH SI, 1918. AT

CHICAGO. 1LI.INOI8 UNDER THE ACT OF MARCH S. 1879

METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Ispanai pasiryžę kovon prieš radikalus
AUSTRIJA YRA GLAUD2IU0SE
SANTYKIUOSE SU VATIKANU
IR ITALIJA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
M

V

LIETUVIŠKAS FRONTAS

MALŪNO KATASTROFA

UNIVERSITETE

AIRIOGALA. — Prieš Ke
lias dienas be niekur nieko Ibi
bysa pradėjo griauti vietiniu
malūno užtvankas. Nors nelai
mė b)uvo pastebėta laiku, ta
čiau srovės sulaikyti nebepa
vyko ir per porų valandų iš
užtvankos nebeliko nieko. Nuo
stolių padaryta 6,000 litų su
mai. Dėl tos pačios priežas
ties nukentėjo ir elektros sto
tis.

Septynios universiteto lietu
vių studentų korporacijos šio
mis dienomis sudarė lietuvių
VOKIETIJOS FAŠISTAI PASI
studentų korparacijų sąjungų,
ŽADA NESPAUSTI AUKŠ
kuri pavadinama prezidiumu
sambūriu. Šios bendros lietu
TOSIOS SILEZIJOS
vių studentų korporacijų'sų
ŽYDŲ
jungos tikslas — sudaryti lie
tuviškų frontų universitete ir
Valiutų patvarkymas bus
sukurti lietuviškas studentų
svarbiausias klausimas
korparacijų tradicijas. Į minė
Londone
tų sąjungų įeina šios studen
B
tų korporacijos. “Praternitas ZARASUOSE DYKAI ŽE
MĘ DALINA
Lithuania,” “Fraternitas JuISPANAI PASIRYŽTA KO- PASIRAŠĖ KONKORDATĄ
1. Pulk. E. M. Watson; prez. Rooseveltas jį paskyrė vyriausiuoju sau militariniu pa venum, ” “Samogitia,” “SaVOTĮ PRIEŠ RADIKALUS
-----------lydovu. 2. Berlyno studentai fašistai degina žydų, ypač socialistų, parašytus veikalus;
M
Zarasų miesto valdyba nu
-----------VATIKANAS, birž. 6. — deginamas knygas jie surinko daugiausia iš privačių knygynų. 3. J. Valstybių aukso žvai ru n a , “Romuva,” “Suda
tarė
duoti naudotis nemokamai
Dėl Austrija pasirašė konkordatų gždžių motinos vyksta į Prancūzijų, aplankyti karo metu žuvusiųjų ten savo sūnų kapus; via’ ir “Plienas”. Iš viso per
MADRIDAS, birž. 6.
10 metų sklypus aplink ZaraIspanijos vyriausybės pripa (sutartį) su Šventuoju Sostu. jos keliauja šio krašto vyriausybės lėšomis; anais metais kongresas tam tikslui skyrė 350 studentų.
sų ežerus, su sąlyga, kad skly
reikalingų fondų.
žinto priešbažnytinio įstaty
pe per dvejus metus bus pas
VOKIETIJA VIS MINI
mo, Šventojo Tėvo Pijaus XI SUSIRIŠO SU VATIKANU
BAIGIAS
SAUSŲJŲ
tatyta vila.
BEDARBIAI NORI JSIVERŽ CHTC
KLAIPĖDA
atstovas (nuncijus) Ispanijai,
IR ITALIJA
VEIDMAINYBĖ
Šiuo žygiu zarasiečiai nori,
TI J DIRBTUVES
Jo Eksc. arkivyskupas TedeGegužės 21 d. Tiuringijoje kad būtų daugiau namų prisschini, apturi tūkstančius tc- VIENA, Austrija, birž. 7.-Illinois
valstybės
piliečiai
buvo atidaryta paminklinė sa tatyta, kas leis greičiau išsi
DETROIT, Mich., birž. 6.—
legramų ir laiškų. Ispanai ka Iš Romos grįžo kancleris E.
IR MAŽASIS BALOTAS
nubalsavo atšaukti 18-ųjį prie lė nuo Vokietijos atskirtoms plėsti gražiai vasarojimo vie
Keli tūkstančiai bedarbių, ku
talikai pasiryžta kovoti prieš Dollfuss. Tenai
PRIPAŽINTAS
viešėdamas
dų. Chicagos majoras Kelly sritims paminėti. Iškilmėse da tai.
minėtų įstatymų ir prieš radi jis pasirašė konkordatų su riems vadovauja komunistai,
pareiškia, kad1 sausųjų veid- lyvavo vokiečių kariškų orga
kalų vyriausybę, kuri nesis Šventuoju Sostu, o iš Italijos vakar mėgino įsiveržti į For
Pirmadienio balsavimu Chi
mainybė baigias. Per
ilgus nizaeijų atstovai, su karininkų ILLINOISO GYVENTOJŲ
kaito su gyventojais, ypač su vyriausybės gavo užtikrinimų, do dirbtuves Dearborne. Po- cagos piliečiai mažuoju baloSKAIČIUS
miesto ir mies metus ne krašto vyriausybė organizacijos atstovais prieša
jų norais ir troškiniais.
kad Vokietijos fašistai nepuls licija juos sulaikė. Tad dalis *u prjpa£jno
pelnė
mokesčius
už
svaigina

ky. Karininkų organizacijos
aj<tUi priedus. Vienas tų
Austrijos ir neprijungs jos jų per naktį apsistojo šalia
muosius
gerymus,
bet
rakieteWASHINGTON, birž. 6. —
vadas, gen. Hom, išsiuntinėjo
Dearborn miesto ribų. Mėgins priedų yra, kad Cicahgos iždiPASIŽADA ŽYDŲ NES
Vokietijon.
riai ir galvažudžiai. Kai kurie •nuo Vokietijos atskiruose kraš 1930 metais Illinois valstybė
šiandien “pulti” dirbtuves.
ninkui leidžiama už Chicagos •.
PAUSTI
jų susikrovė didelius turtus.
tuose gyvenantiems
vokie turėjo 7,630,654 gyventojus.
Tokiu būdu Austrija glau
Bedarbių vadai pranešė,; ribų į bankus dėti miesto pičiams atsišaukimų, kuriame' Užėmė trečiųjų vietų valsty
džiai susirišo religiniais rv- į
kad jie neturi blogųjų tikslų. nigus.
ŽENEVA, birž. 7. — (Vokie
DEMOKRATAI LAIMĖJO sveikina tose srityse gyvenan bių tarpe. Pirmųjų vietų užė
šiais su Vatikanu ir politi
Jie, sako, nori tik Įduoti savo
O kitu aiškinama miesto kor
tijos atstovas T. Sųjungos ta
čius “ištikimus tautiečius”. mė New Yorko, o antrųjų —
niais — su Italija.
reikalavimus
Fordui. O tie poracijos advokato pareiga,
ryboje vakar čia tos tarybos
Pereitų pirmadienį teisėjų Tarp kitų, nuo Vokietijos ats Pennsylvanijos valstybė. Spė
reikalavimai liečia darbo są ar jis turi teisme ginti traukia
susirinkime garbės žodžiu už
rinkimuose visi
demokratai kirų sričių, buo paminėtas ir jama, kad netolimoj ateity
AMERIKIETIS LAKŪNAS
lygas, atlyginimų ir bedarbiii mus už kų nors tieson miesto
tikrino, kad Aukštosios Silezi
Illinois pralenks Pennsylvani
laimėjo. Net vyriausiajam vai Klaipėdos kraštas.
OMSKE
šelpimo klausimų.
valdininkus, ar darbininkus. stybės teisme nebus nė vieno
jos žydai nebjus spaudžiami ir
j$.
Šiuo priedu išaiškinta, kad jis respublikono.
kai kurie žydai profesionalai
Nepaisyta
nė
DĖ DAŽNESNIO LAIVŲ
MASKVA, birž. 6. — Šian
REIKALAUS MIRTIES
turi tai daryti tik miesto tary Chicagos advokatų sųjungos
bus grųžinti Į savo pozicijas.
ANGLIJA SUSIRŪPINUS
PLAUKIOJOMO
dien Sibiro mieste Omske nu
bai nurodžius.
BAUSMĖS
SKOLOMIS
nurodymų.
sileido skrindųs aplink žemę
SVARBIAUSIAS KONFE amerikietis lakūnas J. MaAtitinkamose įstaigose yra
IŠ
NEW
YORKO
DVIRAČIU
KANSAS
CITY,
Mo.,
birž.
KELETAS
SUŽEISTA
RENCIJOJE KLAUSIMAS ttern. Labai
dlęs sumanymas stengtis per- LONDONAS, birž. 6. —*
pavargęs ir jis
6. — Šio miesto manadžiorio
-----------tvarkyti susisiekimų laivais Anglijos vyriausybė labai su
pasiryžo Omske gerai išsimie
Chicagos
šimtmečio
pažan

McElroy dukters du pagrobė
LONDONAS, birž. 7. — Iš goti.
NEW YORK, birž. 6. — tarp Klaipėdos ir Švedijos. sirūpinusi karo skolomis. Da
gos
parodų
pamatyti
iš
New
jai
laikomi
kalėjime.
Jie
išpa

atvykstančių čia ekonominėn
Pradėjęs skristi į Chicagų di- Dabar
veikiančios
linijos lis reikės išmokėti birželio 15
Yorko
dviračiu
atvyko
Emilėj
įį
leivinig
žino.
Kiti
keli
dar
ieškomi.
konferencijon J. Valstybių de 37 NUŽUDYTA KIUBOJ
lėktuvas su Klaipėda — Kalmar laivai d. Vyriausybė laukia iš WaValstybės
prokuroras
nus

Rodney, 21 m. amž. Jis
dviem lakūnais ir 9 keleiviais kur suplaukia kas dvi savai shingtono kažkokios
notos.
legatų patirta, kad jų progra
prendė
teisme
reikalauti,
kad
gęs
Virginijos
luniversitetų.
alia
Newark)
N>
,
L>
turėjo
nu
moj svarbiausias klausimas
tės. Prekybos didesniems san Skolų klausimu bus sušauktas
HAVANA, birž. 6. — Santa
Ėmė
11
dienų
čia
atvykti.
visi
pagrobėjai
būtų
mirties
bus valstybių valiutų patvarn- Clara provincijoje sukilėliai
sileisti sustojus vieno sparno tykiams praplėsti pageidau kabineto narių susirinkimas.
bausme
bausti.
|mas (stabilizavimas). Ameri veikia. Vyriausybė skelbia,
motorui. Keletas asmenų su jama, kad laivai į šiaurės ŠveSUMAŽINTOS
ALGOS
LAVA LIEJASI
kiečiams ypač daug rūpi savo kad vakar 25 sukilėliai ir 12
žeista. Kiti smarkiai supur dijų, kursuotų kas savaitę.
NENORI MOKĖTI SKOLŲ
doleriui patvarumų nustatyti. kareivių žuvo.
tyta.
Išrinktiems iš naujo ir nau
NEAPOLIS, Italija, birž.
VARŽYTINĖS VILNIAUS
ROMA, birž. 7. — Italijos
jiems
teisėjams
Illinois
vals

6. — Ugniakalnis Vesuvijus
PASKIRTAS ABITRAS
KRAŠTE
AFGANO ATSTOVAS
SPRTNGFIELD, Ilk, birž. globojamos Albanijos kara
tybėje
sumažintos
algos.
Bal

pradėjo veržtis. Lava liejasi
NUŽUDYTAS
7. — Pardavimo mokesčius liaus Zog kaž kodėl nenori
savimų dienų gubernatorius
WASHINGTON, birž. 6. —
Vilniaus laikraštis “Slowo” į neapgyventų klonį, kuriame
senatas vakar sumažino nuo 2 mokėti skolų Italijai. Vyksta
pasirašė
legislatūros
pripa

Ginčų sprendimui tarp Ohio šiomis dienomis įdėjo 16 pus lavos jau keli klodai nukloti.
BERLYNAS, birž. 7. — A- iki 1 nuošimčio.
rimti nesusipratimai.
žintų
bilių.
valstybės anglių kasyklų savi lapių Vilniaus žemės banko Apgyventų žmonių pašlaičių
fano
atstovas
Vokietijai,
ninkų ir angliakasių preziden skelbimų apie pardavimų iš neliečia. Numatoma, kad ver
PAVOJUS ŽODŽIO
radijų monopolizuoti. Svar
princas Mohamed Asis Khan
“
MUNŠAINĖS
”
AUKA
tas Rooseveltas paskyrė arbit varžytinių 4/Y) su viršum dva žimasis greitai bus nutrauk
LAISVEI
biausias ir didžiausias
oro
savo pasiuntinybės bute pen
bangas minėta komisija pave
kis kartus peršautas ir nužu
Stricklando namuose, 4417 rų — Antioch kolegijos, Ye- rų Naugardo, Gardino, Lucko, tas.
dytas. Policija areštavo įta INDTANAPOLIS, Ind., bir da vienai ar dviemi didelio ka Harrison gat. keturių metų llow Springs, Ohio, prof. Lei- Balstogės, Rovno, Pinsko ir
riamąjį studentų Kemel Sy- želio 6. -* Amerikos laikraš pitalo grupėm ir šias monopo vaikiukas rado buteliukų su sersonų.
Vilniaus
srityse. Ta proga CULVER, Ind., birž. 7. —
čių leidėjų sųjungos radijo ko lijas apsaugoja, kad į jas kas “munšaine,” keletu lašų pra
edų.
laikraštis nurodo, kad pirma Vietos mdlitarinėj akademijoj
misijos pirmininkas E. II. kitas neįsiveržtų. 0 tos gru rijo ir už kelių valandų mirė.
WASHINGTON, birž. 7. — skelbimų dalis buvo įdėta į tų mokslus baigė 136 kadetai.
Harris pareiškia, kad krašto pės nepaiso visuomenės, bet
Sausųjų organizacijų
vadai “Slowo” numerį, kuris buvo
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
vyriausybė nejučiomis rengia tik savo interesų žiūri.
FILIPINUOSE
ORO STOVIS
Pereitų pirmadienį balsavi kreipės į prezidentų Roosevel- paskirtas 14 metų sukaktuvių
pavojų žodžio laisvės teisei.
Tokiu būdu, sako Harris, muose Chicagoj iš kiekvienos tų, kad neragintų valstybių minėjimui.
CHICAOO IR APYLINE&S
Sako,
MANILA, birž. 7. — Kai Tai daro federalinė radijo ko laisvuoju žodžiu pasilieka tik dešimties devyni piliečiai pa atšaukti 18-j į pried ų.
kjnrias Filipinų salas ištiko misija, kuri visam: krašte lei spauda, kuri per visų laikų ir sisakė už 18-ojo priedo atšau tas būtų priešinga ameriko SKAITYKITE TR PLATIN KĖS. — Šiandien numatomas
lietus ir gal kiek vėsiau.
KITE “DRAUGĄ”
stiprus žemės drebėjimas.
džia privačiams interesams gina minėtų laisvę.
niškai dvasiai.
kimą.
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00, PuMi metų — |3.60; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
minėsiu i — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — 14.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrųJei neprašoma tai padaryti lr nepn'slundiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.

Mna,

i kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — 16.00; Six Months
— 13.50; Three Months — 32.00; One Month — 76c.
Burope — One Year — 37.00; Six Months — 31-00;
Copy —- .03c.

Advertislng ln “DRAUGAS” brings best results.
Advertislng rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
t

IaSISAKĖ PRIEŠ PROHIBICIJĄ

----------- f
Užvakar Illinois valstybėj ėjo balsavimki prohibicijos klausiniu. Balsuotojai tu
rėjo pasisakyti už ar prieš prohibicijos įsta
tymo atšaukimų. Balsavinių rezultatai nuste
bino prohibicijos šalininkus. Didelė balsų
dauguma valstybė pasisakė už šio nevyku
sio įstatymo atšaukimų. Net “sausieji” val
stybės rajonai balsavo du prieš vienų už prohibicijos atšaukimų. Tuo būdu Illinois val
stybė dar kartų parodė savo griežtų nusista
tymų prieš neapgalvotų įstatymų, kuris tiek
daug blogo visuomenei yra padaręs: sudemoralizavęs jaunimų, išauginęs kriminalistų or
ganizacijas, išnuodijęs daug žmonių, daug pi
liečių įpratinęs laužyti valstybės įstatymus,
kalėjimus prikimšęs visokiausio plauko nusi
kaltėliais ir apsunkinęs taksų mokėtojų naš

r

tų.

Balsų proporcija už ir prieš proliibicijų
duoda vilties, kad netrukus ir visos kitos
valstybės paseks Illinois ir užbaigs šių nelem
tų komedijų, iš kurios visas kultūringasis pa
saulis juokiasi. Kad visai atšaukti prohibi[.cijos įstatymų, reikia, kad trisdešimts šešios
"valstybės pasielgtų taip, kaip užvakar Illi
nois valstybė.
Reikia manyti, kad panaikinus prohibi
cijos įstatymų, krašte prasidės rimtas žmo
nių blaivinimo darbas: išaugs blaivininkų or
ganizacijos ir pati valdžia suras priemones
toms organizacijoms moraliai ir materialiai
pagelbėti.
Kada blaivybės darnas pradės eiti kultū
ringu, bet ne prievartos keliu ir ne policinė
mis priemonėmis, tada jis seksis ir pilnos

blaivybės idėja sėkmingai platinsis žmonių
Juozas Žilevičius
tarpe.
1 ; I i! i :
Bažnyčia, mokyklos, spauda ir organi
zacijos turės eiti į tų kilnų žmonių blaivini
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
mo darbų. Ir eis.
A. L. R. K. federacijos Reikalai
Tas darbas kitaip eis ir lietuvių tarpe,
nes ligšiol jis buvo visai apleistas. Mat, ir
KADA BUS FEDERACIJOS
“Kandidatus į Centro Val
mūsų blaivininkai tikėjosi, kad jų darbų pa
KONGRESAS?
(Tęsinys)
smuiko, elementarės muzikos
dybų
nominuoja Federacijos
darys pati valdžia. Tačiau išėjo priešingai.
skyriai po 12 asmenų. Nomi Kai kunigaikštis B. Ogįns. teorijos, solfedžio, harmonijos
Nors valdžia daug milijonų žmonių pinigų
Kongresas yra vyriausias nuojama patys žymiausieji vi kis panorėjo savo dvare stei-į 1< nbald*s bmkų teietikų vaišpylė probibicijos vykinimui, girtybė ne ma
Federacijos organas. Kongresų sos Amerikos lietuvių katali gti muzikos mokyklų, kreipė-ido'ebul8, ^Tūlgai laukus iš ežėjo, bet didėjo. Tai buvo brangus ir skau
šaukia Centro Valdybos pir kų darbuotojai. Jų sųrasus ne s; j Varšuvos Konservatoriją įsamų mokinių ir dvaro tar
dus eksperimentas žmonių suskaitom
mininkas. Vietų paskiria Cen- vėliau gegužės 1 d. siunčia-Į prašydamas prisiųsti atatin- nautojų buvo organizuotas
'tro Valdyba.
mas Federacijos Centro Sekre- 'karnų vedėjų. Tais metais (su- mišrus choras bažnytiniams
' PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI”
Toks yra mūsų organizaci toriui, kuris savo keliu atsi-,Įjg Kalvaičio biogr. pripuola
dėjimams. Matyti, kad da
jos konstitucijos patvarky iliausia nominuoto asmens su 1874 m.) baigia konservato- rbas buvo rimtai Pradėtas> nes
Birželio 5 d. teisėjų rinkimuose laimėjo
mas.
tikimo būti kandidatu ir ske- rijų lietuvis, nuo Vištyčio, dauSehs lš tuomet buvusių todemokratų sųrašas, kuriame buvo ir aštuoni
Spaudoje keletu kartų jau Ibia spaudoj, ne vėliau dviem Juozas Kalvaitis (žiūr. jo biomokykloje mokinių, buvo
respublikonai. Respublikonų partijos sųrašas
buvo pranešta, kad Centre mėnesiais prieš Kongresų.
grafijų mano parašytų “Mu- p.ai<ll}‘sti VaršavVOs kon«ervatoir “žmonių” partijos sųrašas pralaimėjo visu
Valdyba Federacijos 23 kon Iš skyrių nominuotų kandi-jzikos Meno” 12 Nr., 1924 m.), 1^on kunigaikščio lėšomis, ku
frontu, nepravesdami teisėjais nė vieno savo
gresų šaukia Chicagoje. Chi datų Federacijos kongresas,vargonų ir fortepionų skyrius./Į0 ba*&S užėmė labai svaižmogaus.
cagos Federacijos apskritys renka Centro Valdybų, kuri Direkcija jaunų Juozų pasiun- lb’as vietas muzikos dirvoje,
Dabar šiame krašte viešpatauja demo
nutarė prašyti centro, kad ko susideda iš devynių asmenų, čia Rietavan ir ten prasideda P a\‘ ' -^i°izas Butkevičius bukratų partija. Tai jos gadynė. Jos rankose
ngresui laikų nustatytų rug Federacijos skyriai prašomi pirmieji darbai. Pirmaisiais i'° dSus metus Varšuvos kon\isos valdžios aparato įstaigos. Partijos maši
piūčio 22, 23 ir 24 dd. Tam savo susirinkimuose nominuo moksld metais randasi iš apy- .^rvatorijos vargonų klasės
nerija stipri ir nelengva jų bus greitu laiko
Centro Valdyba pritarė.
ti po 12 asmenų kandidatais linkės net 10 mokinių. Tuo- Profesorium> mirus garsiam
sutriuškinti. Tol, kol demokratų partija ne\ argonų virtuozui ir komposusiskaldė ir vienu frontu dirba, respubliko Dėl to Centro Valdybos pi į valdybų ir jų vardus tuojau met ten buvo mokinama va
(Tęsinys 4 pusi.)
nams nėra jokios vilties bile kokius rinkimus rmininko prof. F. Mastausko prisiųsti į sekretorijatą, bū rgonuoti, pianu skambinimo,
įgaliojimu
sekretorijatas
skel

tent: 2334 So, Oakley avė.,
tuo tarpu laimėti. Lietuvių priežodis sako:
bia, kad A. L. R. K. Federa Chicago, IU. Prašome pasisku lėtų suspėti, ypač Amerikos je kolonijoje vajaus vykdyti,
“prieš vėjų' nepapūsi.”
Dvasios Vado
cijos 23 kongresas įvyks 1933 binti, kad iki liepos mėn. 15 piliečiai. Tik ko greičiausia Į nes skyriaus
m. rugpiūčio 22, 23 ir 24 die dienos sekretorijatas
turėtų reiktų apie tai pranešti Fede- kun. Pr. Vinnausko pastangoDŽIUGINANTIS REIŠKINYS
Į mis toks vajus buvo vykdonomis Chicagoje.
vįsų skyrių nominuotus kan racijos sekretorijatui.
3-čio skyriaus veikimas
|mas 1932 m. lapkričio ir gruodidatus.
Gegužės mėn. 29 d., Šv. Marijos kolegi Turint galvoje, kad šių va
Federacijos 3-čio skyriaus jd'žio mėnesiuose ir šių metų
joj, Thompson, Conn., įvyko Amerikos Lie sarų eina Pasaulinė Paroda Federacijos ekskursija į Romą
tuvių Katalikų Studentų Organizacijos meti Chicagoje, kad yra daug la Birželio mėn. 15 d. išplau-'.Pirm- J- Laučka sekretorija- sausio mėnesį
ra^o:
“Skyriaus iniciatyva ir va
nis seimas, kuris praėjo dideliu pasisekimu. bai svarbių organizacijos rei kia laivas “Aųuitania”, kukalų
apsvarstyti,
kad
iš
Lie

riuo
vyksta
Federacijos
eks

“
Federacijos
3-čio
skyriaus
dovybėje
praėjusiais metais
Jame dalyvavo apie šimtas atstovi} ir svetuvos
atvyks
žymių
veikėjų,
čių. Iš centro valdybos narių pranešimų pa- ■ uvus
vvikcju, kursija į Romų ir kitas šven valdyba praneša, kad žemiau paminėta Lietuvos nepriklau
aiškėjo, kad organizacija per savo gyvavimo L^a<^ reikės dar stipriau susi- tas vietas. Ekskursija bus ga išvardintos draugijos priklau somybės 15 metų sukaktuvės,
septynis mėnesius įsteigė 113 kuopų, išleido organizuoti katalikiškai ir tau na gausinga. Kaip jau buvo so 3-čiam skyriui: 1. L. D. S. Kęstučio 550 metų mirties su
žurnalo “Studentų žodžio” 5 numerus. Pa tiškai akcijai, dėl to, reikia skelbta, ekskursijos garbės pi 1 kp., 2. L. Vyčių 17 kp., 3. kaktuvės ir Vilniaus gedulo
daryta ir daugiau naudingų darbų. Anot or tikėtis, kad kongresas bus rmininkas yra J. K. Vyskupas Blaivininkų 49 kp., 4. Sald diena, surinkta aukų Lietuvos
ganizacijos pirmininko — A. L. Studentų i*gausingas atstovais ir svečiais Petras Pranciškus Būčys, M. žiausios Širdies V. Jėzaus dr- Katalikų Universitetui ir Vi
Organizacija stovi lietuvybės ir katalikybės ir vaisingas nutarimais. Fede I. C. Su šia ekskursija vyks ja, 5. Saldžiausios Širdies V. lniaus lietuvių našlaičiams.
sargyboje, kovoja su ištautėjimo ir nukrikš- racijos apskričiai, skyriai ir ta Marijonų kongregacijos A- Jėzaus Pašalpinė dr-ja, 6. Lie Šiuo metu rengiamąsi Naujos
v • •
v
,
.
.
. . i
, - įkitos prie Federacijos priklau merikoje Provincijolas gerb. tuvos Dukterų dr-ja, 7. Mote Anglijos Lietuvių Dienai.”
ciommmo šmėklomis, visa jaunatves kurybi-1
v.
,
••
, •
sančios draugijos bei organi kun. V. Kulikauskas, “Laivo” rį} Sų-gos 13 kp., 8. Pranciš . Iš šio pranešimo matyti,
ne energija dirbu tautiško įsųmoninimo darzacijos prašomos iš anksto re redaktorius kun. L. Draugelis, konų Brolija, 9. Apaštalystes kad Bostono lietuviai katali
bų.
ngtis prie kongreso, rinkti at kun. dr. J. Končius ir visa dr-ja, K). Parapijos choras, kai yra gerai susiorganizavę
Be to, kaip pranešama, seimas didžiau stovus ir jiems įteikti (kopi- eilė kilų žymių asmenų. Eks- 11. Amžinojo Ražančiaus, 12. ir kad daug veikia, tad neste
siu entuziazmu, be jokio pasipriešinimo, už ijas į centrų siųsti) naudingu kursi jai vadovauja Lietuvių; T. Marijonų Rėmėjų dr-jos bėtina, jei jie gražių darbų
gyrė “Studentų žodžio” pasirinktųjų linija Į mūsų organizacijos gerovei Kolegijos direktorius kun. dr. skyrius, 13. Mergaičių sodali- nuveikia.
žurnalas skiriamas lietuviams, todėl jame sumanymų. Laiko nedaug, su- J. Navickas. Taigi, Amerikos cija, ir 14. Šv. Petro parapiPageidaujama, kad ir kiti
ne vieta angliškiems straipsniams. “Darb.” kruskime!
lietuviai katalikai bus tinka- ja.
Federacijos skyriai panašius
sako: “Seimas užsibaigė gražiausioje nuotai Nominuokime kandidatus į niai atstovaujami Romoje šiais Į “Šia proga pranešu, kad į raportus iš savo veikimo sekkoje, lydėjusioje atstovi} veidus, degančius
Centro Valdybų
Šventaisiais Metais.
j mūsų skyrius laike skelbiamo j retorijatui prisiųstų. Laukiadarbui pasiryžimo dvasios išraiška.”
Šiuo reikalu konstitucija
Kas dar norėtų prie šios katalikų akcijos ir spaudos me.

UHIJVIŲ KATALIKU VIENYBE

Iš tikro, tai džiuginantis reiškinys.

P. Gudas vime. Jie buvo užgrobę didžius žemės plo
tus. Bet prancūzams nei ištolo nepavyko
Amerika taip įsistiprinti, kaip anglams.
Čia svarbių rolę lošė tas, kuriais tikslais
kuri tauta vyko į Naująjį Pasaulį.

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Ispanai spraudėsi Amerikon, kad ko
daugiausia aukso ir kitokių brangmenų
prisiplėšus, kad tokiu būdu Ispaniją pralų gyvavimas pasibaigė 1674 metais. Jos
lobinus. Anglai čia atvyko steigti koloni
ąsos pateko Anglijos valdžiai. Tokiu būjas ir čia amžinai apsigyventi. Prancūzai
Į du visas Atlantiko pakraštis nuo Kana
vyko Amerikon nei tam, kad tame kraš
ruos iki Carolinos patapo Anglijos kolote apsigyventi, nei tam, kad jį išnaudoti.
nijomis, o jų skaičius buvo 13.
Jų svarbiausias tikslas buvo kailių biz
Pirmieji anglų kolonistai buvo vie nis.
los tautos, bet skirtingų papročių, skir
tingų idealų, skirtingi} religijų. Jie, vieAnglai vyko Amerikon su moterimis,
htt©k, turėjo laikyti ryšius, nes jiems gręsė su šeimynomis ir čia kurdavosi pastovų
(bendras priešas — indijonai. Toliau toms gyvenimą.
ĮBllglų kolonijoms reikėjo žiūrėti, kad at
Tarp ateivių prancūzų be pirklių bu
silaikius prieš prancūzus, kurie jau senai
vo niisijonierių, avantiūristų, naujų že
įsistiprino Kanadoj. Dar vėliau kolonimių tyrinėtojų, agentų, karininkų, karei
reikėjo bendrai priešintis prieš Anvių. Jų moterį} nedaug teatvažiuodavo.
[fijos vyriausybės varžymus.
Prancūzai su indijonais būdavo drauNors indijonai buvo karingi ir dra
us, bet jų galybė buvo menka, nes nebu- gingesni, negu anglai. Anglai nemėgdavo
ro vienybės jų tarpe. Todėl kaip anglams, indijonų. Prancūzai susižavėdavo indijo
lip ir prancūzams nebuvo sunku su jais nais, vadindavo indi joną “mon frėre sauddlrbti. Bet kuomet anglų ir prancū- vage”, tai yra “mano laukinis brolis”.
interesai susipainiojo, tai abiem tau- Prancūzai neretai su savo laukinio brolio
bnvo labai rinitas dalykas. Varžyti- dukterimis urba seserimis tuokdavosi.
buvo tokios smarkios, kad viena ar Prancūzai išmokdavo indijonų kalbos, per
siimdavo jų papročiais ir pilnai prie ji}
rita pusė turėjo būt įveikta.
prisitaikindavo. Ypač prancūzų misijoAnglų kova su prancūzais
nieriai prisitaikindavo prie indijonų ir jie
Kaip jau aukščiau minėta prancūzai įgydavo jų pasitikėjimą. Be ypatingo pa
►uvo aplenkę anglus Amerikos koloniza sipriešinimo iš indijonų pusės prancūzai
Plote tarp Naujosios Anglijos ir Vir
[ginijos buvo švedų ir Rolandų kolonijos.

Trečiadienis, birželio 7, 1933

taip nurodo:
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ekskursijos prisidėti, dar ga- vajaus nesiėmė iniciatyvos šio Į

varėsi vis gilyn ir tolyn į vakarus, vie
tomis įsteigdami tvirtoves ir misijas.

Ką prancūzai buvo nuveikę

Prancūzai buvo įleidę šaknis Kana
Prancūzai nekantriai žiūrėjo į anglų doj. Didieji miestai Quebec ir Montreal
atsiradimą Atlantiko pakrantėse. Prancū buvo prancūzų įkurti.
zai sakė, kad anglams pripažįstą tik At
Jau aukščiau buvo minėta, kad pran
lantiko pakrantę, o visą kitą šiaurės A
cūzų vadas ir garsusis pionierius Chammerikos kadir dar neištirtą dalį pasisky
plain užtraukė amžiną neapykantą indi
rė sau. Prancūzai statė tvirtoves, kad su
jonų gyvenusių į pietus nuo Kanados,
laikius anglų plitimą į vakarus. Vėliau
New Yorko valstybėje. Tai prancūzų plė
Amerikos prancūzai panoro anglus visai
timasis iš Kanados į pietus buvo užkirs
išvyti iš Amerikos. Todėl reikalavo iŠ
tas. Todėl prancūzai plėtėsi vis į vakarus,
Prancūzijos vis daugiau kareivių. Sakė,
norį anglams užduoti tokį smūgį, kad pasiekdami didžiuosius ežerus, Michigano,
\Visconsino, Illinois valstybių ir Missisjiems ant visados išeitų apetitas grįžti
sippi upės. Vielų vardai: St. Louis, Dės
Amerikon.
Moines, La Šalie, Joliet, Marųuette aiškiai
Tuo laiku Prancūzijoj viešpatavo di rodo jų prancūzišką kilmę.
dingas karalius Liudvikas Keturiolikta
Prancūzas Nicolet buvo vienas pirmu
sis. Jisai buvo didelis garbgodis, mėgo
dideles iškilmes, pokilius, statydino bran tinių, kurie iš Montrealio leidosi tyrinėti
gius rūmus, puošė Paryžių. Jam tiko už vakarinių kraštų. Jisai 1634 metais, apsi
kariavimai ir Amerikoje, bet Amerika bu ginklavęs dviem dubeltavais pištelietais,
leidosi tolimon kelionėn. Jisai turėjo Chivo tolima mažai žinoma ir sunku buvo
nijos mondarino uniformą. Mat tąsyk dar
pramatyti galimybes Naujame Pasaulyje. tebebuvo tikima Amerika esąs vakarinis
Karalius Liudvikas į Ameriką siuntė la Azijos pakraštis ir kad bekeliaujant to
bai gabius gubernatorius ir drąsius nau liau į vakarus bet kurią dieną galima pa
jų žemių tyrinėtojus. Tie Prancūzijos vy tekti Chinijon. Todėl keliautojui patekus
rai Naujame Pasaulyje matė nesvietiškas Chinijon, būtų tinkama pasirodyti chinišprancūzų tautai galimybes, matė anglų kai apsirėilzius. Nors Nicolet nepateko
Chinijon, bet su savo chiniška uniforma,
įsigalėjimą ir pavojų iš jų pusės ir rei
o ypač, šaudydamas abiem rankom pišta- ,
kalavo iš Prancūzijos daugiau jėgų. Bet lietais, labai imponavo indijonams. Jisai
j
užtektinai paspirties nesulaukė ir neilgai keliavo pėsčias ir plaukė valtimis per
truko iki anglai Amerikoj persvėrė pran ežerus ir upes. Persiiręs pagalios per šiau
cūzus.

įlanką ir \Yiseonsino valstybės pakraš
čius. Ikišiol jisai keliavo per žemes pran
cūzams draugingų indijonų apgyventas.
Perplaukus Michigano ežerą, galėjo būt
kitaip. Gandas apie atkeliavimą nematy
to balto žmogaus iš rytų greit pasklido
po apylinkę. Susirinko apie 5,000 indijo
nų su šeimynomis. Prancūzas su chiniška
uniforma ir ugnim spjaunančiais pištalietais labai užimponavo indijonams. Jų
tarpe jisai išgyveno du metu.

Indijonai papasakojo prancūzui apie
didžią upę vakaruose. Sakė, kad ta upė
tekanti į pietus per kaitrias šalis ir nie
kas nežinąs, kur jos galas. Nicolet kelia
vo ieškoti pagarsėjusios upės ir jau ne
toli jos buvo nukeliavęs. Dėl nežinomos
priežasties pasuko atgal ir grįžo su nau
jienomis į Montrealį.
Karas sutrukdė veikimą

Tolimesnį prancūzų plitimą į vaka
rus sutrukdė indijonų karas, kurs tęsėsi
net 30 metų. Karas prasidėjo daug niaž
1660 m. Tąsyk prancūzų Kanadoj buvo
tik apie 3,000. lroąuois indijonai, gyve
nusieji Ncw Yorko valstybėje užvedė sma
rkių kovą prieš indijonų gentis, gyvenu
sias į šiaurę. Kartu jie kariavo ir prieš
prancūzus. Prancūzai buvo dideliame pavojuje. Jie susispietė į tris miestus —
Quebec, Montreal ir Three Rivers. Iroųuois indijonų karingumą ataušę prancū
zų būrelio pasiaukojimas.

rinę Michigano ežero dalį pasiekė Green
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Ateinantį sekmadienį, birže
lio 11 d., Šv. Vardo dr-jos mė
nesinė bendra Komunija. Po
mišių bus susirinkimas ir pu
srytis. Nariai stengkitės įra
šyti naujų narių.

3=»!

WISCONSIN’Q LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

Vyčių 38 kuopa rengia checker turnamentų ir card par
ty, ketvirtadienį, birželio 8,
vakare. Per praeitas dvi sa
vaites labai gerai pasisekė.
Jaunimas darbuojas ir darbuo
sis. Daugelis žmonių pasako
apie Vyčius, kad niekas iš jų.
Tai netiesa. Jei pasitaiko sku
ndų, juos prašome pranešti
per kuopos susirinkimus.

« iv . 4-**
rie dar nėra atlikę, arba ka- skaitė nutanmus,
kurie vienmitam
rie užmiršo, neužmirškite at balsiai priimti.
likti. Kiekvieno parapi jono Pirmiausiai svarstyta apie
priedermė atlikti velykinę.
Lietuvių Dienų Chicagoje.
Chicagiečių pakvietimas pri
Šv. Petro parapijos choras
imtas, bet chorui atsilankyti
rengiasi dalyvauti “Dainų ir padėti išpildyti programų
Šventėje”, kuri įvyks Racine,
labai sunku, nes choras yra
Wis., birželio 25 d. Prašomi labai didelis; pasidarytų daug
visi choristai lankytis į prak lėšų.
tikas.
Kitas dalykas Dainų Šven
Don’t You Know?
tė, Racine, Wis.% kuri bus bir
želio 25 d. Gautas laiškas ir
gaidos. Su laišku taip pat at
siųsta ir tikietų parduoti. Be
dainų, tų dienų bus visokių
IŠ CHORO VEIKIMO
margumynų; bus ir šokiai dy
Šv. Baltramiejaus parap. kai. Įžanga į parkų kainuos
choras laikė mėnesinį snsirin- 15c.

paskelbė, kada niekas neduo
tų nikelių prašantiems, nes
daugelis už gautus pinigus
Gegužės 21 d. Šv. Kazimie ne valgio, bet gėrimo perka.
ro parapijoj buvo pirmosios Dabar prašantiems išmaldos
vaikų Komunijos diena. Bra nurodoma vieta, kur tokius
ngi tai šventė, kuri daro ma priima.
lonų įspūdį visiems parapijo Ir trumpu laiku viskas susi
nams, o kų jau kalbėti apie tvarkė, pranyko ant gatvių
tėvus. Nors mažas buvo būre prašytojai ir po namus vaikų
lis berniukų ir mergaičių, bet negazdina.
San elemento, Calif., šiomis dienomis nuslinkus! nuo kal
Trečias dalykas — Waukegiažiai išmokinti artintis prie Nors tokie “svečiai” va- no žemė sugriovė, kaip atvaizde matome, puošnių to miesteSekmadienį, birželio 11 d. .kima birželio 3 d. Pinn. atipaskutinė diena velykinei. Kū Įdarė susirinkimų, o rašt. perDievo stalo. Piie vaitelių bu- fiuoja nuo krašto iki krašto, J lio majoro Tliomas Murphine $50,000 vertės rezidencijų,
(Tųsa ant 4-to pusl.l
vo pastatyta dvi mažos merge-lnįesto tvarkų žino pirm
lės, su gėlių bukietais, kaipo negu išlipa iš prekinių vago rių A. ir O. Vasiliauskai, A. štas gėlėmis. Altoriai taip pat
garbės sargyba. Jaudinantis nų. Visi sužino jiems skirtų ir E. Jurgaičiai, kurie dau buvo paskendę gėlėse. Gražu
buvo reginys. Neveltui Išga vietų. Žmonės patenkinti to giausiai ir darbavos.surengime mas neapsakomas. Šešios mer
nytojas pasakė: “Leiskite prie kia miesto tvarka; patenkin “parės” ir nupirkime dovanų. gaitės, puikiai parėdytos, tar
DUOKITE VISUS SPAUDOS
tum angelukai, vedė vaikučius
nuįnęs mažutėlius, nes jų yra ti ir perėjūnai.
B. V, Daug prisidėjo ir Agota Zizprie altoriaus. Iš viso pirmųminskaitė.
pis karalystė.”
DARBUS “DRAUGUI”
ijų šv. Komunijų priėmė sep
Viskas buvo gražiai suren
ižnyčia buvo pilnutėlė Birželio 3 d. Racine įvyko
tyniolika vaikų: keturi bernai
/ruonių ir daugelis ėjo prie didelės iškilmės — priėmimas gta, pietūs skanūs, valgiai pa Į
čiai ir trylika mergaičių. Visų
šv. Komunijos. Altoriai gra Chicago Tribūne grožio kara gaminti geriausių šeimininkių;
tų darbų, bažnyčios altorių pa
žiai gėlėmis papuošti. Bažny lienės, Lillian Anderson, su stalai gėlėmis papuošti, sve
puošimų', vaikučių prirengimų
čiai draugiškai kalbėjos. Pa
čios grindys švariai išmazgo visomis jos paldovėmis.
prie šv. Komunijos atliko mo
tos. Tai dėka gerų parapijo- Kas skaito angliškus laik silinksminę, palinkėję šeimi
kytojos sesutės pranciškietes.
nų ir altorių Puošimo draugi raščius, senai viskų žino, ypač ninkams ilgiausių metų išsi
Kenoshiečiai tokio jų darbo
jos.
B. V.
sporto mėgėjai. Bet lietuviams, skirstė.
ir pasišventimo neužmirš.
ATLIEKAME
Mišias laikė visas apeigas ypač augusiems, tas mažai aatliko, taip pat vaikus į ška peina.
Birželio 4 įvyko mokyklos
plierius įrašė svečias misijo Vienok, aš noriu pažymėti,
užbaigimas. Šįmet mokyklų
nierius pranciškonas kun. Ka- kad niekas kitas nebūt tiek
zlauskas. šeštadienį popiet i? daug žmonių sutraukęs, kaip Birželio 4, būrys Šv. Petro baigė septyni vaikai ir devyvakare
pagelbėjo klebonui■ viršui minėta panelė; kad ir parapijos mokyklos vaikučių nĮos mergaitės. Visi bendrai
klausyti išpažinčių.
pats Rooseveltas arba didžiau pirmų sykį priėjo prie Šv. Ko-'priėmė šv. Komunijų,
Skubūs užsakymai
sias pasaulio mokslinčius. Sto- munijos.
Greitai, Gerai ir Pigiai
Keletas mažesnių dirbtuvių ty jų pasitiko gubernatoriaus
Iškilmingos mišios buvo 8 Mergaičių sodalicijos mėne
gavo skubų užsakymų ir dir-Į atstovas, miesto majoras ir [valandų ryto. Prieš mišias bu sinė bendroji Komunija įvyko
ba dienomis ir naktimis 7 die- daugybė atstovų visokių klu- • vo procesija, kuri prasidėjo iš sekmadienį, birželio 4 d. Susi
nas savaitėj. Kurie gavo dar bų ir draugijų. Briežė 4 benai mokyklos. Procesijai buvo pa- rinkimas ir pusrytis buvo po
SPAUSDINAME:
bo, nudžiugo, bet nežinia kaip uniformose. Žmonių minios: rengtas per bažnyčių takas su mišių,
ilgai dirbs. Visgi geriau, nors vyrų, moterų, senų, jaunų. Pa skliautais, kuris buvo papuo-l
ir neilgam. 0 gal jau pradės radui įvažiavus į vidumiesti,
taisytis darbai. Racine didelį miesto Rotušės varpais pradė
Tikietus,
Bilas,
nuošimtį darbininkų ir šeimy jo skambinti. Visi viskų pa
Plakatus,
Laiškus,
nų dabar užlaiko miestas.
miršo: visur užviešpatavo li
Serijas,
Konvertus,
Namai perėjūnams
nksmumas. Būgnais mušė, beProgramus,
Draugijoms Blankas,
Racine miestas turi didelius5 nai griežė, miesto varpai ska
Konstitucijas,
Posterius,
namus perėjūnams. Nemoka mbėjo. 50 merginų ant flotų
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
mai apsistoję gauna nakvynę, Į vežiojo po miestų.
2 kartu pavalgyt ir išsimau
Ir Kitokius Spaudos Darbus A
“Karalienė” atvažiavo spe
dyt veltui. Po to, turi kraus
cialiu traukiniu 12 vai. dienų.
tytis iš miesto. Namų užvaiz
4 vai. popiet vėl grįžo į Chi
dą sako, kad svečių netrūks
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
eagų, nes vakare buvo priė
ta. Žinoma, miestui kainuoja
mimas. Kalbėjo tik keturi kal
išlaikymas, bet už tai nerei
bėtojai, kad nepavargint “grokia perėjnams davinėti išma
ldų, ypač biznieriams, kurie
Lillian Anderson dirba už
laiko valgomuosius daiktus.
kasierkų vienam restorane.
Pirmiau neatsigindavo, o da
Lange jos paveikslas pasken
bar liuosi nes miesto majoras
dęs gyvose gėlėse su daugybe
2334 S. OAKLEY AVENUE
parašų. Merginos tirpsta iš
pavydo.
Linkime daugiausia lai
CHICAGO, ILL.
Birželio 4 d. draugai ir drau
mės šiame pasaulyje/”
gės surengė “surprise party”
YRA lnlkas kuomet nrgali pri
Telefonas Roosevelt 7790
parapijos sekretoriui Tamošiui
būti vestuvėse nr' kitokliiiise paren
gimuose, bet tik remi negali pri
ir Barborai Zizminskiams iš
būti ten to etanu!. iKii i pešti ngu ma s
priežasties 15 metų laimingo
pašaukti telefonu tokhtose atsitiki
muose visuomet įvertintas ty ku
vedybinio gyvenimo. Zizminriuos pašauki Ir žinoma “Dovana
skiai augina sūnų ir dukterį;
duodančiam!” Kur nebūt šaMktumrt,
Išlaidos mažos.
yra geri katalikai, visur ir vi
sada darbuojas parapijai ir
visuomenei; niekados nepamiTŠta ir tėvynės Lietuvos ir
BULL RUNN
jos reikalų; pasiturintieji žmo
<Mt> MOaan' lu. **
w»«T UrtT >■ »««at sart- I
r»
hA> •»» tirta fl»«T A«l> »
nės: turi biznį apavų krautu
UMM >*•
Tk«a *<*■
b Ih'
M AoTim* u’n.t or «i>
**
tll' t*(tr
J
vę, 804 State St.; mandagūs
fttm
on T»'
—H Mt To įtovs—
Oodby 8<Mt į*V*»Ponia Gertrūda Bowler iš apsėjime, malonūs susėjime,
Sure, the
Shebovgan, Wis., demokratų be puikybės. Taigi, kaipo to
•• .
Wi« Wil| Let
raci jonai io komiteto narys, kie, nemažai turi ir draugi’.
Bull Buy
kuriai tos valstybės demokra Nupirkta puikių dovanų. Re
the Car buf—
tai siūlo kandidatūrų į J. A. ngėjai ir dalyviai sveikino ir
Who'» Goinf
V. senatorius. Rinkimai įvyks linkėjo ilgiausių metų.
to Drive It?—
ateinančiais metais. Dabar
Tarpe daugelio svečių, bu
A»lt the
AVisconsin’o vai. senatorium vo ir mūsų gerb. klebonas
ifiOM* aurroo mi
Minus!
vra Robert M. T Follette.
kun. A. Balinskas; iš biznie-

RACINE, WIS.

WAUKEGAN. ILL,

KENOSHA, WIS.

Spaudos Darbus

Draugas Pub. Co.

carl ed

a
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LIETUVOS VALSTYBĖS I bent, jei skaityti mokslu, kur j jau kas sekmadienis
pati kunigaikštienė asmenį- ma., »»
KONSERVATORIJA

Trečiadienis, birželio 7, 1933

skaito-1 anas. Instrumentai buvo visų
dos Malda, parašė Karmelitas
rūšių simfoninio orkestro iš
J. B. R.
niai mokindavo orkestrantus;
skyrus anglų ragelį ir arfų.
Vi išminėta knygutė patar
Orkestrui likvidavus, pėd
Išėjo
iš
spaudos
maldaknyMokinių
bųdavo
20-30.
Kiek
lenkiškai
skaityti,
rašyti
iri
(Tęsinys iš 2 pusi.)
tina visiems įsigyti, tenai rasakų muzikos žvilgsniu Lietu
zitoriui Frejeriui; Stepas Bu paišybos. Painokos visos bu-1 voje, galima sakyti, neliko, vienų šventadienį laike sumos g5 Atlaidų Šaltinis. Paruošė,site Jnug aaudinglf pnuloki.
pus,apiy
kaina tik
tkevičius buvo ilgus metus vo vedamos lenku kalba. Nau- i nors kai kurie ir likosi Lietu- buvo giedama su choru (cho W .r išvertė T. Kazimieras
Tambovo konservatorijos for- jai pastoję Žemaičiu vaikai, Įvoje, bet jie visai kitais dar- re dalyvavo apart mokinių iš ST™“": i.5?!d° S!SCTyS ’<Ol‘ i10c- užmokestį galite siųsti
tepijonų klasės profesoriiun; nors ir nemokėjo lenkiškai
miesto mergaitės, o orkestre .rinietės. Maldaknygėje yra pa- markėmis (stamps).
jbuis užsiėmė. Amerikoje ma
keli pašaliniai vyrai) orkest i aiškinimas ąpie atlaidus ii
Juozas Goštautas (smuikinin greit pramokdavo.
tome su p. A. Pocium Cbicakas) buvo Varšuvos Mažojoj Mokiniai buvo priimami su- •goje pirmais metais veikiantį rui pritariant mišias ir kitas daugiau, kaip 300 įvairių mai
teatro dirigentu; Vladas Kra lig tam tikra sutartim, neina- Bethoveno konservatorijos or-1
susidaiųs rų, kuriom popiežiai suteiki
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
sauskas buvo Vilniaus Kated žiau 5 metų laikotarpiui. Įsto-ignnizavime,
Jonų Jakaitį ;1vh a^u 1- ž|nonhj giitžda\o U laidus. Nors visos maldos ge
CHICAGO, ILL.
ros vargonininku; Petras Mi-į jautis turėjo atsivežti savo pa-j (smuikininkų), Edvardų Bak-;SO'n- niuzikų. Visas centias os, bet už vis geriausios yra
kuzis taipgi kur tai tarnavo Ti falinę ir skalbinius; visa kita šrvifių (kornetistų) ir V. Bže-|buv0 dedan,as ant vargoninin- tos, kurioms suteikti atlaidai.
NEW YORK, birž. 5.
—
ir daugelis kitų .
buvo kunigaikščio. Orkestram irski (‘trombonistų); tai rodos kav,mo- Karsas buvo 5 nitdll» Si knygelė turėtų būti visų ka Valstybės alkoholinių gėrynių
ro gabumais.
gabumais. Kai kurie is ,aį dūvgdav0 gružių uniformų, ir visi kurie atsistoju grynai bet retas tų laikų išbūdavo. talikų rankose. Kaina su ap
savo
boardas suvaržė šiame mieste
minėtų asmenų, baigę konser kiekvienas iš jų turėjo gražų'lietuvių įstaigos vadovų tar-,nes dažniausiai pastodavo vy- taisais 65c.
alaus pardavinėjimų. Alaus
vatorijų, kaipo atsilyginimų!^pe,
'
veikdami kartu su lietu- resnio an,žiaas ir kur nors jaa
“DRAUGO” KNYGYNE
pardavimų skyrė tik viešbu
kunigaikščiui, po metus kapel-! tuvlJ 1)a„g j|;
vietini„ virtis (“The Beethoven Con- |vurgonm.nkavę; krek prasimo
2334 So. Oakley Avenue,
čiams ir didesniems restora
meisteriaudavo
ir 'alRon^n"'gyventojų vaikai ir kunigaik servatory of Music, season |kln«: lželdav° vargonininkauti;
nams. Vietos spauda šį varžy
kaudavo Rietave esamoje mo ščio tarnautojų, bet lmvo daug 1915-1916”. Clricago, U. s. įmoklnl>! ta'Pe bu'o ir įnotemų atakuoja. Alus darbinin
kykloje.
'atvežamų iš Vilnijos, Rygos, A.), apart to yra dar vienas r«- Mokslas buv“ d>'kai> reb
kams neprieinamas.
Laikui bėgant, iš mokinių, Į Galicijos ir kitų kraštų kurjkitas Lietuvos karo orkestrų ;kedavo turėtl savo but» ir va’
Kų tik iš spaudos išėjo nau
— kurių skaičius vis augo, —
lgį;
grafienė
dviem
davė
sti

ja
knygutė vardu Dangiška
!kunigaikščio buvo dvarai.
kapelmeisteriais
(A. Sviatiir dvaro tarnautojų, susiorga-f
pendijas po 6 rub. mėnesiui, sis Dvaras arba Šv. LiuitgarPADĖKONĖ
kas ir k.).
nizavo pučiamųjų muzikos in ' Mirus kunigaikščiui, iširo ir
laikui bėgant jos išnyko.
strumentų orkestras. Kai mo- orkestras, tas atsitiko po 1903 j 4. Apie 1885 m. Rokišky,
(Daugiau bus)
A|A
kiniai instrumentalėse klasėse, ui. Likę be darbo orkestran- grafienė Marija Tyzenbauzen
.11 OZAP1NA RIMKEVIČIENĖ
Gimimo parapijos Mokyklos 1
kurios mokiniams dauginan- tui išsisklaidė po didžiuosius Przezdzieckienė įsteigė vargokuri mirė gegužes 31 d. ir ta
po palaidota birželio 3 d., 1933
tis buvo atidaromos apart pi- Rusijos miestus. Kadangi
C? Vjie . nininkų*• mokyklų.
V *• Be vargonų*• Motinų Rėmėjų draugija pe
m,, j uauar ilsis sv. Kazimiero
kapinėse amžinai nutilus ir ne
rmiau minėtų —: naujos, žen-,buvo gen orkestrantai, leng-jir piano, mokiniai taip pat bū reitų sekmadienį turėjo mo- ■
galėdama atidėkoti tiems ku.rie
kvklos
naudai
piknikėlį,
kas
I
suteikė jai paskutinį patarna
gė pirmyn, kurių vedimui bu- j vai gaudavo vietas pirmaei- vo mokinami ir orkestro ins
vimų ir palydėjo jų į tų neiš
vengiamų vietų.
vo pakviesti įvairių instrume- liuose didžmiesčiu orkestruo- trumentais griežti, bet nebu- visais atžvilgiais pasisekė. Į j
įlies atminuami ir apgailė
dami jos pasišalinimų is musų
ALEKSANDRAS
ntų specialistai mokytojai, tuo'se. Jų galima užtikti Vilniuje, vo visiems privalomi, galėjo piknikėlį apsilankė gerb. mū- 1
tarpo dėkojame musų dvasiš
PARSKAUDAS
kam tėvui kun. kleb. H. J.
met įvedamas tam tikras uni-j Rygoje, Petrapilyje, Maskvo-j pasitenkinti vien tik vargo- sų klebonas kun. A. Baltutis
Vaičunui, kuris atlaikė įspūdi
ngas pamaldas už jos sielų ir
Mirė birželio 4 d., 1933 m.,
formas ir suorganizuojamas je> V aršuvoje net ir Ameriko-. nais. Mokykla turėjo du ka- ir keletas mūsų parapijos propasakė F.ritaikintų pamokslų.
12:30 vai. ryto, pusės amžiaus.
Dėkojame mišių aukotojams,
Kilo iš Tauragės apskričio, Kal
didelis orkestras. Tas maž- Ė*, o taip pat vienų kitų už-jubariu (Rietavo orkestras tu- fesijonalų. Draugijos narės
Andrejauskų šeimynai,
Maria
tinėnų parapijos, šakių kaimo.
Jurgelas, B. Jesuiaičių šeimy
daug pripuola apie 1883 m. i si likusį Lietuvoje (Rietave, įėjo didelį trijų aukštų mūri- kiek galėjo, tiek apsilankiu
Amerikoje išgyveno 22 met.
nai; gėlių aukotojams,
bro
Paliko
dideliame nuliudime
Orkestras buvo pučiamųjų ins-: Panevėžy, Kaune), o dirigen-Jni narna su internatu ir sale sius svečius vaišino ir dėkojo
liams J >nui, Pranciškui, Kazi
seserį Domicėlę Lekavičienę, 4
mierui
ir
Adomui
And.rejaussesers dukteris: Jirozapi.ių, Ste
trumentų ir simfoninis sųsta-|tas Mašek 1926 m. dar tebė-į bendrom praktikom): pirma- už parėmimų.
kauts, giminėms J. Klapatauslių, Aliciją, ir Marijonų, sesers
sūnų Juozapų, pusseserę levų
kų šeimynai ir Petkevičių šei
tas; bendras simfoninio orke-!gyveno buvusiam kunig. Ogi me buvo vargonai 8 balsų su
Iš piknikėlio liks daugiau
mynai.
Juozaitienę ir gimines.
Dėkojame graboriui A. Pet
Kūnas pašarvotas 4G05 So.
stro ansamblis sudarydavo iki j nskio dvare Salantuose, Kre 2 bals. pedalams, o antrame kaip 23 dol. gryno pelno. Tas
kui, kuris savo geru i,r manda
Hed nitage Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, birželio S
giu patarnavimu garbingai nu
60 dalyvių. Laikui bėgant ir|tingos apskr.
- 4 balsų vargonėliai ir pi- mokyklai. (Daugiau bus)
d., iš Eudeikio koplyčios S vai.
lydėjo jų į amžinastį, o mums
palengvino perkęsti nuliūdimų
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus
orkestrui vvstanties, buvo pa
ir rūpesčius. Dėkojame nariams
parapijos bažnyčių, kurioje įIširus orkestrui, žmonės la
vyks gedulingos pamaldos už
Dievo Motinos Sopulingos drkviestas jau specialistas diri bai jo pasigedo, nes kas sek
velionio sielų. Po pamaldų bus
gijas už dalyvavimų laidotuvė
se, dėkojame grabnešiams ir
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
gentas, cechas, baigęs Pragos madienis girdėdami gražų ba
pines.
visiems kurie paguodė mus mu
Nuoširdžiai kviečiame visus
sų nubudimo valandoje ir pa
konservatorijų kaipo dirigen-L
gimines, draugus-ges ir pažysgalios dėkojame visiems daly
žnyčioje giedojimų', bažnyčio
tamus-mas dalyvauti šiose lai
vavusiems
laidotuvėse
žmo
tas-smuikininkas, Juozas Ma je pasidarė tuštuma. Nors or- j
dotuvėse.
nėms; o tau n.ūsų mylima mo
Nubudę; Sesuo, Sesers Vai
tinėlė sakome; ilsėkis šaltoj
šek. Kai orkestras gerai išsi 1 kestro tarpe per kiek metų:
kai, Pusseserė Ir Giminės.
žemelėj ir lauk mus pas tave
ateinant.
vystė, nes atvykus Mašekui išimtinai buvo vartojama len- ,
Lafdotuvėms patarnauja gra
borius J. E. Eudeikis. Tele
Nubudę lieka: Tėvas, Duktė.
kunigaikštis užpirko komple- kų kalba, vienok kaimiečiui
fonas Yards 1741.
Simai, Marti ir Žentas.
tų simfoniniui orkestrui nau lenkiškumas nepaveikė, jei ne
jų instrumentų Paryžiuje, tuo skaityti visokių dvaro tarnau- į
met vasaros metu važiuodavo tojų. Nors ir netiesioginiai,
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
į Majorenlmfų, palei Rygų, ku-Įbet visgį ir orkestras prįsįdėjau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
roroto svečius linksminti. Re-|i& prie ]enkiškumo platinimo
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
miantis tų laikų spaudos ži-|Rietave Apie taį randanie la.
visada geresnes laivuose vietas gauna.
niomis, orkestras buvęs gerai bai charakteringa žinių,
žinia, nors
išlavintas. Būdavo laikotarpių, ir nepritinkančių spaudoje pa
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
kuomet orkestras sumažėdavo minėti, bet kadangi istorinis
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
iki 25 griežikų. Priežastis bu dalykas, pacituosiu iš “Tėvy pildys.
vo tam: didelė disciplina, ku nės Sargo”, 4-5 Nr., 1902 m.
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: Bir
rios jaunimas negalėjęs ilgai sekančių ištraukų: “Rietave želio 15 d. “Aąuitania”, birželio 24 d. “United States”,
kęsti; matyk, nuo 9 vai. vak. kunig. 30 muzikantų (kuni birželio 29 d. “Berengaria”, Liepos 3 d. “Gripsholm”
ir daugelis kitų laivų.
turėję eiti gulti ir 7 vai ryte gaikščio valkatos) mergininkų,
A.
A.
kelti. Dienos visas laikas bu kurie neklauso pamokslų o su
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
vęs padalintas įvairioms pa mergomis pakrunieis ištvir tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
POVILAS MAROZAS
mokoms ir bendriems prati kauja, padavė vyskupui pra pasaulio kraštus.
Netikėtai mirė birželio 4 d.. 1933 m., 1:15 vai. ryto 22 metų
mams. Daugiausiai buvę krei šymų sakyti jiems lenkiška
amžiams. Gimęs I'iltsburgh, l’a.
Paliko dideliame nuliudime tėvų Karolį, motinų Teodorų, bro
piama atyda į instrumento pamokslų... nesusirinko ir palį Steponų, seserį Gnu, dėdes Petrų ir Joną Yiarozus, dėdienę

NAUJOS KNYGELĖS

“DRAUGAS” PUB. GO.

DANGIŠKASIS DVARAS

PRANEŠIMAS
Vasaros piknikų rengimo
Komisijoms

BŪTOS SALDAINĖS iš
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir
bystės lašiniai, palengvicos,
įvairios dešros, kumpiai iš
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams,
vestuvėms, krikšty
noms, baliams.
Su užsakymais kreipkitės
pas Rūtos daržo komisijų
2334 So. Oakley Avė., Chica
go, UL

NE NUSIMINKITE
į Jus galite gauti pas savo vaistininkų
' tam tikrų TONIKA, kuris per ilgų
1 laika buvo vieno įžymaus Gydytojo
preknpcija. Tai yra tikrai gera nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nusa-Tone
Mėnesinis treatmentas už Dolerį
pilnai garantuotas. Jeigu jus
jaučiate tvirtesniu, arha jeigu ne
ute pilnai patenkintas, jūsų pit
bus jums sugrąžinti.

a|a
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VAŽIUOJANČIU | LIETUVĄ
DĖMESIUI

'“Rietave yra 50 jo (kunigai!kšč.io) orkestros muzikantu.

(Tęsinys 3 pusi.)
,
•
e
.. , . ,
į Lenkiška evangelija pirma kagan e Dainų Švente, kuri bus)
r
v
rtų perskaityta 22, VI, 1903
rugpiūčio 30 d. Atstovai įsrr
m. iki šiol nebuvo, o dabar
nkti atlankyti tuo tikslu vi
sas draugijas. Norima šių Dai
nų Šventę padaryti vienų di
džiausių, įspūdingiausių, ko
kios lietuviai čia nėra matę.
Be to, choras gavo parapi
jos komiteto laiškų, kuriame
prašoma paaukoti dėl dažų
bažnyčiai nudažyti. Choras
nusitarė tam tikslui surengti
bunco ir card party. Visi pra
šomi atsilankyti. Tikietų kai
na maža, bet bus gerų dova
nų. Kiekvienos atsilankęs j šį
bunco ir card party nesigailės.
Vakarėlis įvyks birž. 7 fL, 8
vai. vakare.
Metinis choro basket pikni
kas įvyks trečių rugpiūčio

r\
IN BUVIMO

BAKING
'POWDER
• You iov® in u«ing

it. Us® only half as

much os is requir®d
of so«n® others.

_ PRICE
lO^iSS ,
L f**——••’**

Double Ąctionf
IILLIONSOF POUNDS USEO
BY OUB COVERNMENT

Buy gloves with what

Elzbietą, gimines, pažįstamus ir draugus.
Kūnas pašarvotas 2343 S l.ea\itt SI Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, birželio X d., iš namų 8:30 vai. bus atlydėtas į Aušros
Vartų parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. l’o pamaldij bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapin i.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamusmas dalyvauti šiose laidotuvėse.

specialybę. Bendras lavinimas j įllokslo nebuvo.... “Ten pat nr.
nebuvo praktikuojamas, ne- 7.8> 1903 ni ra§
gekanč,iai;

WAUKEGAN, ILL.

YOU

crr

Nubudę: Tėvas. Mirtina. Brolis, Sesuo, Dėdės, Dėdienė, Gimi
nės, Pažįstami ir Draugai.

iRČiU AGENTŪRA

Laido!uvnis patarnauja graborius Laehavičius ir Sunai, Telefo
nas Canal 2515.

IN OUR OFFICE

mėn. sekmadienį.

Koresp.
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LCT WER fcUM*.*
TM GLAt> TOE.^
SOME TH IMG ABOUT
JhKT CAR THAT

it savęs
Nerelk mokėti 50c.
dantų mostį. Listerine
oth Pašte gaunama po
Tėmyk. kaip ®eral JI
kia.
Jų vartotadamas
metus

sutaupai

ui
Toi 5c.
veipar

|S.0O.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
25‘
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ŠIRDINGAI AČIŪ
stų troku nuvežė veltui plačiai
LIETUVIAI
DAKTARAI
Amerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai
žinomas ir stambus aukotojas
Town of Lake.
Decora- biznierius p. Juozapas Mond'Ofiso: Tel. Caluniet 4030
tion Day, gegužės 30 d. įvyko zijauskas. Širdingai jam ačiū.
1 Kės.: Tel. Hciuloek 0200
Labdaringos Sųjungos Centro Taip gi dalyvavo p. J. MondDENTISTAS
i
Liepos m. 8 — 16 dd. Ma
1110 SO. 40lli er., CICERO, ILL.
piknikas Vytauto darže. 1 kuo zijausko visa šeima. Daug parian Hills, 111. (Kun. A. Pet
MUSŲ IŠVAŽIAVIMAS
uyčiose paaukos, susidarys
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
» » i pa darbavosi restorane ir prie sidarbavo mūsų veikėjos: pi3147 SO. HALSTED ST, CHICAGO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
graži pinigų suma vargšų sul- 1 ‘
rauskas, M. I. C.)
l’aned, Sered. ir Subat. 2—9 vai.
3147 So. Halsted St.
kuopa'rni.
p. M. Sudeikienė, p-lės O,
i
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Liepos 17 — 26 dd. Šv. O- Ofiso valandos: 1-4 lr 0-8 vai. vak. Office Phone
Gegužės trisdešimtoji jau pimui. Musų gtrbiann klebuKės. and Office
d"k,n«tt v,ri'n,s “uko,°- Naviekaitė, J. Razbudauskai- nos novena Dievo Apveizdos iUzidenciJoh Ofisas: 20&0 W. 00th St. ’ Prospect 1988
2869
So. Leavitt St.
praėjo. Praėjo su geru pasise nai mielu noru pritars šia,n
Valandos: 10—11 ryto
tė, M Ogintaitė, A. MikolaiCanal 8790
kilniam
tikslui
tik
reikia,
tad
J
“
*
kur
“
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Nedėliomis
pacal
sutarti
parapijoje, Chicago, III. (Kun.
kimu. Tai ačiū labdarių kuo
Ipikniko. Is biznierių aukojo: tė, A. Sudeikaitė, p-nios V.
labdarių
kuopų
valdybos
pas
•A. Petrauskas, M. I. C.)
pų ir jų veikėjų pasidarbavi
Katauskienė, E. Mikolaitienė,.
Joe Eieden, W. Kareivai,
Tel. LAFAYETTE 7050
juos
nueitų
tuo
reikalu
pasimui. Bet dabar tenka rengtis
PHYSICIAN AND SURGEON
O. Srubienė, J. Saudvitienė, LIETUVIAI DAKTARAI:
Markuovai, L. Vaičkienei,
2403 W. 63rd St., Chicago
prie kito darbo, kuris mus tarti.
Į Būras, J. Žakas; prisidėjo šie AV. Mažeikienė ir J. Sudeikis,
OFFICE HOURS:
laukia birželio 1L dienoj. Tai Mūsų organizacija turi daug1
2
to
4 and 7 to 9 P. M.
nariai: p. E. Ogintienė, B. O- ir A. O. Juozapaitis, prie sal
Gydytojas ir Chirurgas
Bunday by Appointment
Tai. LAFAYETTE 19 57
išvažiavimas j mūsų, labdarių reikalų ir darbų. Tai visi ži
gintaitė, M. Sudeikienė, O. Je- dainių p. J. Lesauskis. Ačiū
4140 Archer Ave.
ūkį. Labdarių kuopos turi pa no. Depresijos laikais vargšų
DR.
A.
RAČKUS
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare MJCMLOCK 8191
šelskienė, J. Razbudauskaitė, už pasidarbavimų, ačiū, kurie
sirūpinti, kad ko daugiausia yra labai daug, kurie reikali
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Res. 2136 W. 24th St.
E. Gedvilienė, M. Janušaus atsilankė ir parėmė šį pikni
TEL. CANAL 0402
X—SPINDULIAI
nuvežus žmonių į išvažiavimo ngi pašalpos, reikia išmokėti
(Naryauckas)
kienė, M. Martušienė, J. Sau- kų. Pelno padaryta $60.68.
3051 W. 43rd St.
vietų — į ūkį. Reikia suorga labdarių ūkio skolas ir eiti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Labdarių 1 kuopia
dvitienė, V. Katauskienė. Mai(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
8420 VVest Marųuette Road
nizuoti tuos geradarius mūsų prie prieglaudų statymo. Dėl
VALANDOS:
Valandos: nuo I iki S vaL vakaro
9 Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakare
Boredomla lr nsdėltomig pacal
tautiečius, kurie turi automo- to visais būdais tenka rūpinUtarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
sutarties
GRABORIAl:
Moterų ir Vaikų ligų
Rea. 0460 S. MAPLEVVOOD J VE.
Dilius ii trokus, kad tų dienų
kad sukeitį reikiamų piSpecialistė
PHONE GROVEHILL 0027
malonėtų patarnauti labdaria ni gų sumų, kad visus reikalus
’l'eL Lafayette 5793
f .
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
4145 ARCHER AVE.
Telefonas
Yards
1138
LACHAVICH
ms ir į jų išvažiavimų nuvežti, patenkinti.
Trečiadieniais lr sekmad. susitarus
Ofiso
Tel.
LAFAYETTE
7337
Labdarys
kiek galima, daugiau žmonių.
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki
IR SONOS
12 .ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vals.
Kuopose turėtų eiti lenktynia LABDARIŲ RINKLIAVA
LIETUVIS GRABORIUS
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarnlnkals
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
.Office: 4459 S. California Ave.
vimas, kuri iš jų suorganizuos
ir Ketvergals
Patarnauju
laidotuvėse
kuopigiausia.
•859
80
WESTERN
AVE.
KAPINĖSE
Graborius ir Balsamuotojas
Rez. Tel. Hyde Park 3305
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Chicago. III.
Nedėlioję pagal sutartį
daugiau automobilių ir daudarbu busite užganėdinti
Toriu automobilius visokiems
Tel. Canal UIS arba ISIS
^hi žmonių atveš.
Tel. Ofiso lr Rea. Grovehill 8617
Labdaringos Sųjungos rink 2314 W. 23rd PL, Chicago
Boulevard 7(89
reikalams. Kaina prieinama.
4917 S. Washtenaw Ava
Res. Hemlock 7691
WR>e to kuopos yra prašomos liava “Vainikų dienų” gra
»•
gerai prisirengti, kad malo žiai pavyko. Žmonių buvo 1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. 3319 AUBUBN AVENUE
Gydytojas ir Chirurgas
Chicairo. Tll.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nius svečius tinkamai priė daug. Šv. Kazimiero kapinėse
TEL. CICERO 8987
2422 West Marųuette Road
DENTISTAS
4645
So.
Ashland
Ave.
mus. Kaip kitais metais taip kiekvienais metais labdariai
Vai.: 1-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
4712 So. Ashland Avenue
Nedėlioj susitarus
Phone Boulevard 4139
Ofiso valandos:
ir šiemet reikia turėti ir gerų daro rinkliavų. Ir šįmet turė
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
8
vak.
Ine.
Phone Canal b±22
užkandžių, ir visokių žaislų, jo rinkliavų. Reikia pasakyti,
LIETUVIŲ GRABORIUS
Nedėliomis
pagal
sutartį
DR. MARGERIO
ir dovanų. Reikia tikėtis, kad kad šįmet labdariai nemanė
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
DR. S. BIEŽIS
Ofiso telef. Boulevard 7820
Moderniška koplyčia dykai.
PRANEŠIMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kaip kitais metais, taip ir šį tiek daug surinkti pinigų to
GRABORIUS
008 W. IStli St.
Tel. Canal 0174
Namų telef. Prospect 1930
Chicago, III.
Persikėliau t erdvesne lr patogesni
2201 W. Ceimak Road
met atsilankiusieji bus paten kiuose sunkiuose laikuose,' bet
Musų patarnavimas
vietų
3325 SO. HALSTED ST.
jųžinlngas ir
Valandos: 1—S lr 7—8 vak.
kinti, maloniai laikų praleis darbščios labdarių kuopos ste visuomet
nebrangua nes neturi
Vai.: nuo 10 rvto iki ’ no pietų U Phone B-oulevard 7042
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
išlaidų užlaikymui
nuo 6 Iki 8 vakare
REZIDENCIJA:
ir gražų labdarių darbų pa ngėsi, kad sudaryti kuo dau me
skyrių.
Šventadieniais nuo 19 Iki 11
6631
S.
California Ave.
LIETUVIS
GRABORIUS
rems.
Phone BOULEVARD 8488
giausiai rinkėjų. Taip visos
Nauja, graži ko
Telefonas Repablic 7868
Didelė graži koplyčia dykai
DENTISTAS
Mūsų biznieriai ir kiti gera labdarių kuopos ir padarė tu
4645
SO.
ASHLAND
AVE.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669
718 WEST 18th STREET
dariai yra prašomi sulig sa rėjo didelius būrelius moterų plyčia dykai.
arti 47th street
Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
3307 Auburn Avenue
TeL Roosevelt 7532
vo išgalės paaukoti šio išva ir merginų. Jos uoliai darba
Seredoj pagal sutarti
žiavimo reikalams. Tai gali vosi. Garbė jums brangūs labGydytojas ir Chirurgas
ma padaryti daiktais, pinigais dariai, kad jūs mokate taip
1821 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Canal 8122
Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.
TEL. REPUBLIC 8340
ir savo automobiliais nuvežti vieningai dirbti labdarybės
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
kiek galima daugiau žmonių darbų.
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
6 iki 8:30 vakare
Nežiūrint ku.r gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
DENTISTAS
j labdarių ūkį birželio vienuopatarnavimas visuomet prieinamas už
Labdarių kuopos surinko pi
LIETUVIS AKINIŲ
2201 W. Cermak Road
nauja žemesni; kaina.
' liktų dienų.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
nigų šv. Kazimiero kapinėse:
(Kampas Leavltt BL)
SPECIALISTAS
dykai’. Nulludlmo valandoje nepamirškite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: Nuo 9 lkl 18 ryto
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
Dabar gamta yra pačiame 8 kp. — $78.23; 3 kp. — $60.Nuo 1 lkl S vakare
patarnavimu busite patenkinti.
Palengvins akių įtempimų, kuria
4142 ARCHER AVENUE
Seredoj pagal sutarti
gražume. Laukai ir miškai kve 78; 10 kp. — $45.03 ; 5 kp. —
esti priežastim galvos skaudėjimo,'
svaigimo, akių aptenu'mo. nervuotu- i
Tet Virginia 0036
pėte kvepia. Labdarių gražia $41.11; 7 kp. — $33.45; 2 kp.
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau trumpų regystę ir tolimų re
5340 SO. KEDZIE AVE.
gystę.
me ūkyje yra žavėjantis miš — $21.48; 4 kp. — $11.05; 6
Dt>. C.K. Kliauga Tel. Grovehill 1595
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)
kas ir puošnūs laukai. Pui kp. — $9.35; 23 kp. — $5.18;
Prirengiu teisingai akinius visuose
DENTISTAS
A.
atsitiki'muose,
egzaminavimas daro
2420 W. Marųuette Road
kiausia poilsiui vieta. Priva Kunigų surinkta $75.85. Visos
mas su elektra, parodančia mažiau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sias klaidas.
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
žiavimas yra lengvas. Nuo Chi rinkėjos surinko $331.51. Iš
arti Westsrn Ave.
Specialė atyda atkreipiama moky
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Valandos: nuo 9 lkl 9
klos vaikučiams.
tik susitarus
cagos tik 20 mailių. Reikia pikniko $81.25. Viso pinigų
2422 W. MAKOL'ETTE ROAD
Phone Hemlock 7828
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
važiuoti Joliet Road Nr. 4. padėta į bankų — $456.70.
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
Į VAIRŪS
DAKTARAI:
Važiuoti iki Lemont iškabos.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
Labdarių Sųjunga reiškia
mos be akinių. Dabar kainos perpus
Iš čia pasukti į dešinę.
širdingiausių padėkų labdarių
pigesnės, negu buvo. Musų kainos Tel. Ofiso Boulevard 6911-14
Ofiso: Tel. Victory 6893
i
pigesnės, kaip kitų.
Rez. Victory 2348
Labdarių Sųjungos centro kuopoms, rinkėjoms, darbinin
Rez.: Tel. Drexel 9191
INCORPORATED
4712
S.
ASHLAND
AVE.
valdyba nuoširdžiai kviečia kams ir visiems kuomi nors
Henry W. Becker
Tel. Boulevard 7589
visus lietuvius atsilankyti į šį prisidėjusiems prie to kilnaus
(Llcensed Embalmer)
756 W. 35th STREET
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
išvažiavimų ir savo atsilanky darbo.
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 6:30-8:80
Tel.
Yards
1829
Labdarių Centro Valdyba
Ofisas 3102 So. Halsted St.
mu paremti kilnų labdarių di
Kampas 31st Street
rbamų darbų. Be to, tai gera
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
proga pamatyti šių lietuvių SKAITYKITE IR PLATIN
Nedėliomis į’r šventadieniais 10—12
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
KITE “DRAUGI”
nuosavybę, ant kurios su lai
Perkėlė savo ofi'sų po numeriu
Office Phone
Rea. Phone
Wentworth 1009
ku bus pastatytos lietuvių se
4729 SO. ASHLAND AVE. Englevrood <841
nelių ir našlaičių prieglaudos.
SPECUALISTAS
Kuo labiau visuomenė parems
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
GRABORIUS
Ofisas ,'r Akinių Dirbtuvė
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
LIETUVIŲ
labdarių rengiamas pramogas,
7850
S. HALSTED STREET
Koplyčia Dykai
756 VVEST 35th STREET Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
ROOM 210
pietų:
7
—
8:30
vai.
vakare
greičiau tie kilnūs suma- 4830 WEST 15th STREET
Kampas Halsted St.

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

LABDARIŲ DIRVA

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. F. G. WINSKDNAS

DR, V. S. NARES .

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

STANLEY P. MAŽEIKA DR. J. W. KADZEWICK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. M. T. STRIKŪL’IS

DR. J. J. SIMONAITIS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

S. M. SKUDAS

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR.

L. YUŠKA -

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

DR. A. J. BERTASH

DR. G. SERNER

ANTANAS PETKUS

^^^Kai bus įvykinti į gyveni

mų.

Centro Valdyba

DĖL RINKLIAVOS
BAŽNYČIOSE

Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
TeL Lafayette 8071

J. Liulevičius
Gra bortui
lr
nalsamuotojM

Jau kelinti metai labdarių
Patarnauja Chi
sųjunga su gerbiamų klebonų
cagoje lr apielinkėje.
pritarimu ir jų rūpesčiu pa
Didelė lr graži
daro lietuvių bažnyčiose koleKoplyčia dykai
ktų našlaičių šelpimo naudai.
4008 Archer Ava.
Tai daroma šv. Antano šven
tėje, birželio 13 dienų, arba
I.J.ZOLP
artimiausiame sekmadienyje.
IR LAIDOTUVIŲ
Labdarių kuopos yra prašo GRABORIUS
VEDAJAB
mos tuoj susitarti su gerb. 1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 8198—8411
kun. klebonais, kad šių kolektų įvykinti ir savo metinę pa Tel. CICERO 884
reigų atlikti. Tiesa, šiemet su
SYREVVICZE
GRABO RIU8
nku yra kalbėti apie bile au Laidotuvėms
pilnas patarnavimas
galimas ui |86.OO
kų rinkimų, tačiau jei visi ta
KOPLY0IA DYKAI
proga kad ir po biskutį baž- 1344 8. 60th Avfc, Cicero, Hh

DR. CHARLES SEGAL

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ

DR. A. R. MCCRADIE

(STAIGA

EUDEIKIS Ir vėl nustebino publikų sn savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies.
“Reikalui esant, mūsų automobilins atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir nž tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų purkšite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų sn ekspertą lietuviu

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 lkl 12

25 METŲ PATYRIMO

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
Office;
Victory 2284

Rea.:
Beverly 0081

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
ir pritaikymo akinių.
3046 \Ventworth Avenne

Vai.

2-4 lr 7-9 vai. vakare

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

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dienų
Nuo 2 lkl 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dienų

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. <M.
Ketv. lr Sekmad. pagal aotartj
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
Pbone: Hemlock <700

z/

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
MA termenų. Minkite 1DDUKĮ pirm negu krelp.
■itie ku kitu.

Eudeikis

DR. A. A. ROTH

DR. JOHN SMETANA,

Daktaras

WISSIG,

OPTOMETRISTAS

Kapitonas

1801 S. ASHLAND AVENUE

Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

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

r

Valandos
9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

4605-07 South Hermitage Avenue

duo

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

|

Phone Canal 0523

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PF.R 2S METUS NEMURINT
KAIP UŽSIHEN ĖJUSIOS
IUSIOS tr NEIŠGYDOMOS
NEIAGYDOMO8 JOS YRA
Sperlalltkal gydo ligne pilvo, plaučių, Inkstų lr puslėe, uinuodlįlmų kreo
lo, odos, ligaa, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr paslaptingas Ilgas- Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia tr persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto lkl 1
valandai ir nuo 6—8 vaJandal vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto lkl 1 vai.
4800 WEST 80th BT.,
kampas Kaeler Ava
TeL Crawford 0*78

. ,, ... ...

.
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Trečiadienis, birželio 7, 1933

MISIJOS BRIGHTON PARK

CHICAGOJE

Pereitą savaitę šv. Misijos
buvo moterims, o šią savaitę
vyksta vyrams. Vyrai nema
no moterims užsileisti. 7:15
^ak. eina stacijas, paskui klau
sosi misijonieriaus pamokslu.
Vyrai! Brighton Parko ir ki
tų Chicagos dalių pasinaudo
kite šv. misijomis ir iškalbin
gais Tėvo Alfonso pamoks
lais ir raginami padaryti t vil
tus pasiryžimus nusikratyti
įvairiais bedieviškais šlamš
tais, o skaityti ir remti tik
katalikišką spaudą.
Vyras.

KAS VEIKIAMA GIMIMO ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, PARAP., NORTH SIDE
MARQUETTE PARK
Moterų Sąjungos 4 kuopa
rengia bunco party šiandie,
Pasaulinės Parodos draugi- birželio 7 d., 7:30 v. vakare,
jų valdybų narių susirinkimas pusnių namuoSe, 2019 Pierce
įvyks ketvirtadienio vakare,'ave Kaina tik 25c., o dovanų
birželio 8 d., 8 vai. vak., pa- bus daug. Kiekvienas galės
rapijos svetainėje.
!gauti po gražią dovaną. Tat,

Kviečiame visi) draugijų at-Disi širdingai kviečiami atvystovus atsilankyti. Yra svar- M i Pas Deksnius, kur linksbų reikalų svarstymui.
!™ai ir ffražiai galėsime praleiValdyba
vakarą. Visus kviečia

i 5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” PIKNIKO TIKIETŲ
BUS PARDUOTA PRIEŠ
PIKNIKĄ

Komisija

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis
susirinkimas įvyks penktadie
niu vakare, birželio 9 d., lyzįjiai 8 vai., parapijos svetai7 nėję.

Kviečiame visas nares atsi
lankyti, nes yra svarbų daly
kų svarstymui. Kviečiame ir
naujų narių atsivesti.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE
SVARBUS PASITARIMAS

Birželio 7 d., 7:30 vak., pa

Valdyba rapijos darže kviečiami visi

Didžiai Gerb. Kun. V. Kulikauskas, M. I. C.,

Marijonų vienuolijos provincijolas Amerikoje,
šiandien apleidžia Chicagą. Pakeliui sustos Tho
mpson’e, Conn. ir birželio 15 d. išvyks Romon su
Federacijos ekskursija. Drauge su juo išvažiuo
ja ir “Laivo” redaktorius gerb. kun. L. Drauge
lis, M. I. C.

Rūtos daržo steigėjai, medžių
sodintojai, kontraktoriai, ma
li oriai, muzikantai ir visi tal
Naujas “Draugo” platinto kininkai ateiti į susirinkimą.
jas labai rūpestingai atlieka Yra svarbų reikalų aptarti. Cicero Lietuvių Pagerinimo [ nybėj—galybė. Šiame susirinsavo darbą, stengdamasis, kad Taipgi vakarais per visą va Politikos klubo susirinkimas'kime daug naujo išgirsite apie
kiekviena lietuvių katalikų sarą, kaip ir pernai, galima bus šiandie, Lukštienės sve-j vandenį-ir kitus dalykus, kaip
šeimyna skaitytų katalikiškus turintiems laiko, kaip vyrams tainėj, 1500 So. 49 ave., 7:30, mūsų valdininkai bereikalin1
gai eikvoja mūsų pinigus, neraštus ir ragindamas, kad vi taip ir moterims ateiti į para val. vakare.
Gerbiamieji
klubiečiai,
ma-,bodami
sunkų laikų. Šiame susi būtų atsargūs su bedieviš pijos daržą po žaliais mede
kais laikraščiais ir nemėtytų liais pasiskaityti laikraščių ir lonėkite atsilankyti ir kaimy-1 sirinkime turėsime išspręsti
lyg į balą savo centų, bet vi pasitarti apie parapijos vei nūs paraginkite Įsirašyti. Vic-jdaug aktualių reikalų.
somis išgalėmis remtų savąją kimą ir kitokius reikalus.
Visi atstovai ir visuomeni- lis Juozas 20 m. ir sesuo Markatalikiškąją spaudą.
“Rūtos” darže tvarkos dabos nkai kviečiami į susirinkimą.' cijona 18 m. žuvo per karą
Vaikščiodamas su kat. spau per vasarą vakarais A. Vai
Valdyba 1916 m., rugpiūčio 16 dieną.
da sykiu platina savo para cekauskas ir P. Gadeikis, pa
-----------Kastantas 29 m. mirė sausio
pijos pikniko tikietus, taip rap. komiteto nariai.
Archer Heights. — Marijo- 2, 1933 m.; Adomas Lietuvopat organizuoja biznierius,
nų Kolegijos Rėmėjų 41 sky- je, o jauniausieji Vladislovas
draugijas, politikierius, kad vi
riaus mėnesinis susirinkimas ir Stanislovas mirė jauni,
si šauniai pasirodyti) birželio
įvyks ketvirtadienį, birželio 8
11 d., Vytauto parke.
d., .7:30 vai. vakare, Lubertų
Praleidus savo parapijos pi- X Praėjusį šeštadienį Šv. namuose, 5537 So. Nordica
kniką kitą savaitę pradės tai-{Kazimiero seserį) kapelianijoj ave., Chicago, III.
ką “Draugo” didžiuliui pik- ivy^° išleistuvės kun. M. Ur- Prašomi visi nariai atsilan
nikui, kurs bus liepos 9 d., bonaviciaus, kuris Marijonų kyti ir atsivesti naujų narių.
Birutės darže. Visi marketpa- ĮEongi‘egacijos skiriamas kle
Valdyba
bonu
Šv.
Petro
parapijon,
Kerkieeiai visais kat. spaudos
reikalais kreipkitės pas “Drau noslia, Wis. Išleistuvėse daly
PATAISYMAS
vavo
gražus
inteligentijos
bū

go” agentą: St. Staniulį, '6651
relis.
Tilpusiam apie naujo Kris
S. Talman ave.
X “Draugo” redakciją at taus Karalijoj darbininką, ku
lankė klierikas V. Šaulys, M. nigą L. J. Praspalių, aprašy
EKSTRA SUSIRINKIMAS
I. C., kuris, prieš išvažiuo me, “Draugo” Nr. 131, įvyko
siant į Romą aukštojo mokslo netikslumų, kuriuos čia ati Visų parapijų dienraščio
1 KP. SUSIRINKIMAS
“Draugo” platintojai agentai,
siekti, iš Thompson, Conn. pa taisome.
rvyko kelioms dienoms pas' Pirmiausiai aukštąją moky visų kolonijų draugijų atsto
(Tęsinys 4 pusi.)
tėvus, Waukegan’e, Ilk, pasi klą (High School) baigė Val- vui arba pirmininkai ir visi
Labd. Są-gos 1 kuopos sus svečiuoti. Birž. 15 d., su Am. paraiso universitete 1926 m. katalikiškos spaudos rėmėjai
inąs įvyko gegužės 26 d., 8:30 L. R. K. Federacijos maldi-i1926
pradėjo lankyti St. kviečiami atvykti j susirinki
vai. vak. Daug narių atsilankė ninku ekskursija išplauks i [Bonaventūre Kolegiją ir bai mą birželio 7 dieną vakare j
ir svarstė daug dalykų.
Romą. Klieriko Šaulio asmeny gė 1929 m. laipsniu A. B. St. Aušros Vartų parapijos salę,
Naujas narys prisirašė p. M. Amerikos lietuvių visuomenė Frances seminariją pradėjo svarbiam pasitarymui “Drau
susilauks rimto vado, kovoto lankyti 1929 m. ir baigė da-'go” rengiamo didžiulio pikni
Šveikauskas.
j ko reikalu, kurs bus liepos 9
Apie pikniką “Vainikų die jo už lietuvybę ir katalikų ide bar M. A. laipsniu.
Toliau kun. Praspaliaus bro d., Birutės darže.
noj” pranešė p. Sudeikienė. alus.
Kuopa rengiasi prie kito
X Chicagoj žada apsigyve
Centro išvažiavimo birželio 11 nti “Studentų Žodžio” redak
PERKAM
O 15 l< ’ „
d. Komisija išrinkta, p. Švei torius ir gabus organizatorius INSURANCE,
d?IITKItWICZ£(oLietuviškus
NOTARY
kauskas, p. Sudeikienė, p-lės J. J. Pilipauskas.
.MORTGAGE BAI
Kalvaitė,
Razbadauskaitė,
BONUS
PUBLIC
X
Virš
du
mėnesiu
davęs
Kleinaitė. Ta pati komisija
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
rengs kuopos išvažiavimą, lie misijas įvairiose lietuvių pa
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
pos 9 d. Visų prašome daly rapijose Rytinėse valstybėse
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
kun. A. Petrauskas, M. I. C.,
vauti išvažiavimuose.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
SUŠILĘS DIRBA

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

Gerb. Kun. Antanas Petrauskas, M. I. C.,

garsusis misijonierius ir mūsų dienraščio ben
dradarbis, šiomis dienomis atvyko į Chicagą,
čia pagyvens per vasarą ir eis “Laivo” re
daktoriaus pareigas.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėlio. Seredos fr Pėtnyčios
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas ttepublic 9 6 0 0

AN RENDOS

ŽINIŲ-ŽINELĖS

Gerb. Kun. Mykolas Urbonavičius,
M. I. C., kuris šiomis dienomis paskir
tas Kenoslia, Wis. lietuvių parap. kleba
nu. Ligšiol gerb. veikėjas buvo Šv. Ka
zimiero seserų vienuolyno kapelionu.

Mūsų Dvasios Vadas knu. cagą.
T. Vaitukaitis atsilankęs
į
sus-mą pasakė mums gražią
kalbą ir davė daug mums pa
tarimų.

Darbininkės parap.

pikni

2608 WEST 47th STR.

PRANEŠIMAI

Federacijos Chicagos Apsk.
kui išrinktos: p-lės Navickai susirinkimas įvyks birželio 7
tė, Kalvaitė, Razbadauskaitė. d., 7:30 vai. vakare, Aušros
Onytė Vartų mokyklos kambary.

CLASS

WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIRING
Plumbtng

—

Heatlng —

Sevverage

—

Gas

Work

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET

CHICAGO, ILLINOIS

F.stlmalea fumJrfw<l on reąucst
No Job too large — No Job too emali

Cicero, III.

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

“ THOR

SKALBIAMA
MASINA
Sutaupys Jums pinigus,
drabužius ir laiką. Kaina

$37.50

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morglčlus, Namus. Fermas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO
6755 S. Western Avenne
Tel.

ir aukščiau

Chicago, Ill.
GROVEHILL

101R

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Parsiduoda
tai po

mokant

tik

$1.00
į savaitę.

Jos. F. Budrik, Ine

TeL LAFAYETTE 1083

FIRST

1639 S. 50th Ave.

OKSAS EKPRESS

3417-21 So. Halsted St.
Phone CANAL 4124

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

Kraustau Rakandus, Pianus už pfgtausias kainas. Pašaukit Lafayette
6960

LABDARYBĖS SKYRIUS.

šiomis dienomis atvyko į Chi

J. Budriko dovana, 3417-21
S. Halsted St., “Draugo” pi
knike Birutės darže, sekmad.,
liepos 9, 1933, nusipirkęs tikietą ir laimėsi Jackson Bell
radijo, 9 tūbų, vertės $50.00.

Telefonas — Boulevard 4705—8167
Budriko Krautuvė duoda gražius lietuvių Radio
Programus
Nedėliomis: W CF L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų
Ketvergais: \V II F C 7:30 valandą vakare

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 CHRYSLERTS $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 Ave.
Tel. Lafayette 2082
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

