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J. V. atmeta Anglijos pasiūlymą išmokėti 10 nuoš. karo skolų
SKOLŲ KLAUSIMAS EKONOMINĖJ
KONFERENCIJOJ ĮSKELTAS

ŠVENTASIS TĖVAS KONSEKRAVO
PENKIS AZIJAI VYSKUPUS

ISPANIJOS PREZIDENTAS Į
PREMJERUS AZANĄ
GRĄŽINA

VOKIETIJOS VYSKUPAI REL
KALAUJA K. BAŽNYČIAI
LAISVĖS

VATIKANAS, birž. 12. — pai išleido ganytojiškų laiškų.
Šventasis Tėvas Pijus XI va Vyskupai pripažįsta naujų
kar, Švč. Trejybės dienų, Šv. Vokietijoj tvarkų. Pareiškia,
Petro bazilikoje
vyskupais
kad Bažnyčia prie kiekvienos
konsekravo 5 Azijos rytų ku
PASIŪLĖ IŠMOKĖTI
IŠKĖLĖ SKOLŲ
teisingos valdžios prisitaiko^
nigus;
1
annamitų,
1
indų
ir
3
.
KLAUSIMĄ
10 NUOŠIMČIŲ
Į Tačiau pirm visko Bažnyčiai
kinus.
veikimas neturi būt varžomas. I
LONDONAS, birž. 13. — LONDONAS, birž. 13. —
Keyser, W. Va., atidengtas Nancy Hangs paminklas. N. Hangg buvo prezidento A. LinAnglijos vyriausybė pasiūlė Kalbėdamas ekonominėje kon colno motina. Jos pagarbai gyvuoja jos vardu krašto organizacija. Ši ir parūpino minėtų BSSEN, Vokietija, birž. 12. Bažnyčiai ir katalikams reika
— Vokietijos katalikų vysku linga laisvė.
J. Valstybėms, kad birželio 15 ferencijoje vakar Anglijos paminklų.
d. ji išmokės tik 10 nuošimtį premjeras MacDonaldas iškė
9 ASMENYS ŽUVO
KARALIUS ATIDARĖ
klausima, ISPANIJOS PREZIDENTAS
karo skolų dalies, kas reika lė ir karo skolų
nepaisant anksčiau paskelbto
linga tų dienų išmokėti.
KONFERENCIJĄ
PABŪGO RADIKALŲ
Sekmadienį popiet ties Gleo
susitarimo, kad šis klausimas
.T. Valstybių vyriausybė at
nebus liečiamas.
MADRIDAS, birž. 12. —
LONDONAS, birž. 12. — LIETUVIS — AMERIKOS view nukrito ir sudegė didelis
Marijampole
metė tų pasiūlymų.
Sikorskio rūšies jūros PI ;u-(
Premjeras tarp kitko sakė, Ispanijos prezidentas Zamora
Anglijos karalius atidarė moGOLFO ČEMPIONAS
vas.
Juo skrido be vairininke
Anglijos ministerių kalinė kad karo skolų klausimu kas pagaliau pasirodė tikras lep
Pradėta rūpintis šį pavasarį netarinę ir ekonominę koafePereita Šeštadienį Chicagoj [ir mechaniko dar ir 7 kel< i via
tas sušauktas specialiu posė- nors turi būt daroma ir tai šis ir svarbiausiuose reikaluo atnaujinti iš vidaus šv. Vin- ■ rencijų. Jis trumpai kalbėjo,
din.
b? atidėliojimo.
se svyruojantis, kai vėjo pu cento bažnyčia. Tam darbui.
kalbėjo Anglijos prem- užsibaigė golfo turnamentas — 4 vyrai ir 3 >"oter!>,.ri.
čempionato. iki vieM SU8Til°
Po tų žodžių tačiau pažymė čiamas medis. Į visas puses reikia per 1,000 lt. Daromos jeras MacDonald, o paskiau J. dėl Amerikos
buvo galima jų pažinti.
. ,
UŽDRAUDĖ SVIESTO
jo, kad jo nuomonė, ši konfe pasirengęs jis linkti.
bažnyčiai atnaujinti kolektos. Valstybių sekretorius Hull • Čempionatų laimėjo jaunas
Katastrofa
įvyko kilus
rencija sušaukta ne karo sko
IMPORTĄ
Anų dienų radikalų spauIš visos apylinkės eina sene trumpai išdėstė konferencijos r[ lietuvis Johnny Goodman iš smarkiam vėjui. Lėktuvo nebu
lų klausimų svarstyti.
i Omaha, Neb.
džiautas jis pasirašė priešbaž- liai darbo ieškodami į Mari programų.
BERLYNAS, birž. 12. — J. Valstybių delegatai pa- nytinį radikali) pripažintų įs jampolę. Čia jo neradę, daž
Konferencijoje turi atsto 1 Rytoj “Drauge” tilps įdo vo galima nuleisti ant ežero
Vokietijos vyriausybė uždrau reiškė, kad opus skolų klausi tatymų. Kada katalikai sukė nai patenka į senelių prieglau vus daugiau 60 atskirų valsty mus mūsų bendr. J. Poškos ties parodos sritim. Banga su
dė sviesto importų iš I>atvijos. mas premjero
MacDonaldo lė protestus, prezidentas pri dų. Tai gula “Žiburio” dr-jai. bių. Šiandien renkami įvairūs rašinys apie naujųjį Čempio gadino vienų jo plūdę, paken
kė sparnui, reikėjo pagalbos
Latvijoj žydai ir socialistai žodžiais užrauktas.
vertė radikalų premjerų Aza- Sunku vieniems marijampolie komitetai, o rytoj prasideda nų.
ieškoti ant kiotžemio. Nusib iboikotuoja vokiečių prekes.
nų
atsistatydinti. Jo vieton čiams išmaitinti visos apylin konferencijos darbas^
džiant lėktuvas susikūlė ir už
ISPANAI LAKŪNAI
pakvietė nuolaidesnį socialis kės parapijų vargšus. Būtų ge
NEIGIA MOKYKLŲ
siliepsnojo.
SENATAS APIE ŽYDŲ
UŽDARYMĄ
PADARE REKORDĄ
tų.
DANAI PRIEŠ VOKIEČIUS
ra, kadi visose parapijose būtų
PERSEKIOJIMĄ
Azanas su savo sėbrais su senelių prieglaudos.
BAINAS NAUJUOSE
Dviem savaitėm anksčiau
HAVANA, Kuba, birž. 12. kėlė baisų triūkšmų. Azano Ša Marijonų salės šonai ir vir
KOPENHAGHNAS, birž.
SPĄSTUOSE
\VASHINGTON, birž. 12.— j uždarius Chicagos viešąsias
13. — Danijos vyriausybė iš- — Du ispanai lakūnai, kap. lininkai pranešė
prezidetui, šus gražiai padabinti įvairiais
kėlė reikalavimų, kad vokie- 1 Barberan ir Įeit. Collar, abu • kad Azana atgal būtų j prem- vykusiais vaizdais,
pieštais Anų dienų senate kalbėta apie mokyklas, tikėtasi, kad neapPraneša, kad buvusis ban
žydų persekiojimus Vokietijoj, mokėtos už keletu mėnesių mo
čių fašistų vyriausybė dau priklausantieji ispanų kariuo jerus pakviestas. Kitaip gi ra ant tinko.
kininkas J. Bainas ir jo drau
giau pagarbos rodytų Danijos menei, atskrido Kubon stačiai dikalai paskelbsiu visam kraš
Prieš keletu dienų nežino Demokratų vadas šen. Robin- 1 kvtojos aprims.
Taip nėra. Jos nusprendė gai gali pakliūti dar ir į fede
sienoms, kad
nereikalautų, iš Ispanijos per Atlantikų — te streikų, o gal dar ir sukili- mi žmonės atvežė nepaeinan son iš Arkansas skaitė žydų
ralinį teismų. Jis kaltinamas,
kad1 Vokietijai būtų grųžinta 4,533 mylias be nusileidimo. į mus.
čių merginų — ligonį, paliko pagamintų ilgų nusiskundimų. ir toliau turėti demonstraci
Skrido apie 40 valandų.
Šlezviko teritorija.
Zamora pabūgo tų grasini ligoninės prieškambaryje ir Senatorius pareiškė, kad tuo jas ir kasdien prie uždarytų kad žmonių išnaudojimui paš
tu naudojosi.
Tai rekordas Atlantiko pa mų ir, kaip pranešta, pakvie greitai nuvažiavo.
Policija būdu neturima pasiryžimo kiš mokyklų susirinkti.
Bainas jau turi dvi teismo
viršiumi. Iš Kubos gal jie tė ir Azanų užimti premjero per miesto burmistrų atidavė tis į (Vokietijos vidaus reika
MATTERN ILSISI
bausmeR dėl uždarytų savo
skris į Chicagų.
NEW YORKIETIS PAK
vietų.
vargšę į senelių prieglaudų, lus. Tačiau Vokietija įspėja
bankų. Viena bausmė — ka
MASKVA, birž. 12. — ALYDO
' tČ'f
nes nežinia iš kur ji, kas per ma.
lėjimas nuo 1 iki 5 metų, ki
merikos lakūnas, skrisdamas MORGIČIAMS MORATO
SKIRIAMAS AMBASA
viena, nei kas gali už jos gy
H. Seeger, 54 m. amž., iš ta — nuo 1 iki 3 metų.
į Chabarovskų paklydo ir var
17 MILIJONŲ DOL.
RIUMAS
DORIUM
dymų mokėti.
Nlew Yorko atvyko Chicagon.
gaiš negalais minėtų mies'kų
ŠELPIMUI
“Šaltinio” ekskursija nu
jis pasiėmė kambarį Virginia 1$ ŠIMTMEČIO PAŽAN
rado. Daug pavargo.
Ilsisi
MANAOUA, Nikaragua, bir
ŽENEVA, birž. 12. — Bir kelta viena savaite vėliau. Iš
GOS PARODOS
prieš skrisiant iš ten į Alaskų. želio 12. — Vyriausybė paskel želio 30 d. T. Sųjungų aplei vyks laivu “Majestic” birže NEW YORK, birž. 12. — viešbuty, 15 Quincy gat., išėjo
l)ė visiems morgičiams mora džia generalinis sekretorius lio 22 d. Ekskursantai važiuo- Šiemet per pirmuosius penkis pasivaikščioti ir paklydo. Po
toriumų per 6 mėnesius ir su Sir E. Drummond. Praneša, ja per Vokietijų, Prancūziją. mėnesius bedarbių šeimų šel licijai ėmė apie 30 valandų su Chicagos šimtmečio parodo
SUKILIMAI KUBOJE
je vakar įregistruota jau nuli
išleista rasti tų viešbutį.
mažino mokamas ui morgi- Anglijos vyriausybė jį skiria Aplankys Berlynu, Paryžių. pimui šiame mieste
VYKSTA
jonas žmonių, kurie aplankė
čius palūkanas.
• ambasadorium Italijai.
Dabar kelionė litais skaitant 17,500,0(39 dol.
šių parodų.
225 GAVO DIPLOMUS
HAVANA, Kuba, birž. 12.
pigesnė, nes doleris atpigo 15
VICEPREZIDENTAS AT
Santa Clara provincijoj suki HITLERITAI NELEIDŽIA su vykusius kongresan delega nuoš.
ROOSEVELTAS NĖRA
De Paul universitete moks
KATALIKAMS
TURĖTI
METĖ
RIEBŲ PASIŪLYMĄ
limai prieš vyriausybę vyksta.
tus tik dėl to, kad delegatai
DIKTATORIUM
lo metų užbaiga įvyko šį sek
KONGRESĄ .
Įvyksta dažnus su kariuomene
buvo apsivilkę oranžinės var
PANEVĖŽYS
1VASHINGT0N, birž. 12.— madienį. Šv. Mišias laikė uni
susirėmimai.
sos marškiniais, kas priešinga
Iš
Panevėžio
į
Amerikų
iš
WASHINGTON, birt, 12.—
MUNICHAS,
Bavarija,
J. V. viceprezidentui Gardne- versiteto prezid. kun. >F. V.
fašistų pilkiems marškiniams. važiavo Panevėžio Regijono
riui pasiūlyta 52,000 dol. per Corcoran. 325 studentai gavo Teisingumo departamento sek
PAKEIS AMBASADORIŲ birž. 12. — Vokietijos fašistai
Kai kuriose gatvėse įvyko Jaunimo Direktorius kun. A.
retorius Cummings aiškina,
(nacionalsocialistai)
neleido
metus, jei jis kas savaitė vie diplomus.
susirėmimai. Vakar pagaliau Lipnickas. Jis yra vyskupo įkad kongreso pripažintos įvai
nų kartų kalbės per radijų. Vi
TOKIJO, birž. 12. — Pra čia turėti pasaulinio katali
fašistų kareiviai apsupo minė galiotas su Amerikos lietuvių eeprezidientaa tai atmetė.
rios plačios prezidentui Roose
DIVORSAI MAŽĖJA
nešta, kad japonų vyriausybė kų samdininkų kongreso, į ku
tų salę ir nė vieno delegato katalikiškomis ir -.organizaci
veltui teisės jo nepadaro dik
pakeis savo ambasadorių J. rį buvo suvykę apie 25,000 de
neįleido į vidų.
jomis susiartinti.
Šiemet per pereitus 5 mėne tatorium ir kongresas tuo bū
legatų. Prieš kongreso atidary
4 ASMENYS NUSKENDO
Valstybėse.
Žmonės gausiai lankosi šv.
sius Cooko apskrity divorsų du konstitucijos neperžengia.
Kardinolas Faulhaber paga
mų didelėje parodų salėje Jo
Emin. kardinolas Faulhaber1 liau patarė delegatams, kad Petro ir Povilo, Marijonų ba HOUGHTON LAKE VI- skaičius 7.1 nuoš. sumažėjo.
SUVARŽĖ IMPORTĄ
turėjo laikyti iškilmingąsias jie iki pusiaunakčio apleistų žnyčioj, beKdaugiausia — ka LLAGE, Mich., birž. 12. —
ORO STOVIS
Garadžiaus užpakaly, 5333
VARŠUVA, birž. 12. —Len šv. Mišias. Šios pamaldos at- Municbų. Su fašistais, kuris tedroj. Jos bokšte įtaisytas Čia Michigan ežero pakrančius
puola ir kunigus, negalima su elektros lempučių kryžius. Tai vakar popiet ištiko viesulas. So. Park avė., susprogdinta CHICAOO IR APYLINKĖS
kijoa vyriausybė suvaržė im šauktos.
p. inž. Bariso auka.
4 asmenys prigėrė.
— Šiandien saulėta ir vėsu.
bomba.
Fašistai pradėjo užkabinėti sitarti.
portų iš J. Valstybių.

Vokietija uždraudė latvių
sviesto importą

LIETUVOJE

CH1CAGOJE

SRJ U
ra, visas mūsų tautinis karakteris rutuliojosi
katalikų tikėjimo įtakoje. Ne vienas mūsų
istorijos dramatiškųjų ir herojiškųjų momen
I&alna kasdien, rtskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pū
dei metų — *3.60: Trims mėnesiams — SS.00; Vienam tai nedalomai yra susilieję su katalikybe.
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
“Žiauriais spaudos draudimo laikais ba
tu — S< 00. Kopija .0*c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrrąEna, Jei neprašoma UI padaryti Ir nepn'siunelama Um žnyčia per labiau susipratusius savo atsto
ttkslal palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai. vus dvasininkus organizuoja mūsų tautos at
kasdien.
sparumų prieš rusintojų pastangas. Lygiai
Skelbimų kainos prlslunči'araos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
sopulingąjį vokiečių okupacijos metų, lygiai
5 vai. po piet.
kovų dėl nepriklausomybės atgavimo audro
je, kilnesni bažnyčios atstovai gyvena ben
dru visos tautos gyvenimu, djauge su visa
“DRAUGAS”
tauta nelaimėje liūdi ir laimėjimais džiau
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Except Sunday.
giasi.
8UB8CRIPTION8: One Year — *0.00; Slx Months
— f*.60; Three Months — S2.00; One Month — 76c.
Daukša, Valančius, Baranauskas, Juške
Kurope — One Tear — $7.00; Slx Months — $4.00;
vičius, Strazdelis, Vienažindys, Maironis,
Adveruing ln “DRAUOA8” brlngs best results.
Advartlslng rates on appllcatlon.
Jaunius, Margalis, Jakštas, Tumas ir kili
‘‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago bažnyčios atstovų gyveno ir tebegyvena or
ganišku mūsų tautos gyvenimu.”
Tai tiesa.

“DRAUGAS”

DIENOS

KLAUSIMAI

TARPTAUTINĖ EKONOMINĖ
KONFERENCIJA

Tarptautinė ekonominė konferencija, apie kurių tiek daug buvo rašyta ir kalbėta,
jau prasidėjo. J Londonu, suvažiavo iš viso
pasaulio kraštų atstovai ir daugybė eksper
tų. Šioj svarbioj konferencijoj dalyvauja Ju
ngtinių Valstybių, taip pat ir Lietuvos dele
gacijos.
Svarbiausias ekonominės konferencijos
uždavinys bus sutvarkyti pinigų valiutos
klausimų. Yra pasiūlymas sudaryti visų kras.tų valiutų kaip ir sųjungų, būtent, bendrai
susitarus, nustatyti, kiek kiekvienoj valiutos
vienetoj turi būti aukso. Tai palies ne tik
tas valstybes, kurių pinigų vertybė yra nu
smukus, bet ir tas, kurių valiuta buvo tvir
ta.

Prekybos klausimas konferencijoj užima
antrų vietų. Joj iškils klausimas kaip grų- i
įti prekybos laisvę, kuri dabar yra suvar i
žyta iš visų pusių. Su šiuo klausimu rišami
muitų ir eilė kitokių reikalų. Nebus aplenk
tas nė pirkimo jėgos pakėlimo ir kainų nu
statymo reikalas.
Gal toji konferencija, kaip sakoma, ant
ros “Amerikos nesuras”, tačiau ji padarys
daug naudos. Bent bus daugiau sužinota apie
tai, kas stovi ant kelio pašalinimui ekonomi
nio ir finansinio krizio, kuris turi surakinęs
viso pasaulio kraštus.
------------------ TAI TIESA

T f I*

“Lietuvos Aidas” viename savo rašinyje
aako: “Visa lietuvių tautos istorija yra tamp
riai susijusi su katalikų Bažnyčia. Patsai Vy
tautas Didysis giliai suprato katalikų tikė
jimo reikšmę žmonijos istorijoje. Todėl jis
taip energingai skynė jam kelių Lietuvos gi
riose ir taip dosniai statydino bažnyčias. Nuo
Vytauto laikų prasidėjęs artimas lietuvių tau
tos ir katalikų bažnytinės organizacijos ben
dradarbiavimas buvo lemtingas mūsų gyveni
nio istorinei raidai. Visa mūsų tautos kultūP. Gudas

1133 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Tuo tarpu Ilinois valstybėje La Šal
ie ’o ištikimas sekėjas Toirty tęsė pradė
tus darbus. Jo rūpesčiu Cbicagoj buvo
įsteigta tvirtovė. 1033 metais toje tvirto
vėje buvo 60 prancūzų kareivių. Tais me
tais Cbicagoj jau buvo apie 150 indijonų
palapinių.
i
Illinois valstybėje buvo trys tvirto
vės, kurios saugojo susisiekimų tarp Ka
nados ir Mississippi uj»ės. Tonty vis lau
kė žinios iš Izmisianos nuo La Šalie, kurs
jau buvo po velėna. Pagalios atėjo žinia,
kad valdžia visų savo darbų tęs Louisianoj, o Illinois tam kartui bus apleista.
Ūko čia darbuotis tik misijonieriai. Chlcagoj tada buvo įkurta Angelo Sargo mi
sija.

1713 metais Illinois valstybėje atšim
pi rma balta moteris -r- prancūzė Fran
te Le Bvise. Ji ištekėjo už pirklio Jean

Antradienis, birželio 13, 1933
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SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
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Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
Chicago, III.

ir paprasta žaizda virsta į
pūliuojančių bei pūvančių žai
zdų. Jeigu tinimas pasireiškia
K t oniško pobūdžio inkstų plaučiuose, tuomet jie prisipil
ligos sudaro dvi klinikales rū do putotomis, skystomis lyg
šis, būtent, ligonius, kuriuose vanduo seilėmis ir ligonis, tie
Tai ne ypatingas drugys, tik naujos rūšies aeroplanu.'-,
pasireiškia kūno tinimas ir siog sakant, prigeriu. Ir ne
tuos, kuriuose tinimo ženklų žiūrint kurioj kūno daly tini kurį išgalvojo Dr. Snyder iš South Bend, Ind. Tuo aeroplanu
manoma paimti aukštumo rekordų.
nepasirodo. Ir vienam ir ki mas reikštųsi, ligonį dar be
tam atsitikime liga praside to pradeda varginti kiti simp eina keturiasdešimtus metus, to visa pagrindas gali būt neda išlengvo, be ypatingo nema tomai. Ligonis skundžiasi jau- Manau, kad patarimas šiuo1 suderinami santykiai šeimoje,
lonumo savo aukai ligos pra čiųsi blogai, esųs silpnas, 'vi reikalu gali būti net ir labai Patariu nenustoti vilties ir
džioje. Ligai tęsiantis, ji turi duriai netvarkoje ir kartais naudingas ir todėl gerb. dak- prie pirmos progos atsikreipprogos įsisenėti, įsigalėti ir galvos skaudėjimu. Vėliau, taras, tikiuosi, rasite laiko žo ti prie gydytojo asmeniui. Dėl
daugiau žalos inkstams pada daugiau ar mažiau išblykšta dį kitų ir dėl mūsų patarti.
tų ir kitų panašių įvykių ne
KATALIKŲ DIENRAŠTIS — RŪPESČIŲ ryti. Kuomet tai įvyksta, pa ligonio veidas. O tuomet ligo
Atsakymas P. S. — Galvos matau reikalo tamstos kaltin
RŪPESTIS
sirodo ligos simptomai ir že niui tenka kamuotis ne tik
ti. Jeigu tai paeina iš priežas
nklai. Pradžioje jie būna ma- d<H' Iig«7'b.3t'’ku7 kas “labiau *»«•*«> prieky
ties ligos, tai kaip tamsta ga
vicna lž 1» lwfla
Italijos katalikų spaudoj, kaip rašo “Ry- žesnio laipsnio, bet sykį pa dėl įvairių pastabų iš lankv- da“8li būt kalta?
tas”, šiomis dienomis pasirodė labai įdomus, gireiškę, jie kas kart didėja, tojų pusės. -Tik žiūrėk k(i,na! tamstos žn,ouų. Nurodyti Ukgal vienas iš pirmųjų tos rūšies oficijalių Ligonis, išpradžių tikėjęsis, arba kaiminka kaip ligonis rują priežastį reiktų turėti
AMERIKOS LIETUVIŲ
raštų, parašytas kardinolo Pacelli Pijaus XI kad gal nieko šuo juomi blo- blogai atrodo! Jau jo nėra; daugiau inormacijų iš tamfs- KATALIKŲ STUDENTŲ
vantų Italijos Katalikų Veikimo generali ga nėra, kad gal liga savaimi jis jau su anuo svietu kalba- tos žmonos lūpų ir be to ek- ORGANIZACIJOS SVAR
niam pirmininkui Ciriaci didelio, visais at praeis, galutinai, baimės ap si arba tik jį mato. Paliks val zaminacija kūno ir podraug
BUS PRANEŠIMAS VI
žvilgiais tobulo katalikų dienraščio reikalu. imtas ir kainuojančių jį simp- kus siračiukais.” Panašiais i šlapumo tuo reikalu pagemeSUOMENĖS VADAMS
Tebyloja pats dokumentas:
tornų sunkinamas, kreipiasi dar kitokiais ligonio dvasią tų tikram diagnozui. Iš tam
“Daugelis Italijos vyskupų pakartoti prie gydytojo. Ir kaip nema slopinančiais ir į beviltį stu stos laiško esu linkęs manyti,
kad gal čion įeina greičiauLietuvių Kataliku
nai atkreipė Šventojo Tėvo dėmesį į tai, kad lonu yra išgirsti iš gydytojo miančiais išsireiškimais “tie
C“‘r°
mūsų šalies katalikai labiau susirūpintų ka lūpų, kad perilgai laukta, kad sy ja” ligonį kai kurie lanky šiai akių, inkstų arba kraujo
valdyba
nuoširdžiai
kreipiasi
talikišku dienraščiu, nepaprastai tinkamu į- liga per daug turėjo progos tojai. Tokiu savo pasielgimu spaudimo klausimai. Patar- į visus mūsų parapijų klebo
rankiu pilnam krikščioniškajam įsųmonini- įsisenėti ir kad pagalba su atima ligoniui paskutines pa čiau atsikreipti prie savo šei nus, kunigus, seseris, moky
mui.
didelėmis išlaidomis yra sun jėgas, reikalingas kovai su mos gydytojo, o jeigu neturi tojus ir bendrai į visus mūsų
“Šiandien tikrai niekam ne paslaptis, kiai galima arba visiškai nė liga ir tokiu būdu paskubina te, tai dabar jį apsirinkite.
lietuviškos katalikiškos visuo
kokių didelę įtakų visur turi spauda. Daugu ra vilties sveikatų atgauti.
įkalti paskutinę grabo vinį. Tas duos progos surasti tik menės vadus, visose lietuvių
•
rųjų galvos skaudėjimo prie
mui ji — vienintelis proto maistas. Dėl to ir 1
Kroniška inkstų liga, pasi Kas dėl ligonio neturi gra žastį ir jų pašalinti. O su tuo Amerikos kolonijose, prašyda
kiekvienam rimtam katalikui aiškiai supran
žyminti tinimu, palyginamai, žaus, padrąsinančio žodžio, ge pranyks jūsų žmonos galvos ma dabar suorganizuoti visų
tama, kaip gyvas yra reikalas nedelsiant tuv. , * - .
.
, , -v . i
suserga nedidelis skaičius žmo riau kad toks asmuo ligonio skaudėjimas ir sykiu tamstos mokslų baigiantį jaunimų į
reti dienraštį, tobulai sutvarkvtų iš technis-1 . °
.
...
nelankytų.
studentų kuopeles (ypač mū
,kosios puses
. ir
. vedamų
,
, . i mų.1 Sutinimas via įzvmiaugalvelei bus ramiau.
grvnai kriks.c.ionvbes
‘
sų parapijinių mokyklų bai
Klausimai ir atsakymai
. dvasioje.
i
iv
i
-i • * •
siu ligos simptomu.
Tai gali
dėsnių
Dienraštis daug
sėkmingiau
r
®
Atsakymas
M.
C.
J.
—
Py

giančių moksleiviją ir visus
, ....
,•
vsakų
, žurnalus
v
, .•ir zur»
pasireikšti
įvairiose
kūno da- Klausia P. S. — Mano žmo
uzv skaitlingus
paskirų
*
‘ .
ktis
neina
sveikatom
Priešin

aukštųjų mokyklų studentus ir
nalėlius, • reikalaujančius tiek brangios enerai^)a kurioj ypatingojvic- na dažnai skundžiasi galvos
gai,
kenkia
tamstai
ir
erzina
J
studentes),
skaudėjimu. Ji. sako, kad pi
gijos, galės skleisti .krikščionybės tiesas ir
ar v*dun« *“«»“»<►>.
kitus šeimos narius. Bendrai
patiekti dienos įvykius bei problemas amži Rimas lytinių organų dalių rmiausiai jai pradeda marguo klausimų imant, sveikas žmo Bendrais organizacijos ir in
nų Evangelijos dėsnių ir Bažnyčios mokslo teikia savo aukai negalės iš ti akyse. Paskui jaučia gal gus panašiai nesielgia. Tanis- formacijos reikalais malonėki
te kreiptis į centro pirmininŠviesoje. Tokio dienraščio šiandien reikalau eiti tinkamai ant šlapumo. Ti voj kokio tai sunkumo, kuris
ja krikščioniškasai liaudies išauklėjimas ir nstant kojoms, oda kartais ga vėliau pasikeičia į skaudėji tos nepaprasto nervų jautru-, ką _ jolm c Morkūnas, 253
krikščioniškasis viešojo ir asmeninio gyveni li plyšti ir neužtenka tuomet mų. šį nemalonumą ypatinga: mo kaltė gal būt glūdi išlBerlin St., Rochester, N. Y.
į iš jų skysčių tekėti, bet prie j pradėjo atjausti pastaraisiais priežasties pasireiškusios ju Amerikos Lietuvių Katalikų
mo atgimimas.
“Šventasis Tėvas aiškiai žino ir atmena, to dažnai prisideda infekcijai aštuoniais mėnesiais. Dabar Įmyse kokios nors ligos arba Studentų Organizacijos
Kun. Jonas J. Kripas,
kiek Italijos Katalikų Veikimas šioje srityje
Dvasios Vadas
nuveikia ir kiek be atvangos dirba. Ypatin paklausę savo Ganytojų paraginimo, lenkty- • ieigos ir atsakomybės dalį link katalikiško
Jonas C. Morkūnas,
gai Jam malonu konstatuoti kai kurių vys niuodami šoks į darbų ir įvykdys taip pri- i dienraščio. Suprantama, įsakymo galių jis tuKRONISKOS INKSTŲ
LIGOS

kupijų pastangas organizuojant “Gerosios nokusį reikalų, pritarimo jėga turi duoti ka
spaudos” dienų, kuri visiems primena parei talikiškajam dienraščiui stipraus, išteklingo
gų aukoti savajai spaudai darbo ir aukos gaivalingumo ir gausios paramos jo vaisin

li tik Italijai, bet programos ir paraginimo
vertę jis turi visur. Suprasime, pasijudinsi
me tandem aliųuando?

gam apaštalavimui.”
Italijos Katalikų Veikimo valdyba kata
likiškojo dienraščio dienų jau nustatė: ji
bus švenčiama paskutinį gegužės sekmadieni,
šio mėnesio 28 dieną.
Popiežiaus dokumentų nekomentuojamo:
jis aiškus ir kiekvienam parodo tikslių im

Pabrėžiame ypatingai vienų Šventojo 'le
vo mintį; katalikiškas dienraštis daug sėk
mingiau ir greičiau už paskirtus žurnalus bei
periodikus atlieka atkrikščioninimo ir sukrikščioninimo misijų. Jam ir turėtų tekti ge
riausi rūpesčiai, dosniausios pastangos. Visų:
ir eilinių darbininkų ir ypač vadų.

paramų.
“Dėl to tai Šventasis Tėvas, išklausęs
uolių Ganytojų prašymus, skelbia visoj Itali
joj “Katalikiško dienraščio dienų”, palikda
mas jų nustatyti vyriausiajam Italijos Kata
likų Veikimo komitetui. Šventasis Tėvas ne
abejoja, kad kunigai ir visi Italijos katalikai,

Potier. Ji buvo apsukri moteris, nes jos
gardas tų laikų užrašuose nemažai figū
ruoja. Į Illinois ji atvyko iš Montrealio.
sirado ir daugiau intrigantų. Tada La
Šalie sumanė vykti Paryžiun ir pačiam
karaliui išpasakoti apie savo darbus. 1684
metais paskutiniu sykiu La Šalie perėjo
per Chicago. Dėl audrų ežere jis Chicagoj turėjo pabūti keletu dienų.
Paryžiuje I^a Šalie patraukė savo pu
sėn karalių ir visų jo dvarų. Gavo viso
kios paramos, gavo laivų, kareivių, kolo
nistų, pinigų ir įgaliojimų kolonizuoti
Louisianų. Jis išplaukė tada tiesiai į
Meksikos įlankų, norėdamas aplenkti Montrealį ir ten esančius savo priešus. Bet
pavydas ir neapykanta .prieš jį apsireiš
kė ant laivo. Kapitonas neklausė jo nu
rodymų, kur plaukti ir kolonistus išso
dino ant Texas pakrančių, už 4(X) mailių
nuo Mississippi. Kai kurį laikų kolonis
tai klajojo. Reikėjo susiremti su laukiniais
žmonėmis. Buvo užpuolusios ligos ir pri
sėjo bado patirti. Tokioje padėty atsira
do iš kolonistų tokių, kurie savo nelaimių
kaltininku skaitė La Šalie. Ir ii jo būrio

Pirmininkas.

Reiškiame gilios užuojautos
klierikui J. Baltrušaičiui, M.
I. C., visuomenės bendradar
biui, mirus jo mylimajai mo
tinai.
Sv. Marijos Kolegijos
Vyresnybė ir
Draugai mokiniai

Nerado nei aukso, nei sidabro

atsirado maištininkų, kurie jam galų pa dubro ir brangiųjų akmenų kasyklų. Vįsi
karščiavosi, pagatavi buvo investuoti pi
darė.
nigus ir daugelis pagatavi buvo vykti į
Naujas punktas
Illinois. Paryžiaus bankininkas John Liw,
Dar prieš baltųjų atėjimų Chicago škotiškos kilmės, išdirbo planus kompa
buvo svarbus susisiekimo punktas. Iš nijai išnaudoti Illinois. Karalius kompa
ežero Michigano Cliicagos upe, paskui Il nijai išdavė čarterį ir prasidėjo šėrų pla
linois upe ėjo susisiekimus su Mississippi. tinimus. Jų nariai pirkosi žmones Pary
Kai Kanados prancūzai ėmė briautis į žiuje, Londone ir Vienoj. Visa Europa
vakarus, tai jie keliavo indijonų pramin buvo susižavėjusi svajojimais turtais Illi
tais keliais. Susisiekimo punktai, buvę nois valstybės. Pats Prancūzijos karalius
svarbūs indijonains, patapo svarbūs pran buvo kompanijos narys. Šėrų puvo išpar
cūzams.
duota už milijonus dolerių. Prancūzijos
Po žuvimo IjU Šalie’o Prancūzijos vy vyriausybė pasižadėjo nužiūrėtoje vietoje
riausybė savo veikimus Amerikoj pavarė pastatyti tvirtovę ir užlaikyti joje garni
kita kryptimi. J Ix>uisiunų ir apskritai zonų. Garnizonui ir kitoms kariuomenės
į Mississippi klonius prancūzų jėgos ir dalims Illinois valstybėje vadovauti sava
reikmenos ėjo per Meksikos įlanką, o noriais pasidavė aukščiausios kilmės ka
ne per Kanudų. Tuo pat laiku kokiu tai rininkai. Prasčiokai, kurie neturėjo pini
būdu kilo garnius, kad Illinois valstybėje gų serams pirkti, buvo viliojami dirbti
esą aukso kasyklų. Paryžiuje tuoiiii be ant ūkių, kasyklose, meisternėse, soduose,
galo susiįdomavo. Visi tik ir kalbėjo apie ant -laivų ir buvo žadama geros algos. Į
išnaudojimų Illinois gamtiškų turtų. Bu naujųjį kraštų rengėsi keliauti tituluoti
vo pasakojama, kad Illinois žemė derlin didikai su savo šeimynomis. Todėl teu rei
gumu lyginasi Egiptui, o kasyklų turtin kės visokių meistrų tinkamiems namams,

Ir štai vienų gružų rytų birželio mė
nesyje 17113 metais Illinois valstybėje misijoiiieiiai, pirkliai, indijonai palei Mis
sissippi upę išgirdo “bum! būni!” Subėgę
į paupį, poniutė tų, ko savo gyvenime ne
matė. Besąs atplaukęs gulingas laivynas.
Ant puikiausiojo ir didžiausiojo luivo iš
sirikiavę kareiviai ir karininkai puikio
se uniformose sveikino savo vudų, kara
liaus įgaliotinį, pirmąjį Illinois vulstybės
gubernatorių. Anuotos dundėjo ir skelbė
visiems gyventojams nepergalimų atvyku
sių prancūzų gulybę.
Atvyk usis laivynus tai buvo avan
gardas Paryžiuje įkurtos kompanijos Il
linois valstybei išnaudoti.
Naujasis gubernatorius aprinko tvir
tovei vietų palei Mississippi upę, Illinois
pusėje, netoli vietos, kur dabur stovi Si.
Louis. Gubernatorius pristatė savo karei
vius kirsti medžius ir skaldyti akmenis
statymui tokios tvirtovės, kokios nėra
buvę Amerikoj lygios. Tvirtovė turėjo būt
pastatyta per du metu ir pavadinta Duc

gumu lyginasi Peruvijai. Esu aukso, si-

de Chartres.

statyti.

i
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
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JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

Šiais metais klasinį kolegi Giri Scouts’ arba lietuvaičių- O. Slekaitienės kaiminkos ir vės įvyko pirmadienį. A. a. įspūdingas ir pamokinantis.
. Lai Dievas laimina jn gejos kursą baigė: J. Baltrušai žvalgių kortų vakarėlis (Card draugės surengė jai “surpn- Sadulienė gimus Lietuvoj. At- (Vaidintojai tikrai profesijonairus norus ir pasirįžimus!
tis, M. Juodka, J. Kamandu- Partv). Pelnas eis pačių mer- se ir apdovanojo kelionės vyko į AVaterbury 27 metai liškui savo roles atliko. PelBirželio 7 d. Jo Ekscelen- *
®V'
Kolegija
lis, V. Sabas, J. Dambrauskas, gaičių-žvalgių naudai. Visi tu krepšiu. Slekaitienė neužilgo atgal. Paliko vyrų Jurgi, sū- nas ėjo La Sallette misijoniecija Vysk. P. Būč.ys, M. T. C.
išloš®!
nų Alfonsų, dvi dukteris. El-'iių svetimų šalių misijoms. La
P. Markūnas, B. Ivanauskas, rėtume jas paremti, nes jos ' išvažiuoja į Cbicagą.
atsilankė1 Avė. Marijos kolegi Birželio 5 d. Švč. Marijos M. Šmigelskis ir A. Naudžiū- vaidina gražių rolę parapijoj.
zbietų ir Blancbe, du brolius Sallette misijonierių kongrejoj kelioms dienoms paviefiė-laidinio ratelis susirėmė su nas. “Higli Scliool” kursų bai j Jos, kaip ir mūsų parapijos
V. Dvi teskaitė yra parvv Antanų ir Juozų Klestorai-[ gacijoj randasi sekantieji He
ti. Jo Ekscelencija ruošiasi' kaimynų putnam Higli School gė: P. Babinskas, A. Mažukna, Boy Scouts, maršavo parodo- kus namon iš Providence, R. lius (Lietuvoj), tris seseris: .tuviai: kun. A. Bružas, kun.
prie Federacijos maldininku tymu. Po ilgo triūso ir grū- A. Jodka, A. Miciūnas, A. Ka- je Memorial Day, ir reikiaI]., kur praleido dviejų savai- Benkaitienę (Montreal), O. p. Lutkns, abu iš AVaterbury,
Balčiūnienę ir M. Joneli ūnie-Į kun. S. Cibulskis iš New York
ekskursijos, kurios jis yra ga numosi, pastarieji nusilenkė cevičius, V. Dirsė ir A. Kna- pripažinti jų vadams garbės, čių atostogas.
rbės pirmininku.
n< (Newark).
Į ir kun. T. Abromaitis iš Brisas.
mūsiškiams 3 prieš 2.
nes ištikrųjų tai darė garbės
. 'dgeport.
Kun.. A. Bružas da
A. J. Miciūnas (L. K.) lietuviams. Door prizas auko
Rezultatai parodo, jog žai
Atlaidai
Inžinierius A. Kankelis su j Antradienį įvyko laidotuv.rės
” '
ja AVortli’s Store (dėka Ra- savo žmona ir tėveliais perei-|„ a p (jenpšįenės kuri mirė >Ul kb*bonauJa Nasliua, N. H4
i Sekmadienį, birželio 4 d. Šv. dimas buvo smarkus ir įdo
.„. •
.
I
i
*
*
*
1
P. Lutkus yra mokytomus.
Abu
rateliai
visų
laiką
giskienei,
kuri
ten
geių
dar-1
tų
šeštadienį
aplankė
broli,
gy.
Marijos
ligoninėj
po
truMarijos kolegijoj prasidėjo Ke
bą turi), o dovanų prie stalų Trov, N. Y., kur jisai mokinr- mpos ligos. Velionė buvo at jos La Sallette seminarijoj
turiasdešimts Valandų atlai gynėsi, viens kitam nenusilei
aukoja aldemionas ir vaisti- si inžinierystės Rensslear uni-^vvkus jjį Lietuvos prieš 28 me Hartford, kur kun. S. Cibulsdai. Iškilmės prasidėjo 9 vai. sdami. Nekartą rodėsi, jog
T1 ... vyrų Simonų, du,
, įkiš vra
direktorium,
T.
JUNGTINIS PIKNIKAS 'ninkas Jonas Bendleris. Ačiū ! versitete
tus. Paliko
♦
„ o kun.
.
suma, kurių laikė kun. J. Ja vienas ar kitas pasileis ir pa
Abromaitis
Bloomfield,
Ct.,
iš
jiems už tokį prisirišimų prie
---------tsūnus Jonų ir Karolį, brolį A’, t
kaitis, namo vyresnysis, asis darys žalos. Tačiau Šv. Ma
Oak mūs jaunų mergaičių ir vai- A. Alenskaitė sekmadienįį jenušaįtį (Brooklyn, N. Y.),l kur jisai važinėja duodamas
tuojant kun. Vembrei ir klie- rijos svaidininkai pasirodė gu Hartforde (Charter
State Park) buvo milžiniškas kinų.
sugrįžo iš New Brunswick, N. (lvi gesutes ir kitjj bro|į Lip. ‘ misijas. Altamont, N. Y., La
Ikui K. Vengrui. Pritaikintą dresni. Taip gudriai į juos
Salette seminarijoj mokinasi
J., kur per du mėnesiu vaiši- tuvoj.
amokslų pasakė kun. Dr. J. Paveikė, jog sulaikė iki 2 tas- visos Conn. valst. lietuvių ka-l
nosi pas savo pusseserę O. j Abiejų laidotuvės įvyko iš'1, klierikas K. Peredna iš Bos
LIETUVIŲ DIENA
Naviekas, kolegijos direkto- jkvi*
dienų rodėsi jie nepa- talikų piknikas. Jį surengė
Pavasariene
CONNECTICUT
rius. Po sumos, parke įvyko Prastai vikr"s- Mat. Šv. Ma- trys katalikų draugijos, būšv. Juozapo bažnyčios ir pa ton. Kongregacijoj yra keturi
įspūdinga procesija su švč.
svaidininkai atsiminė,,tent Susivienijimo, Moterų Slaidotos Kalvarijos kapuose. lietuviai broliukai.
La Salette misijonieriai Bra
jog šie buvo juos supliekę fut-j gos ir Darbininkų Sų-gos.
Liepos 9 d. AVaterbury prie1 B- Seward, brolis p. Kups-I
Sakramentu, dalyvaujant dvaLake Quassapaug (Kelley’s tienės, automobilių susidūrime '. Sekmadienį musų auditori- įzilijoj turi misijų stotį. Ateisiškijai, mokiniams ir sve hole. Tat, dabar reikėjo ko- Žmonių suvažiavo iki 2,000 iš
Grove)
Connecticut’o lietuviai 8UŽeistas ir nuveštas į ligoni-. faį buv° rodomi judamieji Pa’ tv, lietuvių išeivijai tenai gvvisur. Daugiausiai buvo iš
•kiu nors būdu atsilyginti.
čiams.
į veikslai apie 26 šešioliktojo venant ir reikalaujant tikėjiHartford, Waterburv, Ne'.v ruošia Litliuanian Dav — Lie- “fc kur sunkiai kenčia.
Per visas tris dienas vaka- Putnam High Scliool tymas
_______
I šimtmečio Japonijos kanki- me patarnavimo, ši kongrega
rais buvo laikomi iškilmingi Raitomas kaipo vienas ge-Britain, New Hayenjr Bridge- tuvių Dienų. Dalyvaus šešių
iport. Ooras pasitaikė gražus. parapijų chorai. Bus traukia Conn. valstijos kongresas :nĮus* Pave’ks^&t labai įspūdin- cija galės tą darbų užimti.
Mišparai. Pirmų vakarų miš- •1 ’ausių apylinkėje.
Matėme, kaip milijonieriai
Virėjas
Žmonės šoko, klausėsi gražios mi garsiniai paveikslai. Fil pereitų savaitę nustatė taisykpa rus laikė kun. Vembrė, aŠvč. Marijos — 3
darbavosi
pagonų
tarpe
Die

[muzikos, dainų. Dainavo ke muos Lukšis. Paskui jis juos
ka<^ vienam žmogui nebus
sistuojant kun. Dr. J. Navic
.Sabaliauskas 2B.
turi chorai: Waterburv, New rodys Lietuvoj. Nuoširdžiai leidžiama taupyti vienam ban vo garbei ir kaip atsivertėliai
kui ir kl. K. Vengrui. Pamok
Voveris R. F.
Britain, New Haven ir Bridge- kviečiame visus lietuvius at ke daugiau kaip $20,000. Vi brangino katalikų tikėjimą,
slų sakė kun. J. Vaitekūnas,
Iport. Paskui dainavo jungtinis vykti tų dieną. Viskas kuo rėjas jau tikras, kad jis tos net gyvastį guldydami už jį.
lvacevičius C.
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris
Šv. Kazimiero, Providence, R.
atgaivina jūsų organizmų. Jeigu jus
taisyklės niekad neperžengs.
Ivanauskas 1B.
choras. Buvo ir kalbėtojų. Da gražiausiai rengiama.
Penktadienio
vakare
audi

esate tik pusiau žmogus arba moteT., parapijos klebonas.
rbininkų ir kitų organizacijų
Bobinus S. S.
toriioi
La Sinllctto
vaidintnini
ris
NVGA-TONE.
Jeigu
ioiijo
.1
na
oaneue
v
aiuiniojai
jŲa- pamėginkite
ne bU8ite UŽKan(
..dlntt gautomis
Automobilio nelaimė ištiko
Antrų vakarų mišparus lai Kavaliauskas 3B.
pasekmėmis,
dolerį,
kurį
jus
užmo

reikalais kalbėjo: Totoraitis iš
trečiadienį A. Kankelį, tėvelį b Hartford sulošė trijų aktu kėjote savo vaistininkui bus sugrą
kė kun. R. Juškaitis, Nekalto Aleksandras L. F.
žintas. — NUOA-TONE ima visą atAVaterbury, kun. Kr i pas, Ma
inžinieriaus Kankelio. Jis bu teatrėlį “The Call of Youth”. . sakomybę. Nelaukite nei dienos arba
Prasidėjimo, Cambridge, Mas- Vilkišius C. F.
šiotas iš Hartford ir BlažausŽmonin gnsirinkrt
nei vienos nakties,
z-momų
susninko TviK^finai
pusennai i.b’ l' besikankinkite
uklte butel) DAbar — jus geriau
vo
automobilio
suvažinėtas
ir
sacli., parapijos klebonas, asi Dirsė P.
Pereitų savaitę Taft’o vieš
kaitė iš New Britain. Reikia
nebuvo apvilti,? nes teatrėlį1 busite
?"a,^y8itppilnai
„ “, Reri
.£u Tir,efros
"p
ir
sveikas
normališkas.
paliktas ant kelio.
stuojant kun. J. Bakanui, Wopasakyti, kad piknikas visa buty, New Haven, įvyko meti
Putnam H. S. — 2
Pieno išvežiotojas važiuoda
rcester, Mass., ir kun. Jenkui. Franklin L. F.
pusiškai nusisekė. Be jau mi- nis suvažiavimas Conn. Namas rado ir nuvežė į ligoninę.
iš So. Boston’o. Pamokslų sakė Desautels C.
nėtų dalykų, buvo ir įvairių tureopathic gydytojų, kame bu
Sulaužyta buvo koja. Mirė Še
kun. Plevokas, Nekalto Pra Johnson S. S.
įvairiausių žaidimų, taip kad vo renkama valdyba sekanštadienį. Palaidotas trečiadie
sidėjimo, Cambridge, Mass., Greeme 2B.
jauni ir senieji visų dienų Ii- tiems metams. Gydytojas M.
nį, birž. 14 d•
parapijos vikaras.
nksmai ir nenuobodžiai pra J- Aukštakalnis, AVaterbury,
Marion 1B.
leido. Daugiau tokių parengi- išrinktas iždininku,
Ketverge mirė a. a. neilgai
Trečių vakarų mišparus lai
AVeiss C. F.
mų! Jie kelia žmonių ūpų ir
sirgus E. Sadulienė. taidotukė kun. A. Petraitis, Šv. Ka Gaucher R. F.
kuo geriausiai išgarsina orga
zimiero, Worcester, Mass., pa-j Massicotte 3B.
nizacijas. Jaunimas ypatingai
lapijos klebonas, asistuojant Jonkot P.
turėtų glaustis prie šių orga
kun. Valantiejui, Šv. Juozapo,
,
Bitės
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
nizacijų.
AVaterbury, Conn., parapijos
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
klebonui, ir kun. Vembrei, Šįmet Šv. Kolegijos apylin
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Westfield, Mass. Pamokslų sa kėj pasirodė nepaprastai daug
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistųa«ę,
GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI
bičių.
Nors
kolegijos
sode
jau
visada gerc3neš laivuose vietas gauna.
-4
kė kun. V. Puidokas, Aušros
Vartų, Worcester, Mass., pa antri metai, kaip randasi bi
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
čių “kolonija”, tačiau šiais
PARAPIJOS PIKNIKAS
rapijos vikaras.
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus Iš
metais jos nepaprastu būdu
pildys.
Matėsi ir svečių atžiavusių apspito medžius. Per pastarą
Lakewood Parke (vieta vi
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
iš įvairii} apylinkės miestų. sias dvi savaites mūsų “bitisiems lietuviams gerai žino
želio 24 d. “United States”, birželio 29 <1. “BerengaŠios iškilmės buvo laikomos ninkai„ sugav0 nPt p(,nkh
ma) bus pirmas šįmet parap.
ria”, Liepos 3 d. “Gripsliolin”, Liepos 7 d. ”lle Do
kaip tik pritaikintam laike, spiečius, kuriuose nemažai ra
France. ’ ’
piknikas. Tai bus sekmadieni,
kadangi pripuola Šv. Metai, ir ndasi bičių.
birželio 18 d. Piknike bus la
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
birželio mėnesyj, kurs pašvę Spiečiaus atradimas tapo
DIENAS
bai daug gražų dalykų. Dainą
tes
ant
visų linijų ir geriausių laivų { Lietuvą ir visus
stas Saldžiausiai Jėzaus Šird- lyg paprastu atsitikimu. Leng
pasaulio
kraštus.
patieks šv. Juozapo parap.
y•_•
.ziai.
va sužinoti, kas sugavo spie choras. Bus lietuviška orkesčių, nes kuomet bitininkas pa tia, prie kurios visi galės šo
Investitūra — Įvilkimas
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę į
stebi bičių šeimynų, tuoj su kti. Visi lietuviai kviečiami
Birželio 4 d. prieš Mišias,
LIETUVĄ
šunka “Vandens! Šluotų!” dalyvauti. A’isi, kaip viena di
Šv. Marijos kolegijos koply
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba
Bematant ir ateina pagelbini-1 dėlė lietuviška šeimyna, galė■<> «.«r
čioj, septyni asmenys buvo
nkai vandenimi ir šluotom ne- *sjm lietuviškai linksmintis.
priimti i klenkų skaičių. Nau- x. . . .
v , . ,. .
L ..... .. .
T J
aini. Ar-gi negeras šūkis biti- Giri iScout’s kortų vakaj?ėlis
įieii klierikai vra: J. Raman-) . . .
,
,,
130 W. Randolph St., Chicago
,
,, . „
T
ninkni — “Vandens!—šlnoBirželio 15 mūs parapijos
dūlis, Montello, Mass., J. Da
tų!”!
įlėje bus bene pirmutinis
mbrauskas, Elizabeth, N. J.;
Bitėmis daugiausia rūpina
P.Morkfinas, AVorcester, Mass.,
si kun. Vembrė, brolis J. Ba
V. Sabas, So. Boston, Mass.,
nys ir p. J. Tatulis. Bičių ko
BULL RUNN—Otb My Vev TIiom Flivvm PmB Ttm»
S(um> Etery
erid Then-lt Fkw efl ihe Handlet
BV CARL ED
B. Tvanauskas, Detroit, Mich.,
lonija kas kart didėja ir ne
M. Šmigelskis, So. Boston,
' aru- T*r
užilgo, tikimės, bus pakanka
SfcretD-Ad i w»u-'
Mass. ir A. Naudžiūnas, So.
jitrNfc ovroe,
<• CffcitKMt it Ufmas avilių skaičius.
MV MMb ANb
w
HHTH
"noMfc
Boston, Mass. šiam skaičiuj
UP WTo ThaT
TS«!
randasi ir J. Baltrušaitis, kurs Mokslo Metų Užbaigimas
T
tuo metu buvo išvažJavęs į sa Birželio 8 d. iškilmingai bai
vo motinos laidotuves. Šie vi gėsi mokslo metas. Mokiniai
si klierikai tęs savo mokslų išlaikė paskutiniuosius kvoti
seminarijoj, išskyrus M. Šmi- mus ir rengėsi atostogoms. U2
gelskį ir A. Naudžiūnų, kurie kelių dienų bematant, rodos,
važiuoja į Hinsdale, TU., atli nieko neliko. Mokiniai išvaži^nėjo pas tėvelius.
kti naujokynų.
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Antradienis, birželio 13, 1933

‘‘Draugo” Didysis Piknikas Liepos 9 D
Birutes Darže 79th ir Archer Avenue
programa ir statulas butų pa- nės negu kitiems studentams, daug surišta dalykų, kurių, kudemija, seminarijų, kolegija .tautinės sielos gelmes ir jų
l tvirtinti, t. *v. kad valdžia su- Dabar, visa tai liks vietoje,'dėl vietos stokos, nėra gali- visos yra tampriai surištos su paslaptis supratę kurti savo
vietine tautos dvasiu. Paini- tautai ir vesti juos toliau pil
teiktų teisės aukštesniosios nes valdžia nebeneš atsakomy- mu išvardyti,
muzikos mokyklos — Konser- bės už nebuvimų valstybėje. 3. Gabių žmonių yra daug kiui studiozus rusų, vokiečių, taikant pasaulio pirnižangą.
(Duugiuu bus)
'vatorijos. Daug tame darbe pa aukštesniosios muzikos nioky- daugiau negu valdžia galėda-1 italų, prancūzų mokyklų ir
sidarbavo energingas, prity- klos
. o aprūpinti stipendijomis už- peržiūrėkime jų koncertų proręs nuo pat pradžios veik mo-1 2. Užsienyje baigusiems au-’sienyje, savaimi, daugelis tu-'ganias, pamatysime,
kaip Skaitykite ir platinkite
•indinia remontus ir pritaiki- ikyklos Pajinio veikti, pra- kštesniuosius muzikos moks-rodavo liktis nepasiekę aukš-vieni ir kiti skiriasi kuriniais: dienraštį “Draugę” ii
(Tęsinys)
„Lu,,/ paino-i~?
.„„„n
us mum
iubni būdavo
sunku pridaiVasarų 1920 m. valdžia pa- uti kambariai muzikos
‘ mokytojauti — V.
•• Ža- jiu»
ominio buuku
pu- tesniojo muzikos mokslo pali- vieni. anų
- -j tautų
—-v originalus
remkite visus tuos pro
tyrė tuos rūmus Steigiama- koms ir nuo pradžios 1922
Jl*’ ka\N.auJall« vaz1’ taikinti juos prie veikiančių kdami mažiau naudingi kuri-’nuoja, kiti - vertimus
Juozas Žilevičius

LIETUVOS VALSTYBĖS KONSERVĄ
TORLJfl

fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

Stop
Itching
Skin

Naujalis, neturėdamas mok vk- mokytojai, kurie turėjo tin-i
.
i( pio,_,i,mioj(
, ...
.
. ,
. , i,
.
, ,
.... ,
spektonum
Irių išlyginimas sudaro daug studiozo palieku žymę, yjiar savo mokyklas, kuriose
los išlaikymui nei luito nei lė-:kalnesnius butus, atlikdavo
1933 m., sausio 23 d. “ Vy-.nepatogumų ir nesmagumų pa meno srityje. Kiekviena niuzi- galima gvildenti savos tautom
šų, pavedė tų mokyklų tuomet pamokas pas save. 1922-1923
smarkiai pradėjusiai veikti mokslo metais veikė vis dėl riausybės Žiniose” paskelb-! čiani asmeniui. Su tuo yra ,kos mokykla, universitetas, a-j savotiškumus besiknisant po
Lietuvių Meno Kūrėjų Drau- to jau 11 klasių, padidėjo moAas naujas konservatorijos vagijos globai. Pastaroji su to- kytojų skaičius ir mokinių jau rdas ir ankstesniosios mokykkiu pasiūlymu sutiko ir prie- buvo 166. Laipsniškai plėsda- 'os teisės. Balandžio mėn. 1 d.
(iryn.tH, ^rlhiinuH Žemo euntabdo
iiicžėjiiii* odos | penkias žvkundurt
mė jų į savo butų. Po dviejų mosi, mokykla augo kaip mo- įvyko iškilmingas Konservato-1
— Ir pagelbingttH prie Keacinorf,
pu»'ki> dedervinė*. Ir lAbėrliny Fa
nto beveik ntebuk Unitui praAu linu
mėnesių, Švietimo Ministerija kytojų, taip ir mokinių skai-, r’.i°s atidarymas dalyvaujant
\'sakias odos Irltacljas, kadangi
Jo gydymo ypatybės retai randa*
paėmė mokyklų savo žinion,1 čiumi, o kas svarbiausia —j Lietuvos valdžiai su llespubb u, h kapse soduolėse, Visos vaisi 1nyčlos užlaiko—35c, 6O»-, >1, Ypa
bet mokslas ėjo L. M. K. D- netrukus gavo valdžios sekve- likos Prezidentu priešakyje,
tingai tvirtus Žemo, I>u syk geitani rezultatai $1,25,
uos bute. Kai L. M. K. D-ja si ruotus tuos pačius visus na- daugeliui užsienių diplomatų
perėmė mokyklų, jos t va r k y- mus su daug kambarių ir, ir daugeliui iš užsienio vals
nių ir vedimų pavedė Tallat- i nors ir neperdidžiuusia, bet tjbių konservatorijų rektorių;
Jron tKlN'lPRITUTION?'
Kelpšai; jo jiastangų dėkai,'jau buvo sava koncertams sve- “ direktorių.
Balandžio l d. Lietuvos mu
liko suvalstybinta 1920 m. s pa tainė.
CIT!
zikos
istorijoje bus svarbi ir
lių m., 1 d. ir mokyklos iii
Kai kompozitorius J. Gruo
BOBUTĖ
lektorium buvo paskirtas J. dis, vietoj atsisakiusio .J. Nau istorinė diena
ATEINA
Tallat-lvelpša. Tuomet buvo jalio, buvo 1927 m. rugsėjo) Kokia iš to nauda? Nauda
pertvarkytas ir pedagogų sąs mėn. paskirtas direktorium, labai didelė: 1. Lietuva, netutatas: J. Naujalis — (armo- jis tuomet rado jau 230 stu-'rėdama aukštesniosios muzinijos), E. Bilminiūtė-C’iurlienė jdiozų ir 30 mokytojų. Nau- kos mokyklos, nepatenkinda(fortep.), Kirchner (smuiko), jam direktoriui teko svarbiau- į vo jaunimo ir tas vertė toVARTOK WELDOWA TABLETES
V\ Žadeika (priv. fort.), J. i šia kreipti atydų j vidujinį lesnių mokslų siekti važiuoti
A p tiekose Knygutė su paveiks
Bieliūnas ir A. Kačanauskas mokyklos sutvarkymą, būtent: užsienin. Valdžia priversta bu
lais 24 puslapių "History of Rheumatism” dykai. Kreipkis J:
(dainav.), J. Žilevičius (teo- išdirbti konservatorijos prog-vo duoti stijiendijas, o tąs su-1
ttELDOMA CORP.
rijos ir solf.) Mokinių buvo rainą, parinkti tinkamą nioky- darydavo nemažai išlaidų, nes j
Desk 8. Atlantic City, N. J.
74.
tojų personalų ir kreiptis Į muzikos studentams teikiamos
1921 m. pirmas pusmetyje valdžių, kad konservatorijos stipendijos yra žymiai didės-ji
10PIECE COSMETIC
mokinių jau randasi 103. Čia
SĖT $1.97
Thls I., n Parmuš Vlvanl Sct and Invėl įvyko kai kurios mokyto- •
•dudpa facc* |»owdf»r, 91.40; flouge, 75c,
Tlssue Crenni 51.00, Depllntory 51.00.
PADĖKONĖ
jų tarpe permainos: fortep. Į
Fsclal Aatrlnrnnt 51.75, Bath Salt t.00,
Tollet U'ater 11.26. Porfume 92.75. Brllt
llantlne 76«-,
Whltener 7t<-. Totai
kl. pakviesta nauja StunekValuc 912.00. Spcclal prlce, 51.97 for all
tan
plecea
ta
Ihtroduaa
thls liną.
Luuinianskienė, dainavimo —.
Vardas
•.
...........................
POVILAS MAR0ZAS
Grigaitienė ir vėliau, Bieliū-,
Adresas ...............................
kuris
mirė
birželio 4 d. ir taj,o jialaidotus birželio S, o
Siunčiame per poetą COD
nui atsisakius, Šukevičienė, ki!
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs į r
Pinigai grąžinami. Jei
ti liko tie patys. Pradžioje tų
aapatonkintas.
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam pasku
metų^ atsisakius Tallat-Kelptinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą am
Bea Vsn 58O-5th Avenue, Nrar York
šai nuo mokyklos vadovystės,
žinybės vietą.
Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišaliriimą iš
jo vieton lieka paskirtus vėl
mūsų
tarpo dėkojami1 mūsų dvasiškam tėvui kun. A.
šios mokyklos įkūrėjas — J.
Petrauskui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo
Naujalis. Jani vadovaujant,
sielų ir kun. kleb. Mačiulioniui, kuris jiusakė pritai
mokyklų iki 1927 m., rugsėjo
kintų pamoksiu.
mėn. 1 d. išaugo į didelę įstai- i
Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams,
gų ir pradėjo ruoštis prie ko-j
grabnešiams Biliečių Kliubo nariams ir garbės grabnešėms. Dėkojame graboriui laicbavičiui ir Sūnums,
nservutorijos, t. y. aukštesnio-1
kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai
sios mokyklos.
nulydėjo jj į amžinusi j, o mums į idengvitio jsukęsti
Naujaliui vadovaujant, 1921 į
Nesirūpink niežėji
nuliūdimų ir rūjiesčius. Dėkojame visiems, kurie pa
mu.
pleiskanomis,
m., spalių m. 14 d. Steigiama
guodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dė
lžbčrlmal e, spuogais
sis Seimas priėmė Muzikos l
kojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms;
Ir kitais odos negerumais. Tik
o tau mūsų mylimas suirau ir broli sakome amžinų
mokyklos įstatymą, kurį prezi
gauk gydant) antiseptika Žemo—
atilsį, ilsėkis šaltoj žemelėj ir lauk mūs j»as tave atei
mtuguO. Aptiekoee.
ISc.,
dentas Stulginskas jiutvirtino
51.00.
nant.
spalių 29 d. ir “Vyriausybės
Nuliūdę lieka Maroaų šeimyna
Žinių” Nr. 73 buvo paskelb
rOH SKirst iPtt|TATlQNS
tas.
Begalo sunkios buvo mokslo
sąlygos L. M. K. D-jos bute.
.Veik visi kambariai buvo jieF/CE
Vi
reinumi, vienu laiku (vaka
fiots5
r
rais) diria, savo darbą muzi
MAS X —«9?n Art
kos mokykla, Sutkaus veda
moji valdybos studija ir be
JTO TkfrCl v/iNTtk^ž
veik kus vakaras, atsibūdavo
L. M. K. D-jos valdybos posė
džiai; be to, kambariai tam
soki ir neturėjo suolų ir kė
džių. Tokiose apyslovose dar
bas buvo tęsiamus iki gulo
1921 m. Tai buvo Maironio
gatvėje Nr. 3. Gruodžio m.,
tų pat metų, šv. Ministerija
tuose namuose sekvestravo 3
kambarių butų.
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Buvo padalytas butJ pag-
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J kuose
beveik neįmanomas. Švanibrys iš Waukegan, III.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Bet vis tiek esame dėkingi už Kuip Žinoma, klier. Šaulys nt
karštį, nes mūsų rožės iš tos senai grįžęs iš' Thompson,
'Ofiso: Tel. Caluntet 4039
priežasties ir bijūnai, bet y- Conn., ir už keletą dienų vyk
Res.: Tel. lieniloek 4286
Liepos
m.
8
—
16
dd.
Maj
l>at
ingai
rožės,
nepaprastai
sta
j
Romų.
Klieriko
brolis
DENTISTAS
>•
1418 SO. 49lh CT., CICERO, ILL.
gražiai žydi. Rožės šimtais, Jonas-yra* naujokas pas mus, .rian llills, 111. (Kun. A. l’etUtur.. Kvtv. ir l’ėtn. 10—U vai.
visokiomis spalvomis, žydi ir kuris liepos 16 d. darys savo rauskas, M. I. C.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 SO. II.U.STED ST., CHICAGO
l'uncd., Scred. Ir Subtt. 2—9 vai.
E. J. K.
Liepos 17 — 2G dd. Šv. fi
3147 So. Ralsted St.
jų kvapas tikrai svaiginantis. pirmus įžadus.
Ofiso
valandos:
1-4
Ir
l-l
vai.
vak.
L.h,in_
nos no vena Dievo Apveizdoa Rezidencijos Ofisas: 2636 W. 4»ih St.
Re*, and Office
X Nelaimė ištiko mus užpeX Birželio G d. Tėveliui
t'noue
IŠK1LMINOOS LAIDO
8869 So. Leavitt St
Valandos:
14
—
11
ryto
Preepect
1881
parapijoje, Chicago, 111. (Kun. Seredomls ir Nedėllomls pagal sutarti
reitų šeštadienį, birželio 3 d. Magistrui nebūnant namie, tei
Canal 9704
TUVĖS
J Juozapas Kaledinskas, darbi- kėši aplankyti mus kunigui J.
Pienocentro direktorius p. A. Petrauskas, M. I. C.)
Po sunkios ir ilgos ligos įlinkas mūsų farmoje, ir ban- Muėiulionis ir A. Jeskevičius Gliuiža šiuo metu yra Angli-1
Tel. LAI AVĖTUS 70..0
PHYSICIAN AND SURGEON
rinkomis LIETUVIAI DAKTARAI:
(vidurių operacijos) gegužės tlinys mūsų Kongregacijoje, iš West Side. Ta proga Tėvas joj, ten rūpinasi
2403
W. G3rd St, Chicago
produktams ir
*•»- utatsits imt
31 d., 8 vai. ryto, Misericor- grįžęs iš lauko darbo, staiga Maėiulionis patiekė naujokams n Jūsų pieno
OFFICE HUUKS;
buvimo . DR. A. RACKUS
dia ligoninėj, New York City, krito negyvas širdies liga. A. ir broliams puikių konferen kiaušiniams. Jo ten
t to 4 and t tu 4 P. M.
Gydytojas ir Chirurgas
Hunday py Appotuuaant
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
mirė Marijona Baltrušaitienė, u. Juozapas tik buvo atva- cijų. Visi dėkojame gerb. Tė pirmos Įiasėkos jau pasireiškė
414U Archer Avė.
X—SPINDULIAI
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare HEMLOCK. 8X91
sulaukus 31 metų amžiaus, žiavęs pas mus apie savaitę, veliams už jų atmininių mūsų. tuo, kad Pienocentras šiomis
3051 W. 43rd SL
Res. 2136 W. 24th St.
Nors velionė apie du metu kai ištiko jį mirtis. Kunigas
X Birželio 7 d. aplankė dienomis gavo iš šešių naujų (Prie Archer kve netoli Kedale)
TEL. CANAL 0402
sirguliavo, bet jos netikėta A. Berniacki, rytų apeigų ku- mus klier. Vincas Šaulys, jo Anglijos firmų didelius užsa Valandos: nuo I Iki I v*L vakaro
(Naryauckaaj
••rodomi* Ir n*dAllomia sagai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mirtis buvo didelis smūgis nigas, suteikė sąlyginiai abso- motina p. Šaulienė ir Juozas kymus.
■u tarti a*
8489 We*t Marųuelte Road
VALANDOS:
kaip jos seseriai, taip ir drau- Hiucijų ir paskutinį patepimų,
PHONE OROVEHILL S017
t Iki 18 ryto: 7 Iki 9 vakare
Valandos:
1-4:
7-8
p.
II.
gailis bei pažįstamiems.
Į Nors a. a. Juozapas buvo pas
U tara. Ir Ketv. vala pagal sutarti
Moterų ir Vaikų ligų
G R A B O R I A 1:
Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus
Kea e«6l S. MAPLKWOOD J VB
Specialistė
A. a. Marijona atsižymėjo mus tik trumpų laikų, visiems
'i ei. nalaycue o/93
4145 ARCHER AVĖ.
nepaprastai maloniu būdu, ri- patiko jo nuoširdumas, darbšTelefonas Tards 1138
LACHAVICH
Ofiso
Tel.
LAFAYETTE
7337
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
intumu, maldingumu ir gailės-! tumas ir rimtumas. Labai gaiUIS 80 WE8TERN AVĖ.
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Iki
Chicago. III
IR SŪNŪS
tingumu. Sena patarlė sako: la mums netekus tokio atei1 12 ryto (išskyrus scredomfs). Taipgi yaL. 2 iki 0 popiet, i iki 9 VUk
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
’
“Koks gyvenimas, tokia ir tyje būsimo Kongregacijos naLIETUVIS GRABORIUS
Boulevard 7111
tr Ketvertais
.Uiūee: 4459 fcy. Caiiloriua Avė.
Res. Hemlock 7181
Pata.rnt.uju
l&tdotuvese
kuoplgiausla.
hirtis.” Pavyzdžiui, velionė rio. Laidotuvės įvyko birželio Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamuotojas
Res. Tel. Hyde Tark 3395
Nedėlioję pagal sutartų
darbu busite užganėdinti
kėdė pavyzdingai gražų gyve 7 d. iš Aušros Vartų parap.
Turiu
antomubilias
visokiems
Tel. Canal ISIS arba Sll<
Tel. Ofiso ir Res. oruveniu uei7
nimų— taip ir pasibaigė; pri bažnyčios, kur buvo trijų Ma- 2314 W. 23rd PI., Chicago
6917 S. \Vashlenaw Ava
reikalams. Kaina prieinama.
DENTISTAS
ėmus Švenėiausjjį paskutinėj j rijonų kunigų atlaikytos tre••
4712 So’ Ashland Avenue
3319 AUBURN AVENUB
g y veninio valandoje, ramiai jos šv. Mišios. Palaidotas Ma 1439 S. 49th Court, Cicero, HL
Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakare
Gydytojas
ir
Chirurgas
GYDYTO J Ai IR CHIKUKGAS
Chicago, UI.
TEL. CICHRO IMT
rijonų lote Šv. Kazimiero kaužmigo amžinai.
Tel. Ofiso Boulevard 6913-14
3428 Weat Marųuetts Road
4645 So. Ashland Avė.
▼ai.: 8-4 ir 7-9 vau. K.etv. 9-ž.l ryto
Res.
Vlctory
2343
Laidotuvės įvyko šeštadienį, pinėse.
Ofiso valandos:
NedėlloJ *>iaitarua
Phone Boulevard 4139
birželio 3 d., penkiems kuni-j X Gegužės 29 d. vakaro Au
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
G
iki
8
vak.
Phone Cuuui Gi2Z
Ine.
galus dalyvaujant. Iškilmingas šios Vartų parapijos salėje įNedėliomis pagal sutartį
LIETUVIŲ GRABORIUS
756 W. 35th STREET
Palaidoja už 32 5.00 ir uukščiuu
DR. S. BIEŽIS
šv. mišias laikė kleb. kun. N. vyko išleistuvės Tėveliui L.
Ofiso telef. Boulevard 7820
Ofiso vai.: nuo 4-8: nuo 6:30-8:89
Moderniška koplyčia dykai.
GfDZTOJAS IR CHIRURGAS
DR.
MARO
EIU
O
GRABORIUS
608 W. IStli St.
Tel. Canal 6174
Namų telef. Prospect 1930
l'akalnis, asistavo kun. J. Draugeliui ir mūsų Tėveliui
22G1 W. Ceimak Road
Chicago, III.
i
Musų patarnavimas
Laurinaitis ir kun. J. Lence-! Magistrui Kulikauskui. O bi visuomet
j PRANEŠIMAS
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak.
jųžlnlngas ir
nes neturi
Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti
.Persikėliau t erdvesne Ir patogesni Phone Boulevard 7042
riems. Prie šoninių altorių Į iželio 1 d. įvyko pas mus šv, nebrangua
me išlaidų užlaikymui
REZIDENCIJA.
1
vieta
*326 SO. HALSTED ST.
laikė mišias kun. P. Sk r uode- į Juozapo name išleistuvės a- skyrių.
6631 S. Califoraia Avė.
LIETUVIS GRABORIUS
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų to
nis ir J. Simonaitis, klebonas'biem Tėveliam. Naujokai įteiNauja, graži ko
nuo
4
Iki
t
vakare
Telefonas Republic 7868
DENTISTAS
Didelė graži koplyčia dykai
Šventadieniai* nuo 19 Iki 12
4G45 SO. ASHLAND AVĖ.
iš Elizabeth, N. J. Prie cere kė dvasiškų bukietų ir sveiki plyčia dykaL
~~~ Phone BOULEVARD 8483
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 9659
arti 47 th Street
718 WEST 18th STREET
monijų pagražinimui prisidėjo nimus savo Magistrui. Klieri
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
TeL Roosevelt 7532
SeredoJ pagal sutarti
3307 Auburn Avenue
įvairių draugijų narės (prie kas Antanas Ignotas sveikino
Gydytojas ir Chirurgas
kurių ir velionė priklausė) Tėvų Kulikauskų, o klier. Ed- J
TeL Canal <128
1821 SOUTH HALSTED SrrtEET
gražiai bažnyčioje pasitiko ir uardas Kubaitis sveikino TėRezidencija 6000 So. Artesian Avė.
TEL. REPUBLIC 8340
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
išlydėjo su dr-jų karūnomis ir vų Draugelį. Kitų svečių bu
Scnia-usl Lietuvių Grabnrlai Chlcagoje
6 iki 8:30 vukare
čia pigesnės kai’nos, nes daugiau prityrimo.
DENTISTAS
degančioms žvakėmis. Bažny vo: kun. J. Maėiulionis, kum.
- Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamus už
2201 W. Cermak Road
čia buvo pilnutėlė žmonių, kas M. Urbonavičius ir kun. A.
NAUJA HaitSSU KAINA.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
(Kampas Leavitt St.)
rodė, kad velionė buvo visų Jeskevičius. Tėvas Kulikaus
dykai'. Nuliūdimo valandoje nepamirškite
LIETUVIS AKINIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų
Nuo
1
Iki
I
vakare
kas
galutinai
apleido
mus
bi

gerbiama.
patarnavimu busite patenkint^
SPECIALISTAS
1142 ARCHER AVENUB
SeredoJ pagal sutarti
Palengvins aklų {tumpinių, kuris
Paliko dideliam nuliūdime rželio G d., vakare. Klier. Ju
TeL Virginia 0036
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių upteiul'uio. iiufv uolu
savo vyrų Kazimierų, ir posū rgis Andriuška išvažiavo kar
mu, skaudamų akių karštį. Atitai
5340 KO. KEDZIE AVĖ.
Tel. Giovebtll 1595
sau trumpų regyslę ir tolimų ru Dr. C.K. Kliauga
nį Jonų Baltrušaitį, tris se tu.
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)
gy m t ę,
DENTISTAS
I
Prirengiu teisingai akinius visuose
seris, vienų brolį, daug gimi
X Kapų Puošimo dienoje
alsitiki'muoso,
egzaminavimu* daro2420 W. Marąuette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I inas su elektra, parodančia mažiau
visi naujokai buvo nuvykę į
nių ir pažįstamų.
Vul.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
sias klaidas.
arti Western Avė.
Soredomis po pietų ir Nedėldieniais
Velionė palaidota Šv. Jono Šv. Kazimiero kapines daly
Valandos: nuo 9 Iki 9
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088 ! Specialė atyda atkreipiama moky
tik susitarus
klos vaikučiams.
vauti ten parengtose iškilmė
kapinėse, Brooklyne.
Phone Hemlock 7828
2422 W. MARU U EITE ROAD
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
1
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
se. Tų dienų aplankė mūsų
ro. Nedėliotai* pagal sutarti.
ĮVAIRŪS
DAKTARAI:
Daugeliu ataiukimų aaya atitaiso
Jonas Baltrušaitis, savo mo namus kun. Vitkus, iš Kenomos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
Office Phone
Res. Phone
Ofiso: Tel. Victory G893
tinėlės rūpestingumu tapo pa sha, Wis. (Kun. Vitkus da
pigesnės, kaip kitų.
Wentworth 1009
Englevrood 6641
kreiptas į geras vėžes. Jis y- bar užima kun. Kulikausko
i 4712 S. ASHLAND AVĖ.
INCORPORATED
Rez.: Tel. Drexel 9191
ra Thompson, Conn., Marijo vietų Mariau llills), kun. An
Henry W. Becker
TeL Boulevard 7589
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
( Llce nsed Em balmer)
nų įsteigtoj kolegijoj ir šie driušis ir Valiuliai, iš Roek7850 S. 11ALŠTED STREET
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
met jau pereina į dvasinę se l'ord, III.
ROOM 210
Tel. Yards 1829
Husas Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2-4 ir 7-9 va', vakare
minarijų.
Koresp.
X Prasidėjus birželio mėne
siui, atėjo ir baisus karštis.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Visus slogina. HM) laipsnių ka
Kumpiui 31st Street
Perkėlė savo offaų po numerio
rštis. Darbas vidudienyje lauVai.: 10—11 v. ryto. 2- 4, 7—9 v.v.
4729 SO. ASHLAND AVĖ. Nedėllomls ir švenladlem^s 10—12

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

C, BROOKLYN, N. Y. i MARIAN HILLS, ILL

DR. J, j. KOMARSKAS

DR. F. G. VVINSKUNAS

DR, V. S. NARES

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. J. W. KAOZEWIGK

DR. A. J. JAVOIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. J. J. SIMUNAITIS

DR. A. J. BERTASH

A. MASALSKIS

S. M. SKUDAS

DR. C. Z. VEZEL’IS

e

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. G. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULI!)

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR. A. L. YUŠKA -

PAVLAVK3A UNDERIAKING C(L

DR. A. R, McGRADIE

DR. A. A. ROTH

GARS5NKINTES
“DRAUGE”

A|A
JUOZAPAS
RAMEIKIS
Mirė birž. 10 d., 1933 m.,
5:20 vul. ryto, pusės amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskričio, Švė
kšnos pa rup.. I^abatnldų kai
mo. Amerikoje išgyveno 21 m.
l'allkn
dideliame nulludlnto
broli Mykolų, pusbrol) Antanų
Beiaori, ir gimines, o Lietu
voje 2 seseris, Elenų Zusytlenę
Ir Uarlmrų Buidviklenę, švogerj Kazimierų ir gimines.
Kui.as pašarvotas 4(06 So.
Hermitage Avė. Laidotuvė* J.
vyks trečiadlen), birželio 14 d.,
iš namų 8 vul. bus atlydėtas
j šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių, kurtojo Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų,
i'o pamaldų bus nulydėtas )
ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gt'nlne*. draugus-ges ir pužysl.uniis-iuas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Hmlis, Pūslini ls ir
Glmluės.
laidotuvėms patarnauja g la
bomis J. K. Eudeikl*. Telefo
nas Yards 1741.

DR. G. SERNER

ANTANAS PETKUS

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tol. CICERO 2109 ir 859-J.
TeL Lafayette SA7I

J. Liuievičius
Graborius
ir
įtaisam uoloj**

Patarnauja Chlcagoje ir aplellaMJe.
Didelė tr graži
Koplyčia dykai
4OII Archer Ava.

I. J.ZOLP
ORABOBIU8 IR LAIDOTUVIŲ
TBDSJA1 ____

1646 WEST 46th STREET
Tai. Boulevard 1898—8411
Tai. CICHRO 894

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |8(.04
KOPLYČIA DYKAI
_

1344 8. 50th

Ay^, Gusto, Dl

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už ankstos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no i mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų antomobilins atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų joms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint i tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniikos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite IUD1IKI pirm negu krelp.
litis kur kitur.

Eudeikis
DldyaU Oflsaa

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

%

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

Telefonas Midsvay 2880
Office;
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

PHYSICIAN AND SURGEON

3046 \Ventworth Avenuo
Ketv.

//

DR. JOHN SMETANA,
Platt Bldg., kanip. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
[skirtų valandų. Room 8.
|
Phone Canal 0523

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4G31 SU. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994

Dr. JOHN F. RUZIC
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

1801 S. ASHLAND AVENUE

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: uuo 10 Iki 12

OPTOMETRISTAS

JŪSŲ GRABORIUS.

SPEC1JAL1STAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 \VEST 35tk STREET

(STAIGA

DR. CHARLES SEGAL

Ir Sekmad.

pagal HuturtJ

Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.

Phona: Hemlock 6704

Rezidencijos Tel. l’laza 320C
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 8 iki 8 po plotų
Nuo 7 iki 9 vakar*

Nedėl. nuo 10 Iki 13 dlen*

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

WISSIG,
r

Specialistas li
Rusijos

GYDO VIKAH I.IČAN VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UŽSISENtJŲSIOH Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Rpeclsllškal gydo Ilgs* pilvo, plauCIų, inkstų ir pūslės, užnuodtjlmg krau
jo. odos. Ilgas, žnlzdns. reiinialianių, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. koHėjlmg, gerklės skandėjlmg Ir paslaptingas liga*. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kg jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nųė 10 valandos ryto Iki 1
valandai tr nuo 8—B valandai vakare. Nedėllomls nuo II ryto Iki 1 vaL

4SOO WBST Mik ST^

kampa* Kcelar 4»a

Tet Oravford M7*

6

T) R A' U O X S

Antradienis, birželio 13, 1933

ryti, nes kitaip jūsų draugija vardu pareiškė pagarbų Ko- tnvos Tautiškų Seserų Drau
ne pateks į kalbamąjį L. E. C. [lumbijai. Grupė buvo sudarv- gystė.
žimaraštj.
vmiBraSfi
ta j; gražiųjų lietuvaičių (po
Mr. V. Rimkevich,
4) iš: šv. Kazimiero akademiJuozas P. Varkala,
4720 W. 12th PI.
3241 So. Halsted St., jos, L. V. ••Dainos” choro,
Tel. Calumet 1656. “Birutės” choro ir “Pirmyn”
Illinois legislatūros nnriai
choro. Visos asistavo man, kai
Chieagoj tyrinėja alaus garny
po Lietuvos vėliavų nešusiam
bos lėšas. Norima patikrinti,
Lietuvos kareiviui. Kapitonas
ar nebūtų galima alaus papi
P. .Turgėla padėjo rengti ir
ginti.
tvarkyti kariškų uniformų ir
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
suteikė kitų patarimų. Sese 5000 DIENRAŠČIO “DRAU
kare bus nuolatinė antradie
rys kazimierietės nemokamai
nio radijo programa, leidžia paskolino šiai grupei 16 tau GO” PIKNIKO TIKIETŲ
ma Peoples Furniture C'o. kran tinių drabužių eilių ir sutvar BUS PARDUOTA PRIEŠ
PIKNIKĄ
tuvių iš stoties WGES» 1360 kė tų drabužių dėvėjimų. Fokiloeykle.s.
į tografas Prečinnuskns (Pre
Šį sykį dainuos Akvilė An- cin) fotografavo grupę ir ne
Įčiūtė, K. Sabonis, A. čiupus, mokamai suteikė kelias nuo
1 Peoples Parlor kvartetas, du- traukas spaudos reikalams.
! etas ir kiti. Kalbės dr. Šim Visų minėtų dalyvių pasikus, M D. Dalyvaus pasauli') ryžinio ir minėtų talkinjųki;
keliauninkas,-Palis Kepurė, o pagalbos dėka lietuviai galė
Kun. Antanas Briška, Šv. Panelės Ne
prie to bus rinktinos muzikos !,jo dalyvauti Pas. Parodoj ati
kalto Prasidėjimo parap. klebonas šiandien
ir naudingų bei įdomių pra darymo iškilmėse bei parade.
mini savo vardo diena. Sveikiname!
nešimų. Dėl to ir ši valanda Kiek teko girdėti, tatai suteiDovana “ Draugo” pi
ko komisijų. Piknikėlio pelnas
bus labai įdomi kiekvienam ke lietuvių visuomenei džiaug-įknlke Birutės darže, sekmad.,
Kun. Antanas Martinkus, šv. Kazimiero pa
snio ir pasigėrėjimo. Todėl liepos 9, 1933, nusipirkęs tipasiklausyti.
leis parap. reikalams.
rap. klebonas, Cbieago Heiglits, kuris taip pat
Pas. Parodos Lietuvių Sekci kietų ir laimėsi Jackson Bell
mini vardines. Ilgų metelių ir sveikatos!
p.
jos Komiteto vardu reiškiu radijo, 9 tūbų, vertės $50.(X).
X Moterų Sąjungos 55 k p.
PADĖKA
nuoširdžių padėkų visiems ^da Dabar visose Cbieagos
CHICAGOS LIET. DRAU
mėnesinis susirinkimas įvyks
o taip ir apielinkių parapijose eina
GIJŲ, KLUBŲ ETC. VAL
Pasaulinės Parodos Lietuviu►l lyviams,• talkininkams,
šį vakarų, (birž. 13 d.), 8 vai.,
IŠ SĄJUNGIEČIŲ
•
'Sekcijos rūpesčiu, ir lietuviai pat pritarimų parodžiusiems tikietų platintojų mobilizaci
DYBŲ DĖMESIUI
parap. mokyklos kambary. YVEIKIMO
PRANEŠIMAS
S.
L.
R.
K.
A.
dalyvavo su Lietuvos vėliavo- minėtų chorų vadovams ir se-1 ja ir tikietų platinimas. Bus
ra daug dalykų svarstymui,
CHICAGOS
APSKRIČIO
Amerikos Lietuvių Ekono- mis Pasaulinės Parodos ati- j serims kazimierietėms. Tegu indomu pamatyti, kam teks ta
Moterų Šų-gos 67 kp. susi dėl to visos narės prašomos
KUOPOMS
PIKNIKO
minis Centras leidžia iš eilės darymo iškilmėse gegužės m. tai visa eina mūsų tautos gar dovana.
Valdyba
rinkimas įvyko gegužės 29 d., susirinkti.
REIKALU
trečiąjį metraštį — Žiniaraš 27 d. Šv. Kazimiero mergaičių bei !
Tikietai išanksto platinami
parapijos svetainėj.
tį (No. 3.). Šiame leidinyje akademijos orkestras ir Ciceir pigiau parduodami. Dabar
J. A. Mickeiiūnas,
Susirinkimas buvo skaitlin
\ isos kuopos bei kuopų va- tilps vardai visų didžiojo New į ros kareivių draugija su um
kaina 25 c., o prie vartų bus
gas. Aptarta daug svarbu da
Pas. Parodos Liet. Sekę. 35 c.
ldybos ir nariai, kurie turite Yorko lietuviškų draugijų, formomis dalyvavo parado ma
Komiteto 2-as vicepirn..
lyku
| • * ! «
i paėmę tikietų parduoti, pra- klubų, kuopų, chorų ir t. p. rše (Michigan Avė.). Visų I,D
“Draugas” žada gražių do
Apie ligones pranešimų da
somi grąžinti pinigus, tikietų bei kitos informacijos. Norime tuvių grupę iš akademijos Į
vanų duoti tam, katras dau
rė Miekeliūnienė, kad kp. na
40 VAL. ATLAIDŲ
levitas ir neparduotus tikie-Į jaine patalpintF ir Cbieagos parado vietų nuvežė savo au
giausia pikniko tikietų išpla
KLAIDĄ ATITAISANT
rė Z. Končienė, kuri taip se
UŽBAIGA
tus ne vėliau, kaip birželio 18 lietuvių organizacijas, draugi- tomobiliais bankininkas J. Kro
tins.
nai serga, jau grįžo iš ligoni
traukimas
ned., nes kitaip
tkus, biznierius Aitutis ir gra Padėkonėje a. a. Juozapinos
Tikietų pardavinėtojų yra
jas įr t.t.
nės. Nors dar silpna, bet yra Birželio 6 d. vakare, Šv. I galės įvykti. Viskų galima
boriai J. J. Bagdonas ir S. Rimkevičienės įvyko klaida. visose kolonijose. Norintieji
vilties, kad išgis. Visos narės Juozapo R. K. bažnyčioje, kur'grąžinti P. J. Čižauskui, 2322, Taigi, šiuomi prašau drau- Skudas. Grupė lietuvių tautos Turėjo būti: (Draugystė) Lie- pasidarbuoti katalikiškai spau
džiaugės, kad vėl galės jų tu-į klebonauja prof. kun. Urba, jw. 24 St. arba atvežti į pik- g':'ų be] klubų vaidybų atsm
dai, prašomi atsišaukti.
reti savo tarpe ir pasižadėjo iškilmingai baigta 40 vai. at- nikų. Taipgi visi S. L. R. K. ši i man šias informacijas aligonę aplankyti.
laidai. Pamaldose dalyvavo'A. nariai ir draugai seni ir pie savo draugijas:
a) Draugijos vardas;
Padaryta pranešimas iš Mo- daug gerb. kunigų iš Chica- jauni kviečiami atvažiuoti į
piknikų. Komisija dės pastan b) kada įsteigta;
ADVOKATAS
tinos Dienos iškilmių. Pasiro- &os ’’ apylinkės miestų
c)
jos
tikslas
(pašalpinė,
po
Parduodame
American
Express
kompanijos
Money
105
W.
Monroe St.. prie Clark
<16, kad, pritariant mūsų dvaPamaldas puošė išlavintas gų visus patenkinti.
Order’ius ir Travelers čekius.
Telefonas State 7660
litinė, labdarybės, kultūrinė,
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
sios vadui kun. A. Baltučiui, parapijos choras. Čia tai nuo- Kurie važiuosite gatvėka-;(iaį|ps jr t.t.)
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.
2201 W. Cermak Road
komisija darbavosi, kiek gal?- pelnas gabaus varg. K. Gan riais, važiuokite Archer Avė.
d) narių skaičius;
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos
bio. Jis turi sutraukęs daug iki galo paskui Joliet karais
vakarais 6 Iki 9
joe) bendras turtas ir
Telefonas Canal 6122
Vajui baigianties, mūsų na- gražaus jaunimo ir išlavinęs iki Keane Avė.; iš čia t rokas j
f) pirmininko ir sekreto
Namai: 6459 S. Rockwell St.
3320 S. HALSTED STREET
rėš suskubo rašyti naujas na-j gražaus giedojimo. Tat, so. 'nuveš į daržų. Daržas randa-'
riaus Vardas, pavardė ir ad
Utarntnko, Ketvergo Ir Subatos
Yards 5215
Vakarais 7 Iki 9
res. Dainininkė M. Janušaus-įcliicagieciams yra garbė turėjai ant 87-tos vienas blokas į
Telefonas Republle 9600
resas.
kienė perstatė keturias naujas ti tokį chorvedį ir tokį gražų, rvtus nuo Keane Avė.
Šias žinias turiu gauti ne
nares: Poškienę, .Jurkšienę, išlavintų chorą.
vėliau birželio 20 d., š. m.
P. J. čižauskas
S
39 Kraustau Rakandus, Planus už pi
Skeliene ir Simutienė žada su- T
,,
,
Taigi draugijų valdybų na
v
Į pamaldų užbaigimų (va
giausias kalnus. PaAauklt Lafayette
8980
grįžti atgal prie M. S.
kare) atvyko Cbieagos ir a- PLATINKITE “DRAUGĄ” riai pasiskubinkite tai padaJ. OKSAS
Taip pat ir kitos narės pri pvlinkės vargonininkai. Var
2649
West 43rd St.
žadėjo atvesti naujų narių. Nu gonais griežė V. Daukša, var
tarta birželio pabaigoj suruoš
PERKAM
INSURANCE
gonininkų pirmininkas, o kiti
ti piknikų Marųuette Parko.
vargonininkai savo balsais
Lietuviškus
NOTARY
Duosni kp. narė Atkoč.iūnienė
puošė giedojimų.
BONUS
PUBLIC
žadėjo aukoti ledų (aiskrimo).
Lietuvos Laisvė. Bonus, Pirmus l(orl’o pamaldų p. Gaubia už
Valio, sųjungietės! Lauksim
glfilus. Namus. Karmas Ir Biznius vi
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
sose vaistuose. Taipgi darom Įvai
kvietė visus vargonininkus į
pikniko.
I, A I V A K OU C I V
AGENTŪRA
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULKĄ
Susirikimų Įmigus, visos rezidencijų ir gardžiai pavaidokite musų apie 20 metų plačia
su
automatišku
agitatorium
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
išsiskirstė kuo geriausiam ūpe.,*,no- Gaubio draugiškas vainavimu. tas jums bus naudinga.
Kaina
:
2608
WEST
47th
STR.
Tel.
LAFAYETTE
1083
Sųjungietė
yra tikrai auksošir------- -- -diškas. Visi stebėjosi, kad p.
49.00, 59.00,
6755 S. Western Avenue
Gaubia “depresijos” ir fina
Chlcago, III.
Phone CANAL 4124
FIRST CLASS WORK
Tel. GROVEHILL 1088
nsinio krizio paliestas sugeba
*79.00 " *90.
JULIUS J. STORGUL
'taip svečius pavaišinti.
CHRYSLER IR PLYMOUTH

C H I C A G O J E

RADIO

KAS VEIKIAMA GIMIMO

šven. parapijoj,

MARQUETTE PARK

PRANEŠIMAI

ŽINIOS Iš ŠV. JOOZAPO
PARAP., SO. GHICAGO

JOSĮJ PARANKUMU IR SAUGUMU

JOHN B. BDRDEN

UNIVERSAL MURTGAGE & INVESTMENT GD.

OKSAS EXPRESS

U

PRIMA” 1933
Skalbiamoji Mašina

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

J. NAMON FINANGE COi

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

Per vaišes išreikšta daug
linkėjimų Gaubiu), jo šeimi
ninkams ir jaunoms šeimininX Praėjusį sekmadienį Šv. kėms. Toasttnasteriu buvo paVardo dr-ja parapijos Rūtos tsai vargonininkų pirm. V.
darže buvo surengus piknike- Daukša. Visi pasakė gražias
lį parap. naudai. Jaunikaičiai kalbas, ypač pasižymėjo prof.
visur gražiai darbavos. Mirai-1 A. S. Pocius ir p. N. Kulys.
ka buvo jaunų muzikantų, ku Prie to dar A. Mondeika kvie
rie griežė ir lietuviškus ir a- tė visus vargonininkus į Šv.
merikoniškus šokius. Piknikė- Antano atlaidus, biri. 13 va
iis davė pelno.
kare, į Cicero, Iii. Ant galo
. X Birželio 25 d. tame pačia p. K. Gaubis dėkojo visiems
me Rūtos darže piknikėlį re atsilankiusiems.
ngs didysis parap. choras. Tuo Svečiai paviešėję, pasidžiau
tikslu praeitų sekmadienį cho gę jaukia atmosfera skirstėsi
ras laikė susirinkimų ir išrin- geroje nuotaikoje.
Ex.

OVERHAVI.INO and REPAIRING
Ptumhtng — Hcallng — S<nverage — <ia« Work

Galima pirkti po

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET

j savaitę

CHICAGO, ILLINOIS

Jūsų drapanas, darbų ir svei

Imatės fumlnlM-d on mfuest
No Job too large — No Job too small

A. J. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVER
Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

234-6 West 69th Street
(arti AVestem Ate.)
Tel. REPUBLIC 4544

.00

kstu sutaupo,

m

l

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Radi o Programų
Nedėliomis — W C F L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų
Ketvergais — W H F C 7:30 vai. vakare.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymonth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. 0. 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.

t

