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Sv. Kazimiero Seserų kongr. atžymėta
ISPANIJOS SOCIALISTAMS NERŪPI
RESPUBLIKOS LIKIMAS
J. VALSTYBĖS PRIEŠINAS
DOLERIO SUSTIPRINIMUI
Austrija kovoja prieš vokiečių
fašistus
ISPANIJOS RESPUBLIKAI
PAVOJUS

MADRIDAS, birž. 13.
—
Azana, radikalas socialistas,
iš naujo užėmė Ispanijos pre
mjero vietą. Visam krašte pa
sireiškia pavojingas respubli
kai sąjūdis. Visi gy ventojai
kaip Azanui, <taip socialistams,
priešingi.
Kai kurios partijos reikalau
ja tuoj paleisti
steigiamąjį
susirinkimą, kurs neteisėtai jvedė Įvairios rūšies įstatymus.
Šis susirinkimas neįgaliotas
lai daryti, šaukiama, kad vy
riausybė paskelbtą parlamentan rinkimus.

PRIEŠINAS DOLERIO
SUSTIPRINIMUI

KVIEČIŲ DERLIUS

MAŽINAMAS

LONDONAS, birž. 13. —
Ekonominėje
konferencijoje
be kitko norima susitarti dėl
kviečią derliaus sumažinimo
visuose kviečių auginimo kraš
tuose. Europos kviečių augin
tojai reikalauja, kad kviečių
auginimą pirmiau privalo ma
žinti užjūrio kraštai, kaip tai
Amerika ir Australija. Šie gi
kraštai pareiškia, kad to .dar
bo pirmiau turi imtis Euro
pa. Dėl to ir nesusipratimai.

LONDONAS, birž. 14. —
Ekonominėje konferencijoje į- AREŠTUOTA MOTERŲ
VADOVĖ
vairią kraštą delegatai parei
kalavo, kad amerikoniškas do
leris ir Anglijos svaras vei BERLYNAS, birž. 13. —
kiau būtą sustiprinti
(stabi Breslau mieste policija areš
tavo vokiečių moterų organi
lizuoti).
zacijų vadovę Imi gani \V rė
Pirmieji J. Valstybių dele dė. Fašistai ją kaltina veikimu
gatai šiam reikalavimui griež j prieš Hitlerio vyriausybę. A
Atai pasipriešino.
jžymi vokiečii
vokiečių
reštuota vra įžvmi
moterų tarpe veikėja.
GRIŽO ATGAL SIBIRAN

TOKIJO, birž. 14. — Skrindantis aplink žemę amerikie
tis lakūnas J. Mattern
Įš
Chabarovsko,
Sibire,
vakar
lei
Azana rinkimą bijo.
Nes
rinkimai nušluotu socialistus. dosi Į Alaską skristi. Po kelių
valandų tačiau atgal grįžo.
AUSTRAI PRIEŠ VOKIE- Sako, susidūrė su didele au
dra.
‘ ČIUS FAŠISTUS

VIENA, Austrija, birž. 14. BOLŠEVIKAI PAŠIEPIA
Austrijos vyriausybė pakėlė
KONFERENCIJĄ
griežtą kovą austrams fašis
tams, kurie bendrai dirba su
MASKVA, birž. 13. — Bolvokiečiais fašistais ir kurių ševikų laikraščiai pašiepia eko
tikslas yra Austriją sufašistin nominę konferenciją Londone.
4i.
•
, Girdi, kapitalistų kraštai sieAust rijos vyriausybės įsa-įkia nepasiekiamo daikto. Jie
kymu areštuojami Hitlerio ša. nori vienu žygiu pabranginti
lininkai — austrų fašistų va-[daiktams kainas ir stabilizuodai. Jų buveinėse ir namuose ti savo pinigus. Tas yra kontdaromos kratos, visas jų vei- radikcijoje ir neatsiekiama,
kimas suvaržomas.

SANTYKIAI PABLOGĖJO

PRA5

PRAMONINI
muv

AVASHINDTON, birželio
14. — I’o ilgps kovos, senatas
vakar pagaliau 4<i balsais
prieš 39 pripažino pramoninį
bilių.
Akieji kongreso rūmai va
kar taip pat pripažino ir ban
kinį bilių.
MOŠŲ LAKŪNAI LAUKIA
PATOGAUS ORO

CHICAGOJE
UŽ MOKESČIŲ
SUMAŽINIMĄ

Vis plačiau pasireiškia vei
kimas, kad Cooko
apskrity
mokesčius už nekilnojamus sa
vastis sumažinti iki vieno tik
ros jų vertės nuošimčio ir po
draug padidinti mokesčius už
asmeniškas savastis.
Tada, kaip sakoma, mokes
čiai būtų teisingi ir būtų mie
lai mokami.

ORDINĄ ĮTEIKS p. B. K.
BALUTIS, LIETUVOS
MINISTERIS

, ■

■u

v;

Vakar į Cbicagą atvyko p.
B. Balutis, Lietuvos Pasiunti
nys. Šį vakarą, šv. Kazimiero
Akademijos auditorijoj, gerb.
Pasiuntinys įteiks Motinai Ma
rijai, šv. Kazimiero
Seserų
kongregacijos generalei virši
ninkei, Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Gedimino ordiną.
Ta proga įvyksta bankietas ir
akailemikių prirengta progra
ma.

NEW YORK, — Kap. St.
Darius ir S. Girėnas laukia
patogaus oro skridimui iš
ATMETĖ PATARIMĄ
New Yorko į Kauną. Tikima
si, kad dar šią savaitę jie ga- Cooko apskrities komisijoMOTINA MARIJA
lės pradėti 4,538 mailių kelio-, nierių susirinkime komisijonie
(Kazimiera Kaupaitė)
ne.
i j
rė Miss Sears ir komisijonierius Pliunb sumanė, kad komi
sija paneigtą 15
nuošimčiu PREZ. ROOSEVELTAS PASI
PRIEŠ PALIAUBAS SU
mokesčių sumažinimą už ma
JAPONAIS
RAŠĖ NAMŲ MORGIČIŲ
žuosius namus.
BILIŲ
HONGKONG, birž. 13. — Jie sakė, kad vyriausiojo
Pietų Kinijos vyriausybė pas teismo nusprendimas nėra nė
AVASHINGTON, birž. 14.— bėti mažųjų namų savininkus,
koks
įsakymas,
bot
tik
patikri

kelbė, kad ji nepripažįsta žie
Prez. Rooseveltas vakar pasi-^ur’e negali pirmųjų morgimių kiną vyriausybės padary nimų komisijai (board of-ap,
.
čių atmokėti. Paskolų pirmie*
rašė koagreao pripažintą na... ...
.
M
ppals) teisės pripažinimas.
tą su japonais paliaubų.
* f
*
ms morgiciams
bus __
galima
Šis sumanymas atmestas. mų morgičių balių.
gautį jkj 80 nuošimčiu namų
Pareikšta, kad teismo nuspren
AMERIKOS MEDIKŲ
Šis bilius yra priemonė gel vertės.
džio
negalima
ignoruoti.
SUVAŽIAVIMAS

BERLYNAS, birž. 13. —
Vokiečių centro pa.rti.jos san
tykiai su fašistais (nacional
socialistais) staiga pablogėjo,
kada Miunchene
(Muniche)
MILAVAUKEE, Wis., birž. 2 MILIJONAI DOL. DANTŲ
fašistai suardė pasaulinį kata
KLINIKAI
likų samdininkų suvažiavimą. 13. — Amerikos Medikų drau
gija turi čia 84-jį metinį su
Miręs anglią kasyklą savi
.
UŽ PATVARIUS PINIGUS važiavimą.
ninkas W. G. Zoller 2 milijo
nus dol. užrašė dantų klinikai
ŽENEVA, birž. 13. — Tarp KOMUNISTAI NUŽUDĖ
Chicagos universitete
.Toje
FAŠISTĄ
tautinėje darbo konferencijoje
klinikoje neturtėliams patar
iškeltas reikalavimas, kad visi
VIENA, Austrija, birž. 13. navimai bus teikiami veltui.
kraštai įvpstų patvarius pini
Be to, 10,000 dol. palikta
gus, kaip kad jų kursas nesi - Ties i Graz komunistai numažosioms pavargėlių
sesekeistą.
•’žudė vieną austrą fašistą.
rims.
POPIEŽIUS PASIŲS
ATSTOVĄ

MOTINAI MARIJAI PRIPAŽINTAS
GEDIMINO ORDINAS

Chicagoj planuojama daug
darbo sukelti

AVASHINGTON, birž. 14.—
Chicagos inžinierius L. L.
Hunter patiekė kongreso atsto
vui Sabatb, dem. iš Chicagos,
didelius darbo projektus, kad
būtų galima C'bicagoj sukelti
darbo.
Tų projektų vykdymui rei
kalinga apie 200 milijonų dol.
[Šią sumą, sakoma, bus gali..
Iina gauti iš Rėcoustruction
SUMAŽINS KAINAS
DU PAGROBĖJAI SUIMTI L.
.
,.
J
I b mance liendroves.
—
Šie projektai yra:
Pranešta, kad liepos mėne x
Du vyrai kėsinosi pagrob,
Iš Cliicagos> per Micbigan
sio 1 d. bus sumažinta kaina ti jubilierių H.
Levinsoną.;
gazui ir elektrai Chicagoj ir Policija užstatė kilpas ir abu
PROF. ROMERIS LIET. U
priemiesčiuose.
! vyrai areštuota. Jų automobi NTVERSITETO REKTO
Kaip didėlis bus sumažini ly rasta 2 revolveriai, virvė,
RIUS
\
mas, dar nežinoma. Galima dvi poros juosvais stiklais aspręsti, kad bus nežymus, nes kinių ir pora automobilio
Geg. mėn. 28 d. įvyko V. D.
kompanijos nusiskundžia, kad “laisnių.”
universiteto tarybos posėdis,
jos turi mažas pajamas.
dalyvaujant 101 profesoriui.

ežerą į Micbigan City išpilti
platųjį vieškelį. Atskirtą Michigan ežero dalį būtų galima
pavadinti Indiana ežeru. Tam
tikslui reikėtų išpilti apie 3U0
ketvirtainių mylių ežero. Vieš
kelis per ežerą būtų, apie 37
mylias ilgas.
Elektrifikuoti visus Chici
gos ribose geležinkelius

Atnaujinti Chicagos upę.
Atstovas Sabatb, sakoma,
šiais projektais daug domisi.

VIENA, Austrija, birž. 13.
Rugsėjo mėnesį čia įvyks dide
po 7 svarus kvietinių miltų,
UŽDRAUDĖ UNIFORMAS
lis vokiečių kataliką kongre
2 svarus cukraus ir 1 svarą
DĖVĖTI
sas, į kurį šventasis Tėvas
lašinių, aplankė neturtingas,
ŽENEVA, birž. 13. — Tarp Pijus XI prisius savo legatą
bet skaitlingi) šeimų motinas,
KOPENHAGENAS, Dani- tautinėje darlui konferencijoje (atstovą).
kad joms bent Motinos Dieną
Ija birž. 14. — Švedijos parla nesutariama dėl darbo valan
pagerint maisto kąsnelį. Kai
mentas pravedė įstatymą, ku dą. Darbininką atstovai stovi
VIENA, Austrija, birž. 13.
kurios, netikėtai sulaukusios
riuo draudžiama fašistams ir už 40 valandą savaitės darbą, — Vienoj jubiliejinėj parduo
4 POLICMONAI BUS
Po prof. V. Čepinskio įžangi malonią dovanėlę, stebėjosi ir
komunistams savo
partiją o darbdavią atstovai griežtai tuvėj susprogdinta bomba. 2
Valstybės prekybos komisi
TEISIAMI
nės kalbos prasidėjo rinkimai. džiaugėsi, užtat išnešiotojos,
vaikštynėse vilkėti bet kokias priešinasi.
asmenvs žuvo ir 3 sužeista.
jos nariai pasiūlo kompani
uniformas.
joms, kad jos savo viršinin Civilinės tarnybos komisija Balsuojant trečią kartą prof. paniačiusios jų neturtą ir gybirželio 21 d. teis 4 policmo- Romeris gauna 51, prof. Že vą džiaugsmą,
susigraudino
ŠVIETĖJŲ SUVAŽIAVIME akademijose, seminaSijoRe, vikams algas sumažintų. štai
Idurinėse
ir
pradžios
mokyklo
nus ir vieną policijos matro maitis 29, likusieji tušti. Nors iki ašarą. Sušelpta 15 netur
BUS SVARSTOMAS
POLITINĖSE RIAUŠĖSE
trijų
kompanijų
galva
Simpną už neteisėtą vienos mergai absoliutinei balsą daugumai tingi) motinų. O kaip būtą ge
se švietimą suderinti su Kata
KATALIKŲ VEIKIMAS
ŽUDYNĖS
son,
kurs
užima
Inaullo
vietą,
liką Veikimu (Alicija), taip
tės per 20 valandų be svar reikėjo 52, liet kadangi per ra, kad toms vargingoms mo
ima
129,000
dol.
per
metus
al
bios priežasties policijos sto [tris balsavimus rezultatai ga tinoms dažnai pasikartotų ją
ST. PAUL, Minu., birž. 13. kad švietimas su -tuo veikimu
MEX3C0 CITY, birž. 13. —
Zitacuaro, Michoacnn valsty —Krašto Katalikų švietimo glaudžiai viena vaga slinktų. gos. Ar gi tai gali būt kiek tei ty kalinimą.
į na aiškūs pasirodė, tai prof. pagarbos dienos, kad bent var
bėje, 8 asmenys nužudyta po sąjunga šio birželio 26—29 d.
Suvažiavimas bus pradėtas sybės, jei tos rūšies alga mo
M. Romeris (teisių f.) tapo go dalelė sumažėtų.
Labda
čia turės tryliktąjį metinį su iškilmingomis pontifikalinė- kama, o šėrininkams dividen
MACON CHICAGOJ
litinėse riaušėse.
rektorium trims metams. Jis rybės draugija
neįstengia.
važiavimą. Suvažiavime daly mis šv. Miniomis. O kada vie
dai mažinami? klausia ne vie- Naujas milžiniškas dirižab rektoriavo 1928—1929 metais.
DU RIAUŠININKAI ŽUVO vaus keletas tūkstančių delega tos arkivyskupas Murray ati
lis Macon vakar aplankė Cbi Prorektoriais perrinkti prof. ĮKAITYKITE IR PLATIN
nas.
tų ir svečių. Atvyks čia įžy darys suvažiavimą, tai šalia
KITE “DRAUGĄ”
cagą. Jis išbandomas. Karo Česnys ir prof. Jodelė. Sekre
BARCELONA, Ispanija, mieji kataliką švietėjai. Kiek jo bus dar kiti keli suvažiaviPačiam kongrese tos rūšies laivynas dar jo nepaėmė savo torium išrinktas prof. Purėbirž. 13. — Streikuojantieji vienas švietimo departamen man atvykę vyskupai.
algos smerkiamos, o kompani žinion.
ORO STOVIS
Bus
statybos darbininkai
sukėlė tas bus atstovaujamas.
Kataliką Veikimas be to joms, kurios laiko tokius bran
VIRBALIS
riaušes universiteto aikštėje. vyskupą, kunigą, vienuolių ir plačiai bus aiškinamas dvie gius viršininkus, norima atsa PORTLAND, Ore., birž. 11.
CHICA00 IR APYLINKES
Civilinė sargyba 2 riaušinin pasaulininkų. Bus aiškinama, juose masiniuose
susirinki kyti finansinė vyriausybės pa - Oregono valstybei grasina Geg. 7 d. ryte būrelis mo — Šiandien giedra; kiek šil
galba.
kus nušovė ir keletą sužeidė. kaip ir kokiu būdu kolegijose, muose.
I potvyniu Columbia upė.
terų, pasiėmusios į rišulėlius čiau.
NESUTARIA DEL DARBO
VALANDŲ
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vienuolijos priešakyje stovėdama tokia pasi
liko. Nors tylaus ir ramaus būdo, bet neperlaužiamų pasiryžimų. Jos maldos, susijusios
16«ln& kasdien, i'Sskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS RAINA: Metams — $«.00, Pu
sei melų — $8.50: Trims mėnesiams — 92.00; Vienam su nuolatiniu darbu, jos karšta Dievo, arti
mtaeaiui — 7 6c. Kuro po jo — Metams $7.00; Pusei me
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 0HI0AG0, ILL.
mo ir tautos meilė nugalėjo didžiausias kliū
ti — $4.00. Kopija .03c.
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
Bsndradarbiams ir korespondentams rafitų ne<rą•na. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepn'slundlama tam tis, kurios nekartų stovėjo vienuolijai ant ke
UkStert pa«te fienkių.
lio ir dėl to šiandien visa mūsų tauta did
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
kasdien.
žiuojasi Šv. Kazimiero Seserimis ir džiau PRANEŠIMAS KATALIKŲ Amerikos katalikų vadų turpe.
Skelbimų kainos prlslunči'amos pareikalavus.
VISUOMENEI
Tai turėtų priduoti mums duu
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
giasi jų nuopelnais.
giau energijos dirbti katali
5 vai. po piet
Kaipo vienuolė ir iš prigimties tyli ir
Laikantis konstitucijos, šiuo kiškos ir tautiškos akcijos da
kukli, Motina Marija niekada savo gyveni-j
ini pranešu Amerikos lietuvių rbų. Tokiam darbui kongre
me neieškojo ir neieško jokios žemiškos gar
“DRAUGAS”
omenei, kad A- sas nustato planus, dėl to aš
bės. Ne tam ji visų savo gyvenimų dirbo ir
UTHUANIAN DAILY FRIEND
merikos Lietuvių It. K. Fede- kviečiu visas katalikų organi
Publlshed Daily, Eicept Sunday.
pasišventė. Ji iš niekur nelaukė sau jokio
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; Slx Months
racijos 23 kongresas įvyks zacijas ir draugijas rinkti ir
— $3.50; Three Months — $2.00: One Month — 75c. asmeniško pažymėjimo, ar kokio nors pripa
Europa — One Year — $7.00; 81x klontbs — $4.00;
rugpiūcio 22, 23, 24 dienomis'juos prisiųsti į kongresų, kuCopy — .03c.
žinimo.
Advertlstnr ln “DRAUGAS” brings best resulta
Chicagoje. Kongreso atidary- ns šiemet yra svarbus visais
▲dvertlalns ratas on applicatloa.
Bet vis dėlto mes su pasitenkinimu kons
' ino iškilmingos pamaldos į- žvilgsniais.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago tatuojame faktų, kad šios tylios ir kuklios
Prez. Roosevelt’o maudynė Baltajame Name, lVashingvyks vienoje iš lietuvių bažny Federacija yra mūsų veiki
mūsų tautos darbininkės nuopelnus pastebė
tone.
čių, sesijos bus laikomos Mc- mo centras. Jos kongresai, tai
jo Nepriklausomos Lietuvos valstybė ir per
Kinley parko salėje.
gianč.ią moksleiviją ir visus
metinės Amerikos lietuvių ka
Federacijos 52 skyrius
DIENOS KLAUSIMAI
savo atstovų p. B. Balutį šiandien Motinai
Sulig mūsų organizacijos talikų šventės. Chicagos lie
Marijai įteikia Gedimino ordinų. Ikio būdu
Šv. Kazimiero parap., Pitts- aukštųjų mokyklų studentus ir
konstitucijos kongresan siun tuviai katalikai šių šių metų
burgli, Pa., nesenai susiorga studentes).
norima pažymėti ir Motinos Marijos ir visos
MOTINA MARIJA IR GEDIMINO
čiu atstovų: a) Apskritys — šventę žada padaryti ypatin
jos vadovaujamos kongregacijos padarytus
nizavo gausingas ir veiklus
Bendrais organizacijos ir in
ORDINAS
5, b) Skyrius — 3, c) Kuopa gai iškilmingų. Kongreso iš
mūsų tautai ir Lietuvos valstybei nuopelnus.
skyrius, kuriam centras davė formacijos reikalais malonėki
— 1, d) Draugijos ar organi kilmingumų padidina ir toji
Turint galvoj tų faktų, kad šiandien Ba
52 numerį. To skyriaus val te kreiptis į centro pirminin
Pernai rudenį 8v. Kazimiero Seserų kon
zacijos turinčios iki 100 na aplinkuma, kad šiemet Chi
gregacija minėjo 23 metų sukaktuves. Mūsų žnyčios ir Lietuvos valdžios santykiai nėra rių — 1, o turinčios virš šim- cagoje įvyksta Pasaulinė Pa dyba susideda iš šių veiklių ką — John C. Morkūnas, 253
spauda plačiai tų reikšmingų. įvykį paminė- ' tokie, kokie turėtų būti, kad religinėms or to — 2, e) Katalikų laikraš roda ir laukiama žymių sve narių: Dvasios Vadas kun. Ma Berlin St., Rochester, N. Y.
gnus Kazėnas, pirm., J. A. Tajo. Ta proga didelė knyga apie šių kongre ganizacijoms Lietuvoje dėl to tenka dažnai čių redakcijos — 1, f) Cent čių iš Lietuvos.
Amerikos Lietuvių Katalikų
mkevičius, rast., B. BloŽaitis,
gacijų, išleista. Šį įvykį gražiai minėjo ir nukentėti, davimas aukšto laipsnio ordino rinių organizacijų centrai tu
Taigi, Federacijos centro iždininkas J. Zimnickas. Prie Studentų Organizacijos
Lietuvos katalikų spauda, nes Šv. Kazimie vienuolei ne vienam pasirodys keistu daly rintieji iki 1000 narių — 1 ir
valdybos vardu visos mūsų skyriaus prisidėjo: Šv. Kazi
Kun. Jonas J. Kripas,
ro Seserų darbas ir Lietuvą pasiekė. Jos ten ku. Bet Seserų Kazimieriečių kongregacija po vienų atstovų nuo kiekvie
organizuotosios
visuomenės
a
Dvasios Vadas
miero parap., Šv. Vardo drJsteigė atskirų provincijų, užėmė garsųjį Pa ir Amerikos katalikų visuomenė skaito, kad no sekančio 1,000 ar jo da
tstovus
kviečiu
į
Federacijos
Jonas
C. Morkūnas,
|ja, Marijos Vaikeliai, L. R.
žaislio vienuolynų, veda mergaičių gimnazija, tų ordinų Motinai Marijai teikia ne tam tik lies ne mažesnės kaip ICO.
23 kongresų, kurio obalsis bus! K. A. 158 kp., Moterų Sąjun
Pirmininkas.
mokytojauja keliose pradžios mokyklose, va ra žmonių grupė, kuriai šiandien tenka val I’ Atstovai turi turėti raštu
— suvienyti visus lietuvius ka!gos 23 kp., Rūtos klubas, Pa
dyti valstybę, bet tauta ir valstybė per da
dovauja prieglaudoms.
įgaliojimų. Viename rašte ne tulikus katalikiškai ir tautis-L-nr»i
Irapijos choras, Tretininku drSeserys Kazimierietės Amerikoje šian bartinės vyriausybės rankas.
įgali būti daugiau negu vie kai akcijai Amerikoje.
' ja, Šv. Vincento dr-ja, Šv. RaTad šia proga sveikiname Motinų Mari- nani asmeniui įgaliojimas,
dien veda dvidešimts penkias lietuvių pra
jžančiaus dr-ja, šv. Prancišdžios (parapijines) mokyklas, užlaiko dvi jų ir visų šv. Kazimiero Seserų kongregacijų, i Renkant atstovus prašau lai Prof. F. B. Mastauskas,
Ką tik iš spaudos išėjo nau
A.L.R.K. Feder. pinn.lkaus vienuolyno rėmėjų dr-ja.
mergaitėms akademijas, valdo Šv. Kryžiaus pasitikėdami, kad šis įvykis priduos dar dau-Įkytig konstitucijos nurodyja
knygutė vardu Dangiška
Šios visos draugijos jau užsi
ligoninę. Šiose mokyklose ir ligoninėje dirba giau energijos ir noro tęsti švietimo, kultū 1)1U.
Dvylika ekskursantų
mokėjo savo metinius niokes- sis Dvaras arba Sv. Liuitgar
ros ir religinio bei tautinio mūsų jaunimo
keli šimtai išmokslintų ir gerai išauklėtų
Federacijos skyriai ii visos
dūs Malda, parašė Karmelitas
tuvaičių vienuolių. Vadinasi, keli šimtai in auklėjimo darbų tuo pačiu pasiryžimu, ko kitos organizacijos bei drau Šių savaitę su A. L. R. K. čius į Federacijos centrų.
J. B. R.
teligenčių lietuvaičių didžiausiu uolumu dir kiu jis ėjo per su virš dvidešimts penkis me gijos, renkant atstovus, pra Federacijos ekskursija išvyko ! Sveikiname naujų skyrių ii
į Romų Ar Lietuvų dvylika aViršminėla knygutė patar
I
.
ba niflsų tarpe kilnų švietimo, kultūros ir tus.
šomi pirmoje vietoje pasirū smenų, būtent. J. B. Vyskiųias jo valdybai linkime geriausio tina visiems įsigyti, tenai ra
labdarybės darbų. Tas darbas eina nepripinti užmokėti metinius į ce Petras ’Būčys, kun. V. Kuli pasisekimo darbuotis Dievo site daug naudingų pamokiPASTABĖLĖS
puolamai, bet sistematingai ir nuolat yra
ntrų mokesčius. To reikalau kauskas, kun. dr. J. Navic garbei ir tautos gerovei.
limų, puslapių 4lS, kaina tik
įdirbamas. Jis prasidėjo ne šiandien, bet prieš
ja konstitucija ir bendrai — kas, kun. dr. J. Končius, kun.
Federacijos Sekretorius
10c., užmokestį galite siųsti
Lietuvos prezidentas, atsakydamas į pre organizacijos tvarka.
23 metus.
markėmis (stamps).
Apie šios garbingos kongregacijos nuo zidento Rooseveito telegramų prisidėti prie Federacijos centro valdyba V. Draugelis, p. V. Šaulys,
AMERIKOS
LIETUVIŲ
pelnus mes daug kartų esame rašę. To čia solidarumo ir taikos įgyvendinimų pasauly pasitiki, kad 23 kongresas p. V. Sabockis, E. Trakinaitė,
KATALIKŲ STUDENTŲ
nekartosime. Tik patariame įsigyti kun. dr je, pareiškė savo sutikimų ir pabrėžė, kad bus gausingas atstovais ir sve J. Trakinvtė, Barisaitė, JavaORGANIZACIJOS SVAR
Jėzus Kristus Karalius, paJ. Končiaus parašytų ir išleistų knygų apie nors Lietuva yra patyrusi smurtiškų ginklų čiais, nes kuo gausingiau su ranauskaitė, Urnikaitė.
rušė
kun. Pr. J. Vaitukaitis,
BUS PRANEŠIMAS VI
Šv. Kazimiero Seserų vienuolijos įsisteigi- vartojimų, t. y. Vilniaus pagrobimų, tačiau
Centro
valdyba
rūpiuosi,
Švcnč. Jėzaus Širdies TrošSUOMENĖS VADAMS
prisidės prie apsaugojimo pasaulio nuo krau sirinksime, tuo daugiau nau kad šiais Šventaisiais Metais
mą ir jų darbus.
dos savo organizacijos gero
imai, to palies autoriaus 15c
Šiame rašinyje mes norime pabrėžti, kad jo praliejimo ir rems nusiginklavimų. Vadi
Amerikos
lietuviai
katalikai
vei padarysime.
Amerikos Lietuvių Katalikų kaina ........... ................... lOp
to viso Kazimieriečių dirbamo darbo centru nasi, Lietuva prisideda prie nusiginklavimo
nepasilikti kitų tautų užpaka Studentų Organizacijos centro Viršminėtos knygelės yra la
i
Kadangi šiemet valdybai pa lyje ir dėl to suorganizavo
ir vadu buvo ir tebėra šios vienuolijos įstei plano.
•
•
•
sisekė Federacijų sujungti au maldininkų kelionę. Ekskur valdyba nuoširdžiai kreipiasi bai naudingos ir kiekvienam
gėja, jos motina, jos išaugintoja Motina Ma
žmogui reikalingos, patartina,
Omahos lietuvis Jonas Goodman’as šio tonomiškais pagrindais su A- santai aplankys Romoje visas į visus mūsų parapijų klebo
rija — Kazimiera Kaupaitė.
nus, kunigus, seseris, moky kad ta knygelė rastųsi kiek
Ačiū Dievui, mūsų tauta ir praeityje tu mis dienomis laimėjo golfo čempijonatą. Tai merikos katalikų veikimo cen žymiausias vietas ir Šventąjį
tojus ir bendrai į visus mūsų vienuose katalikiškuose na
rėjo ir dabar turi žymių, pasišventusių mo- nauja Amerikos lietuviams garbė ir pasidi tru — National Catholic Wel- Tėvų. Žinant koks ekskursai
lietuviškos katalikiškos visuo muose.
■m. Jei pažiūrėsime į Motinos Marijos gv- džiavimas mūsų jaunimui. Jonas Goodman’as fare Conferenee ir gauti ke tų sąstatas, netenka abejoti,
Reikalaukite tuojau pas pa
įinių ir darbus, įsitikinsime jos asmenyje įrodė, kad nėra to duikto, kokio lietuviai ne liolikos Amerikos katalikų vy Federacija ir Amerikos lietu menės vadus, visose lietuvių
tį autorių, 4337 So,Wood St.,
irime nepaprastai uolių ir savo pareigoms galėtų pasiekti. Tik reikia noro ir pasiryži skupų nuoširdų mūsų organi viai bendrai bus šauniai at Amerikos kolonijose, prašyda
ma dabar suorganizuoti visų Chicago, III.
atsidavusių vienuolę, bet ir didelę tautos dar mo. Kitas lietuvis (buvęs golfo čempijonas) zacijos konstitucijos ir jos stovaujami.
mokslų baigiantį jaunimų į
bininkę. Kaip pačioje savo jaunystėje ji pa- pateko į 10-tics golfininkų skaičių, kurie ne veikimo užgyriiną, Federacija
Ijaimingos kelionės ir pasi studentų kuopeles (ypač mū
sižyinėjo dievobaimingumu, kuklumu ir ne trukus važiuos persiimti su anglų profesio pasidarė Bažnyčios žvilgsniu
2334 So. Oakley Avenue,
sų parapijinių mokyklų bailegalė organizacija ir žinoma sekimo !
paprastu darbštumu, taip ir jau gausingos nalais golfininkais. Pasisekimo!

“DRAUGAS”

ŪMŲ KATALIKŲ VIENYBE

DANGIŠKASIS DVARAS

“DRAUGAS" PUB, CO,

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Štai išpildyti planai, tvirtovė guta♦a. Keturių ukerių plotas aptvertas sieha. Viduje kareivinės, gubernatoriaus na
rnas, šulinys, malūnas, sandėlis, akmeni
nis parako sandėlis, ir didžiulė salė, ku
rioj kompanija ves tokį biznį, kuriuo ste
bins ir alarmuos visą Europą. Tvirtovėj
viskas tvarkoj. Užplevėsavo Prancūzijos
vėliava.
• ti
Atplunkia naujas laivynas. Atveža
daugiau kareivių ir ginklų saugoti kom
panijos turtams; taipgi atvežė kolonistų,
mainierių ir 500 negrų vergų.
Tvirtovėj prasidėjo linksmas gyveni
mas. Tarp atvykusių buvo aukštų ponų,
pohių ir panelių, pripratusių prie Pary
žiaus gyvenimo. Buvo keliami iškilmingi
pietūs, bankietfti. Netoliese nuo seniau bu. Vo misija. Tai ta misija buvo pakelta į
parapiją. Pradėjo steigtis fanuos. Per

penkis metus jau buvo gražių fannų, su
dailiais namais, puikiais sodais. Tvirto
vėj čj° prašmatnus paryžiškas gyvenimas,
o sodiečiai gyveno smagų prancūzų ūkių
gyvenimų.

Taigi visiems gerui klojosi. Tik ne
kuip jantėsi kompanijos generalis direk
torius. Jo dalykas buvo surasti aukso, si
dabro ir deimantų kasyklas, kud būt ga
Įima šėrininkams dividendus mokėti. Jo
pasiųstos ekspedicijos nei aukso, nei si
dabro, nei deimantų nerado. Rado tik švi
no. Tai milijonai, šėrininkų sudėti, ištirpo
kaip sniegas pavasarį. Sprogo nesvietiškai
išpūstas burbulas ir 1731 metais kompa
nija sugrąžino karaliui savo čarterį.
O kų darė generalis kompanijos di
rektorius.’ Jisai nenuleido runku. Jisti
tęsė tyrinėjimus. Jo durbai ne visai pra
žuvo. Jisai iškusdino švino, kurio labai
reikėjo šoviniams.

Kų utliko didžiulė tvirtovė! Ji buvo
pastatyta saugoti auksą, sidabrą ir dei
mantus. Neatsiradus tiems turtams, tvin

tovė buvo palaikoma įsikūrusielns ūkinin
kams apsaugoti.
Prancūzų ir anglų imtynės

Anglų ateiviai Amerikoj per ilgą lai
ką laikėsi pajūrio. Bet ilgainiui ir jų tur
pe atsirado tokių, kurie įsidrąsino leistis
į vakarus, į nežinomas vietas. Ir jie pa
noro laimės paieškoti tolimuose plotuose.
Sugrįžę pas saviškius ir jų pasakojimais
susigundė daugelis kitų leistis į vakarus.
Taip tai prancūzams ir anglams besiva
rant į vakarus, galų gale teko susitikti.
Tada kilo dėl žemių varžytinės. Tas pa
čias žemes savinosi ir tingiui ir prancūzui.
Ginčai ėmė eiti karštyn. Dėl žemių žmo
nės karščiavosi ir Amerikoj ir Prancūzi
joj ir Anglijoj. Klausimą prisėjo ginklais
išrišti. Susirėmė anglui ir prancūzai Amerikoj. Karas prasidėjo 1754 metais. Vi
si suprato, kud imtynės eina už tai, kuri
tauta liks pilna šeimininkė Amerikoj.
Pradžioj prancūzai tik gynėsi. Jie
turėjo tvirtovių liniją nuo galo St. Lavrrelice upės iki galo Mississippi upės. Vi
tas tas tvirtoves prancūzai per būdavojo.

Ypač sustiprino Montrealio ir Quebeeo
tvirtoves. O Illinois valstybėje tvirtovė
Cliartres buvo apstatyta nauja akmeninio
siena, ant kurios buvo pastatyta 20 kunuolių. Tvirtovės Duųuesne (dabar I’ittsburgli), Vunango, Le Bouf ir Presųue (da
bar Erie) palaikė ryšį tarp Kanados ir
Louisianos. Prancūzija atsiuntė į Ameri
ką savo gabiausią kurvedį Montcalm. At
gabeno daugiuu kareivių. Patraukė į su
vo pusę indijonus. Viskas išrodė, kad bus
prancūzų viršus.
Visai netikėtai prancūzų tvirtovės
viena j>o kilai ėmė patekti į anglų lan
kus. Anglai paėmė l»uisburg, Frontenae,
Duųuesne. Tuo būdu susisiekimas tarp
Kanados ir Louisianos buvo perkirstas.
Paskui po didžio mūšio unglui paėmė Quebee. Tame mūšyje žuvo prancūzų vadas
Montcalm ir anglų vadas Wolfe. 1760 me
tais anglai paėmė Montrealį. Tokiu būdu
prancūzų gnlybė Amerikoj buvo sutriuš
kinta. Angliju padiktavo laikos sąlygas.
Anglai paėmė Kanadą ir visas žemes iki
Mississippi Upės. O žemės už Mississippi
upės į vakarus buvo pavestos Ispanijai.

Kas dėjosi Illinois valstybėje

Žinia apie prancūzų pralaimėjimus Anierikoj Illinois valstybėje buvo tarsi au
dra giedroje, lllinoisiečiai uoliai rėmė ka
rų. Iš tvirtovės Cliartres trys kareivių
ekspedieijos buvo išsiųstos karo laukan.
Daugybė laivų buvo priliuoduota miltais,
mėsa ir švinu ir pasiųsti prancūzams į
Ohio valstybę. Dabar tvirtovė Chartres
be mūšio ir visi prancūzų sodžiai turės
patekti anglums. Prancūzų Illinois vals
tybėj tąsyk buvo apie 2,000.
Tvirtovės Chartres komendantus Neyon de Viliiers, dažinojęs, kad prancūzai
pralaimėjo, sėdo j pirmą laivą ir išplaukė
Prancūzijon. Karininkui ir kareiviai, pa
ėmę visus savo turtus, su kai kuriais ci
viliais prancūzais persikėlė per Mississi
ppi į ispanų pusę. Jie apsistojo vieloj,
kuri išrodė patogi ir pavadino St. Louis.
Tas prancūzų pabėgėlių kaimelis ir iš
augo į dabartinį St. Louis.
(Daugiau bus)

GARSINKITE “DRAUGE"

Trečiadienis, birželio 14, 1933
—----
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Valdžia įvertindama moky mokyklai vadovaujant arba
klos našumą, nuo pradžios prigelbstint, virš 1<H> koncer
1925 m. perėmė visiškon savo tų aukščiausios rūšies muzi
kos. Apie jos veikimą rašyda
žinion.
Nors pagrinde St. Šimkus Į vo net Karaliaučiaus kai ku
rie laikraščiui su pasigerėji
turėjo tikslą užauginti orkos-J
mu, girdi, lietuviai, paėmę
.
t rui lietuviška jaunimą, išį
..
,
..
jklaipėdn,
tokia milžinišką ir
*
kurio uitu galima sukurti nuo
raštui įstaigą išlaii,
..TV,,
•• ,, orite,
naudin
Gruodžio 28 d., 1932 m., į- Kongregacija ir jų pinna mo
siutulį• “
filharmonijos
.
. .
..... . . '
.
ko. Daug atsilankiusiu svečių
vyko Seserų Kazimieriečių j- kykla įsisteigė; be to, jis svei
išira auklėjimui visuomenes o- .
. .
.
*
i , . . ..
.
iš užsienio skaitydavo savo
sisteiguno ir jų pirmos veda kino ir Amerikos Lietuvių
rkestrineje muzikoje, drauge
.
.
..
.....
pareiga
aplankyti muzikos mo
mos mokyklos atidarymo Sida Kunigų Vienybės vardu. Tuo
su tuo, svetimtaučius išvejant
,
:
i,
,
kvkln; tais laikais Klaipėdoje
brinis Jubiliejus, Alt. Carme- se iškilmėse dalyvavo dauge
lauk, teikiant saviesiems duo-.1
1 yj. Tose iškilmėse dalyvavo lis pralotų; jų tarpe pralotas
uos, savajam krašte, bet jis • ji buvo papuošalas Lietuvos
Šv. Tėvo Delegatas Amerikai, J. V. Miliauskas, Šv. Kazipanorėjo to pat siekti ir voka kultūringumo.
J. E. Eumasoni-Riondi, Lietu- miero seserys iš Pliiladelpliiliniame mene, nes turint krū Tenka su liūdesiu pasakyti,
vos Atstovas, R. K, Balutis jos, Vilią Josepli Maria, Mount
voje vokalinio ir instrumentn- kad kam tai tas matyti nepair keletas vyskupų, daug ku- Carmel’io, Minersville, New
linio meno pajėgas, lengvai tiko ir gražią dieną pnsirašonigų ir t.t. Seserų Knzimie- Pliiladelphia ir Serantų. Ortada galima statyti operas, mas įsakymas apie panaikiniriečių Jubiliejaus proga tapo dino įteikimo ceremonijoms už
oiatorijas. Tam tikslui, 1925 mą simfoninio skyriaus, dai
išleista istorinė knyga, kurią sibaigus svečiams gražioj ir
lu. birželio m. pradžioje įvyk- navimo klasių, bet paliekama
parašė kun. Dr. J. B. Kon- ruimingoj akademijoj buvo su
sta konkursiniai kvotimai pri- vien tik mažute muzikos moeius; išdėstyti minėtoj knygoj rengti iškilmingi pietūs. Seraėmimui dainininkų rengiamam kykla kuri nieko negali diChicagos Pasaulinė Paroda naktį.
faktai apie Motinos Marijos ntono spauda labai plačiai abendrabutin. Norinčių pastoti dėsnio veikti. Tokiu judošišku
ir Motinos M. Cyrilės darbuo- pie tas iškilmes aprašė,
teiktas gražus dviejų aukštų, buvo IRO, prie kvotimų pri- elgesiu pražudoma tiek dar
Juozas Žilevičius
tę ir nuopelnai lietuviškų pa- Į National Catbolie Welfare
iau keliolika kambarių ir sve- leista 105, išlaikė — 39: 22 bo paaukoto mokyklos orgaItaine (vėliau buvo dar dau- moterys, 17 vyrų. Nors pra- nizavitnui, šimtai tūkstančių
rojinių mokyklų organizavi- Conference (N. C. W. C.) a^Oatkreijie Lietuvos valdžios gentūra AVasliingtone apie orĮ ginu kambarių pristatyta) na- džioje valdžia buvo linkusi litų įdėtų pinigų vargiai pa■ ^įesį. Lietuvos Ministeris, ^inų įteikimą abiem seserims
■ mas, internatui buvo gautas skirti tam tikslui lėšų, bet. teisino penkių metų veikimą
didžiulis namas su sodu ir ke- atėjus laikui, jos nebuvo pa- mokyklos, o kas svarbiausia,
B. K. Balutis pasiūlė ordinų pasjUntė visai Amerikos kataliolika kambarių specialei ben- skirtos; dalis priimtųjų atva- didelę dalį nebaigusių mokikofrisijai ir Lietuvos valdžiai, jjky spaudai.
paskirti toms dviem seserims j
drabučiui pritaikintų. Tai bu-.žiavo savo lėšomis tikėdamiesi nių išmetė į gatvę likimui.
(Tęsinys)
sau pastatyti vieną .klausimą:
'onlinus. Pasiūlymo priėmė ir1 Motin<>s Marij°s
vo užuomazga pirmojo Lietu valdžios gauti paramą ateity- Noras tam tikrose įstaigose
. ,
,
..
,
kodėl
Amerikos
muzikos
gypaskyrė Lietuvos Didžiojo Ku- ,be abeJ°’ 1,e‘uvi,> ka,alikl! A' TDabartines
konservatorijos sta
vos simfoninio orkestro susi je, bet jos nesulaukę, mokslas panaikinti Klaipėdos mokykv • padės
i- mums
_ išauginti
• 4- i venime
vadovaujančią
rolę\ vai
nigaikSčio Gedimino III laip-;merikos aP“vletos pasularba- • diozai
.
j
#
dedančio iš grynai lietuviško su jais buvo rudenį pradėtas, lą tiek pakenkė į jos vado.....
j.
dina
svetuntaučiai
t.
y.
Eurosnio ordinus.
Ivi,n6 5™ <1W<'SI>i n*‘*u M»- tautinį muzikos meną, padės,
J
1928 m. pavasarį savo jėgo- vvbę ir stndijozus, kuris ke......
, . poje mokslus baigę muzikai? jo jaunimo.
Jtinos M. Cyrilės, nes ji, patri- surasti
mis mokykla pastatė operą lotą metų tęsėsi nuolatinėje
tautinio meno perlus ir '
,
.
Motinai M. Cyrilei ordino -jotė lietuvaitė įdėjo visą saNetenka čia to aiškinti, ma St. Šimkaus pastangomis “Faustą” — pradžia užbrėž- kovoje iš vienos pusės Klaijuos pasauliui parodyti, nes
gautos buvo lėšos išlaikymui
įteikimo iškilmės įvyko bir- vo sieliy, ir sveikatjį tai pra.
pėdos krašto visuomenės su
jiems tas yra įdomu ir malo 1 nau, kad kas šiek tiek arčiau bendrabučio 72 stipendinin to tikslo pasiekta.
želio 9 d. Marywood kolegi- kiIniai darbuotei; jos pageri,isu
muzika
santykiauja
pats
nu studijuoti savo negu sve
Vietinių koncertai buvo la- mokyklos vadovybe priešakyjoj, Scranton, Pa. Motinai Ma niuį iškilmės, be abejo, bus
ras tam atsakymą. Noriu tik kams; sutartis su jais buvo
timą besimokinant svetur. Tie
nkomi dideliu pamėgimu; vo- .1°* ** antros — Kauno valdrijai ordiną įteiks birželio 14 didelės ir įspūdingos. Ji, kaiatkreipti dėmesį besilankančių sudaromos 5 metams. Tuojau kiečių lankydavosi apie 80%; žios organų, kad prieš galą
studijozai, kurie valdžios lė
ik Seserų Kazimieriečių moti- • po vienuolė,
tuščios garbės
1 amerikiečiu Lietuvoj e, buvo užpirkti stipendininkams
šas naudojo savo studijoms
kad būdami Kaune atsilanky-|PŽsiMW reikalingi orkestrui svetainė talpinanti virš 500 nebegalėjo tokio veiklumo beniškanie name Chicagoj.
Į neieško, nes ji pasišventė Die
užrubežyje su panieka žiūri į tų ir Konservatorijoje, kaip ,niUZl^0S •nstrumentai, parkvie sėdinių būdavo perpildyta, parodyti taip kad buvo pra
\o
garbei
ir
lietuvių
tautos
į
nia8ų jaunutį muzikos, vos
Sesuo — Motina M. Cyrilė
’ kad atsilankoma Universitete, istaa ^raua Gijoje “Česki st udiozai važinėdami po K lai- džioje. Kadangi kova buvo ne
(Conway) amerikietė vienuo naudai; ją pagerbiant norima bepradedantį vystytis meną, Žem. Ūkio Akademijoje ir tp.i NoncC’ iš dvynių solistų, pėdos kraštą organizuodavo ir brKb aavaimi, mokykla liko iš
lė nuo pat pirmųjų trijų Se pabrėžti ir parodyti kad lie--prje kiekvienos progos bruk- ....
baigusių Pragos konservatori- vesdavo lietuviškus chorus, ardyta apie kurią liko Klaiserų Kazimieriečių Kongrega t.,v„ tauta, o ypač mą, c,a | danu svetini,, tuo tarpu
E
P
•
^-mokytojais. Atvykusius iš Vokiečiai įpratę visą kas lie- pėdiškių tarpe malonus ir kacijos kandidačių atvykimo j .Semjoje mokam, prakilnu, viskiai ,teneša su pagarba ir^
(Pragos mokytojus St. Sim- tuvių daroma smerkti, boiko- rtu liūdnas atsiminimas. Ne
. , . ... I kos, patartina pirmiausia ap
Ameriką iki šių laikų visad J darbuotę įvertinti
iįdomaujasi juo; tokiu bildu, į
1
1
\ kas garbingai sutiko rugp. 2 tuoti’ koncertus, visuomet su spėjo praeiti metai, kai vėl
.
šliaukyti
Kauno
Konservatori
rūpestingai ir labai sumaniai
sąmoningai ar nesąmoningai ‘
daug
su iškilminga vakariene da malonumu lankydavo, kokio- pradedama galvoti, rašyti, ortoje.
Ten,
be
muzikos,
Tautaginaitis
jas globojo ir visokeriopais
platinamas yra svetimas
lyvaujant; dr. J. Basanavičiui, je formoje jie nebūdavo. Stu- ganizuoti apie operų vaidini*
būdais jaunutę kongregaciją
nas. Savaimi aišku, stipendi-'
Maironiui, gen. Nagevičiui, ke diozų darbą pajuto visa Klai- nius Klaipėdoje. Ar tai nėra
rėmė. Motina M. Cyrilė viena
jos visiškai negi galės išnyk-.’
,tūrių pulkų vadams ir eilei pėdos krašto lietuviškoji vi- skaudi ironija ir pasitryėiojit i, bet tuomet pati Konservą-1 !-• Negalima aplenkti šia- k5hj žyjA. gve?. T)> pat (lar suomenė, nes iš buvusių 1928 lnas
me iš savo laiškų rašo: “Jūs
1° kas buvo pavyzdin
tori jos vadovybė baigusius nie rašinyje ir buvusios “K lai rudeni, tasai pedagogų asa- iu. 156 studiozų skaičiaus, % giansiai organizuota! Gaila,
man esate arti mano širdies,
siųs studijuoti plačiau ar ap- 1I;,M1°S Muzikos Mokyklos”
nes jūs esate Dievo vaikučiai;
mblis, pervažiavo koncertuoda buvo lietuviai iš Didžiosios kad mes dar viena ranka staVasaros
piknikų
rengimo
sipažinti su kokiu dalyku, ari Mokykla organizuota St. S,-l
s(.kanfi„s
Siaū. Lietuvos. Laikotarpyje penkių tome, o kita griauname,
aš gi esu pašaukta sulyg išga
Komisijoms
(Daugiau bus)
lės jums gelbėti ir jus nura
papildyti ypatingai gabioms '"kaus sumanumu gana savo- )iu^ Panevėžį, Mariampolę, mietų jie padarė į baigiantį į
pritaikinta (Vilkaviškį, Kaliniu Palangiį’, vokietėti lietuviškąjį jaunimą
minti!” Toji protinga vienuo
RŪTOS SALDAINIS iš besirengiantiems profesūrai, tl5kn si,tvarka
lė auklėjo pirmąsias lietuvai Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- virtuozams ar tp., taip elgiasi i vietos aplinkybėms. Kurateri- Rnsnę _ neskaitant Klaipė- didelės tautinės įtakos. Tame SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”
tes seseris savo kongregacijoj bystės lašiniai,
palengvicos, kiekvienoje mokslo srityje; vi- ■’ft susidcdank is trijų asine- (i()B visn jjetnT> jj karto at- laikotarpyje buvo suruošta,
*
ir apie jas labai daug rūpes įvairios dešros, kumpiai iš sa tai bus ištraukta iš pro- n,I rūpino lėšas mokyklai iš-; kreipė į Klaipėdos mokyklų
.laikyti, o darbų pačioje mo- akjs
čio ir triūso padėjo iki įsi Kauno. Šie lietuviški produk tekeijonizmo sistemos,
kūrė Šv. Kazimiero Seserų tai labai tinka vasaros paren Yra daug dar įvairių, sva ^ykloje vedė du specialistai: Į pa(lwjn ta08e darbuose st.
nurodo
li‘‘t',Vi'! St SimkU8’ ’n'° Šimkui buvo J. Žilevifius; mo
Kongregacija. Jei ne jos uoli gimams, piknikams, išvažiavi
rbių faktorių, kurie
•vatori lV0kiefh’ padėjėjas _ Al. Jo- kytoj„_ adminj8tratoriu, hendarbuotė, vargu Seserų Kazi mams, vestuvėms, krikšty
svarbumą savos Konservi
ios
bet
nukak,
«,
ir
išvir’i,l,>w’a^ K'"-atorijos sųstatas: drabu,-.io ved<yu -Muzikos”
mieriečių Kongregacija būtų noms, baliams,
,M„b "
"
1Waviai * da iečiai. |(per5mas
tuomet įsikūrusi. Ji pilnai už
Su užsakymais kreipkitės
.
. .. , Pamokos buvo vedamos ube- ,el<lžiamoj„ Žilevičiaus muzisitarnavo lietuvių tautos pa
pas Rūtos daržo komisiją Į J/abai svarbu vra į tai at.
garbos.
3°se kalbosekos žurnalo ‘Muzikos
2334 So. Oaklcy Avė., Chica-* kreipti Amerikos jaunimą b<‘-( Mokyklos tikslas: “Pagclbė-[perkeistas į “Muziką”) redaĮteikimo ordino dienoje (bigo, UIįlavinantį muzikoje. Reikia
’ti Klaipėdos ir Vakarų Lie- ktorium, vėliau, St. Šimkui iš^telio 9 d. 3 vai. po piet) MaKas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
^Hįood kolegijoj dalyvavo
itiivos jaunimui įgyti muzikos vykus Amerikon, buvo tos pat jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
'mokslo, paruošti menui vis mokyklos direktorium, iš lie- to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
WWgybė svečių. Scrantono vy
inaujų darbininkų ir apskritai tuvių, taipgi mokytojais buvo ir vizas; rezervuoti vietas, fies pirmiau užsiregistravę,
skupas, Jo Ekscelencija T. 0’Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
visada geresnes laivuose vietas gauna.
'kelti muzikos supratimą.” Ti- pakviesti, dr. Vydūnas, prof.
A’JIk pasakė gražią ir turisias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Ikslas prakilnus ir jis neapvy- įPrieglauskas ir Gauba. Svenmg® kalbą nušviečiant Mo
žįsta.
rę,
duos
patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
timtaučių
mokytojų
buvo
ke

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
lė. 1923 m., rugsėjo mėn. 30
lį. Cyrilės nuopelnus lie
pildys.
laikraštis.
d. iškilmingai mokykla buvo liolika: visų orkestro instru
tuviams ir pažymėjo Seserų
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
atidaryta, specialiai iš Kauno mentų specialistai, nes lietu“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
Kazimieriečių prakilnią dar
želio
24 <1. “United States”, birželio 29 d. “Berengadienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
atvykusiems, dalyvaujant Mi-,vių pasiekusių tose specialybuotę lietuvių parapijinėse mo
gas.
nisterių Kabineto Pirmininkui bėse meno viršūnes dar nebu- ria”, Liepos 3 d. “Gripsholrn”, Liepos 7 d. “Ile De
kyklose. Lietuvos valdžios įFrance.”
Galvanauskui ir Švietimo Mi-fvo; operos orkestras tuomet
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
galiotas Generalinis Konsulas,
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
nisteriui dr. L. Bistrui. Moki- (Kaune irgi buvo veik vien iš
p. Žadeikis pasakė prakalbą
daug
žinių
iš
Amerikos
lietuvių
kolonijų
iš
tes
ant
visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
nių tuomet jau buvo 114. St svetimo lietuviams elemento.
apie lietuvių apšvietę Ameri
Lietuvos ir viso pasaulio.
pasaulio
kraštus.
/
,
Šimkui svarbu buvo pradėti Darbas ėjo smarkiu tempu
koj ir Motinos M. Cyrilės nuo
Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
darbą. Jis tuomi nesitenkino, pirmyn taip, jog jau tą pat
pelnus; po to jis įteikė jai
“DRAUGAS” metams $6.00.
bet darbą varė toliau. 1924 m. pavasari, orkestras — susideordiną ir diplomui. Publika
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
pavnsaryje jau daromi kvo-[ dantis iš 60 dalyvių (moky
tuvoje. Metams $7.00.
salėje sukėlė dideles ovaci
tiniai į simfoninį internatą ir tojų ir studiozų), St. Šimkaus
jas, sveikinant solenizantę.
iš 310 paduotų pareiškimų k vo vedamas, — birželio mėn. lė
Mount Carmel’io klebonas,
tiniams buvo daleisti 150 13 nkėsi Kaune, Šiauliuose, Pakun. Dr. J. B. Končius svei
kurių, tam tikra komisija, ra- nevėžyje. Programoje šalę ki
kino Motiną M. Cyrilę nuo
2334 S. OAKLEY AVENUE,
rto tinkamais 66. Neatsižiūrint tų buvo ir Čiurlionies RimfoMount Carmel’io parapijos,
į tai kart mokyklai buvo su- ninė poema “Miške”.
Chicago, Illinois
kame Seserų Kazimieriečių

LIETUVOS VALDŽIA SUTEIKĖ ORUI
NŪS MOTINAI M. CYRILEI IR
MOTINAI MARIJAI

LIETUVOS VALSTYBĖS KONSERVĄ
TORUA

PRANEŠIMAS

VAŽIUOJANČIŲ I LIETUVA
DĖMESIUI

PASIRINK SAU GERIAUSIA “DRAUGĄ”

“DRAUGAS" PUB. CO.
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‘‘Draugo” Didysis Piknikas Liepos 9 D.
Birutes Darže

79th ir Archer Avenue

būtų gerui, kad surinkus jau- stokim petys į petį ir iš sa- rap. choras rengia pirmų iš- bus matoma didelė iškaba. Kanimų ir sutverus “team’us” vo jaunųjų krūtinių užtrau važiavimų (piknikų). Jame iš ciniečiai ir uaukeganiečiai
j iš visos parapijos, k. t. base- kim mūsų numylėtas lietuviš- pildys dalį koncerto. Bus vi taip pat “uelcome.”
Teisybč
; f bąli, indoor, basketball, 1‘oot- kas dainas. Tik per dainų pa sokių žaidimų. Važiuojant Į
| bąli ir 1.1. Vyčiai turėtų pa luikysim lietuvybę. Tuomet piknikų, reikia iš miesto im
svarstyti ir vadovuuti, o vi džiaugsis žmonės ir Dievas ti Geneva road (50 Highway”);
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
sos draugijos paremti ir pa laimins.
815*— 45th Street, Kenosha, Wis.
prie pirmo gejikelio pasukti
laikyti. Mes turųne daug jauBirželio 18 d. Šv. Petro pa--po kairei; pavažiavus 1 mylia
- .
e
jnuolių, iš kurių būtų gajiina
Biangus jaunimu, stok Pe*Įvįsokįus “team’us” sudaryti,
lys į petį ir dirbk Bažnyčiai' Pagalvokim.
ir savo tautai. Tuomet džiauTeatrai
Nors aplinkinių kolonijų li<-*'gsįs žmonės ir Dievas laimins,
tuviai yra maždaug susipaži- į j£am j-eikia būti šiurkščiais,, Nepersenai pas mus buvo
DUOKITE VISUS SPAUDOS
nę su vietine kolonija, bet to- > pasipiitusiaisj; kani reikia tos atvažiavę “‘ŽŽentai iš Amerilimesnės lietuvių kolonijos ma puikybės.
pyįkybės. Tik susivienijus ga- kos
Ros .• Nežinia
Aezinia kodėl mūsų koDARBUS “DRAUGUI”
žai kų apie Kenoshų žino. O lėsim milžiniškus darbus nu- respondentas užtylėjo apie te
čia daug veikiama, bet mažai įveikti. Taigi, brangus jauniKruzU veikalų. Kaltininkas
|me, pakilk ir subrusk!
p° “triukšmo ’ buvo Šv. Petrašoma.
Kenosba gana didokas gru- Iį Chore turim geru darbuoto- r" ParaP' cl,oras 811 A‘ Laužus miestelis, prie pat Mielu->ju A. Lauraiti, V. Strasevi-1™™'’
ka,P°. "*«*»*«■»•
gan ežero, tarpe dviejų did Ičiij, Laucaites, Jučaitės, Kar-.Z,"onfs
ypatingai
žiųjų miestų: MiLvaukee, \Vis. čauskaites, na, ir kitus.
,,S "Butlegeno” taipgi ir iš
‘Senmergės”. Žinoma, ir kiti
ir Chicago, 111.
A. Lauraitis geras ir supraATLIEKAME
Gatvės gražios, gražiais me- Į nlantis lošilne>
režisįe. prijuokino žmones, kadangi
džiais apsodintos. Kas skrai- rįUSj jau suvirs 20 metų, kai veikalas labai juokingas.
dė orlaiviais per Lietuvių A-! darbuojasi scenoje. Kartų lo- Vaidinime dalyvavo: Džekio
viacijos Dienų pernai, negalė-Siant “Genovaitę”, Goliaus . Veršio (Senbernio butlegerio)
jo atsigerėti, kaip miestas pa- ro|ę> tai> pasak žmonių. net t’° ej A. Lauraitis, Maikio Va
ško (Amerikiečio ekskursam
skendęs tarp medžių. Išrodo, Chicagos ‘‘dramos tėvus
kaip kokia giria.
1 bytino”. Tat, Antanai, dar-S^\~ A'/!Via,.'1,insk,S’ Keidės
Lietuviai čia apsigyveno buokis. Gerų sėkmių.
Vaškienės (Maiklo žmonos) —
Greitai, Gerai ir Pigiai
maždaug prieš 40 metų.
y. Strasevičia geras lošėjas
Laucaite’ Pl’uno Gr/bo (ek’
Neturėdųmi savo bažnytėlės, įr geras komikas. Per vaka-1 skursant°) ~ A- Kraujalis,
turėjo glaustis prie lenkų. Lie rėlius jis daugiausiai prijuo- Marytės Stalioraitytės (Lietu
tuvį kunigų kartais parsikvie- Įkina publikų savo ‘‘balalai vos šių laikų apšviestos mer
SPAUSDINAME:
sdavo iš Chicagos, arba net iš ka”. Bet gaila, kad pastaruo gaitės) — L. Varnytė, Bar
boros
Seniulytės
(senmergės)
Pennsylvania vai.
ju laiku pasitraukė nuo vai
O. Lauraitienė.
Taip ir vargo mūsų pirmie dinimo, o gana sunkias roles
ji lietuviai pijonieriai.
Bilas,
Tikietus,
Daug vietos užimtų, apibuatlikdavo. Vito, pagalvok ir
Privažiavus daugiau lietu- grįžk; tavęs laukiam, juk jau-'dinimuį.’^iekvi<5)pėr,lošėju). Tik
Plakatus,
Laiškus,
vių, tapo sutverta draugija’nas darėsi.
į trumpai pasakysiu apie A.
Serijas,
Konvertus,
(pašulpinė) po Šv. Petro glo-į Prie progos noriu “Draugo”,Lauraitį ir jo numylėtų žinoProgramas,
Draugijoms Blankas,
ba. Lietuvių skaičiui augant J skaitytojus supažindinti sn'nelę Onų. Nėr skirtumo, ko
Konstitucijas,
Posterius,
nusipirkta iš vokiečių protes-1 mysų vieline “lakštute” G. ’rius roles pasiima, savo už
Kvitą knygeles.
Įvairius atsišaukimus,
tonų kirkė ir, vyskupui pa- Klcvickuite. Dar jauna nier-iduotį atlieka ir dar kaip. Všventinus, šiandien turim B' .'gaitė, bet tas balselis, toks patingai šiam veikale juoko
Ir Kitokius Spaudos Darbus
Petro vardu bažnytėlę su mo-'malonus, toks švelnus, tik kinu buvo iki ašarų.
kykla, klebonija ir seserų na-į sykis dienų ir naktį. Kas gi-j Kiti ir gana gerai lošė. Kai
luu.įdėjo jų dainuojant, sako, kad į kurie pirmų kartų. E. LauVisais spaudos reikalais kreipkitės,
Per visų laikų, iki 192G m., net “bytina” kai kurias Chi- caitę mačiau daug kartų, bet
klebonavo pasauliečiai kuni- 'eagos “lakštingalas”. Ji tik-į vis buvo šiokių tokių truku
mai. Daugiausiui darbavos k u- rai žavi publiką.
mų. Bet šį kartą lošė naturanigas A. Balinskas, kuris duGenovaitė mokinosi Chica- liškai.
bar klebonauja Miluaukee ir gOj pas gerus profesorius-dai- į Rengiant teatrus reikia im
itacine. Bet dėl kokių tai lie-' nininkus. Gaila, kad užėjo aut ti žmogų suprantantį apie ložuvėlių, kįlo nesusipratimus , vįsos šalies depresija. Kitaip, Šimų. Jis neprivalo žiūrėti as2334 S. OAKLEY AVENUE
tarpe parapijonų ir už kiek tikiu, tėvui būtų leidę jų į I-įmenu, kurie jam patinka, bet
laiko kum A. Balinskas aplei talijų pasimokinti. Bet, Geno- turi parinkti atatinkamus ro
do Kenosba ir išvažiavo už- vaite, turėk kontrybės. Gal, lei.
CHICAGO, ILL.
imti klebono vielų minėtose sulauksim geresnių laikų. Lii
Ar nebūtų gera statant kokį
ptttapijo.se.
ikykis. Tegul Dievas užluiko veikalų kreiptis prie gerai pri
Kaip minėjau, PJ2G m. pa-Jave geriausioj sveikatoj,
tyrusio scenoj A. Lauraičio.
Telefonas Roosevelt 7790
rupijų užėmė Tėvai Marijonui. Į Vyčių kuopa nemaža na- Tikiu, jis neatsisakytų pasi1‘irmutinis klebonas buvo kum riais, bet pastaruoju laiku ma-* darbuoti. Tuomet turėsim pu-į
L. Draugelis, Jvargę dėl be žai apie jų girdėti. Dėlko? Tu- j blikos ir vaidinimus bus kitvarkės žmonės džiaugėsi, kud (rėjo basebull komandų, bet šį toks.
Ievai Marijonui užėmė parajau negirdėti.
Dar kurtų sakau jaunimu':
l»ijų ir apsiėmė vesti jos reiKažin, gerb. Vyčiai, ar ne paduokim viens kitam rankų,
kalus.
c—

WISCONSIN’O LIEIUVIĮ ŽINIOS

6ARSINKINTES
“DRAUGE”

KENOSHA WIS.

Spaudos Darbus

Draugas Pub. Co.

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Drauge”

ii

remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.
Stambus Nebojimas
yra geras terminas tiems vyrams !r
1 moterims, kuriems stokoja gyvumo
ir sin kų — y.ru, tik pusiau tiek tvir
ti, kiek jie turėtų būti.

Nusa-fone
yra Gydytojuos Specialisto preskripcija, kuri suteikia geresnę sveikatų,
d;u giaus spėkų, ir dauginus gyvu
mo tūkstančiams vyrų ir moterų
virš keturiasdešimta arba keturias
dešimta penkių metų amžiaus. Jusjj
vaistininkas parduos jums vieno n,
nėšio vartojimui Nl’GA-TONE ta
letkii už vienų dolerj. tikrieji
pilnai garantuoti — nepriimkite
vaduotojus — jus galite gauti tikrą
sias.
4

Buy g lovos with wh<rt

it savęs
Nerelk mokėti 60c.
dantų inostj. Listerlne
oth Pašte gaunama po
Tėrajrk. kaip serai ji
kta. Ją vartotadamag
metus sutaupai 9100.

ui
Toa 8c.
vei
per

LISTERINE TOOTH PAŠTE

25‘
YOU
SAVE
IN BUVIMO

MKMG
*NWI>ER
ibį
* Um bttlf o«
oevtt bo e

’

IIIUONSOF POVUOS lAft)
BV OUfl GOVERNMENT

□ftAJ
ttiOMCmnauc
tkatk
’^REAtLY
!

Jaunimas ir jo darbuotė

Turim keturius jaunimo drgijas: Šv. Vardo, Sodaliečių
mergaičių, Vyčių ir Šv. Petro
parap. chorą.

Iš jų daugiausiai darbuoja
si chorus: rengia koncertus,
teatrus ir visokius spektak
lius.

f/C£
M»«ct Tsre
y&UT
JOB no all
ATtz.ec> IM DB
com*

a rtL‘A*S
i OU^StCkB VJAUT S
\ rSeE vou'bout
v THE Alt

T M LOOKIN’ W
MAN T'RVN OVk r
COLb STORAME PLAt.
HKūE NOO HCkD AHN

UA'Nfc'f-SAKES
MAS I —<»??: Alt
EStN A JANITOfc IN AN
APPARTHBNT MOUSF/
FO' TMfeEt

THAT lin&
*>

e. »

Savo dainomis žavi ne vien
tik vietinius lietuvius, bet
ntttTir apylinkės kolonijas. Jau
nįmas turėtų daugiau dėmesio
kreipti ir rašytis prie choro,
nes tik i»er muzikų ir dainas
palaikvsim lietuvybę ir bū
sim gerais patriotais savo
ievynai, Lietuvai.
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P K IU B S S

kanas, Worcester, Mass., kun. tūriniu atžvilgiu irgi paduryLIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
J. Bakšys, Rochester, N. Y., ta ‘nemaža pažangos: — iš
kun. Pr. Viruiauskis, So. Bo leista 5 “Studentų Žodžio’’
; Ofiso: Tel. Calumet 4038
Gegužės 29 d. Kolegijos j>u- iš penkių asmenų sveikinimų ston, Mass.
numeriai, kuriuose bendradar
Rett.: Tel. Hemlock 0280
įkas nepaprastai atgijęs. Mat, iš trijų.
l>ar sveikina žodžiu: kun. biavo didelėj daugumoj stit- Liepos m. 8 — 16 dd. MaDENTISTAS
pavasaris laukais einu. Eina] Rezoliucijų komisijon įeina: J. Vaitiekūnas, Providence, lt dt litai. Tokiu būdu organizaci-j r*an Hills, UI. (Kun. A. Pet1440 SO. 4»tli trr., CICERO, II,L.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
su visa kariuomene paukščių, kun. J. Balkūnas, Vincas Sau- j , kulL puijo|<as> Worcester, j»>. savo įsikūrimų ir tikslus rauskas, M. 1. C.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
alyvomis ir lododeudromis u-Į lys, Ed. Valeckas, lz. Rovai- Mass., p. Pr. Mickevičiūtė, Šv.'pateisina.
Į Liepos 17 — 26 dd. Šv. OFant-d., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
3147 So. Halsted St.
psikaišęs. O iš niūkusio mie-(lė, Ant. Kneižys.
Kuzūniero Akademijos 2-osios I Iš svarbesnių rezoliucijų b“i|nos novena Dievo Apveizdoa Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai vak
Rezidencijos Oliraas 2054 W. 00tb SU
dBMUKJK 8161
sto sugriuvo visa krūva jau-j Garbės ir Seimo prezidiu- kuopos vardu, Chicago, 111.
įnešimų buvo sendraugių (pro parapijoje, Cliicago, 111. (Kun.
Valandos: 10—II ryto
■eredomls Ir Nedėliomls pasai tutart)
nų žmonių, kurie, kaip ir puls mui užėmus vietas, seka sveiPo sveikinimų pranešinėja fesionalų) organizavimo rei-,A. Petrauskas, M. I. C.)
pavasaris, audringi, kupini kinimai.
mandatų komisija: — atstovų kalu ir “Stud. Žodžio“ tobuiMaryaucaas,
LIETUVIAI DAKTARAI:
jaunatvės energijos. .Jie, kaipf Žodžiu sveikina: kun. K. UTel. LAFAYETTE 7050
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
dalyvauju 87, kurie atstovau- lininio reikalu, be lo buvo ke2430 Weat Marąuette Road
Tel. LAFAYBTTH 8617
pavasaris, pasiryžę kelt savo rbonavieius, vyriausias organo ja 12 kuopų, svečių 53.
lėtas paprastesnių įnešimų. Ta
VALANDOM.
• Iki 12 ryto. 7 Iki 0 vakaro
tautiečius iš letargo. Tai A-'redaktorius; kun. J. Jakaitis, Seka centro valdybos narių cinu vienas įdomiausių ir lu- DR. A. RAČKUS
u tara ir Kst* »ak_ pagal sutari,
Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Raa 6464 8. 86APLMWOOD J Vi
merikos lietuvių ateities vii- /Tėvų Marijonų vardu; kun. raportai. Iš raportų jiaaiškė- blausiai džiuginančių reiški4140 Archer Avė.
X
—
SPINDULIAI
lis — moksleivija suvažiavo, Konst. Vasys, Kunigų Vieny- jo, jog organizuotė ir veiki- nių buvo tada kai Seimas vienVai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
W. 43rd St
į Seimų.
bės vardu; kun. Dr. J. Na mas buvo gana aktyvus. Fi- balsiai (išskyrus įnešėjus) nu- (Prie 3051
,TeL Lafayette 5793
Archer Are. netoli Kednle)
Bes. 3138 W. 24th St.
Pavasario vėjas medžių vir vickas ir perskaito J. E. Jlart- nansiniu atžvilgiu organizaci- balsavo prieš įvedimų anglų Valandos: nno I Iki t r*L vakaro
TEL. CANAL 0402
■orėtomis Ir nerišliomis SSSTSl
šūnėm nušvilpė, o jauni mok- ford’o vyskupo laiškų; kun. ja baigė metus be skolų. Kulsutarties
(Tęsinys 6 pusi.)
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak
Office Phone
Res. and Office
sleiviai, susikaupę, suklupo fivagždys, Darbininkų Šv. Juo
PHONE GROVEHILL 1017
Prospect 1620
2200 So. Leavltt 8t
Office: 4459 S. California Ava
Valandos: 1-4: 7-8 P. M.
prieš altorių. Suklupo sudėti zapo Sujungus vardu, kurie
Canal 0766
GRABORIAI:
Trečiadieniais Ir sekmadL susitarus
Nedėlioję pagal sutartų
karščiausias maldas Aukščiau yVc. Marijos Kolegijų pavadi
siajam, kad laimintų .jų žing-1 no Amerikos lietuvių VilLACHAVICH Telefonai! Tardė 1138
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai.
TeL Ofiso Ir Rea Grovehlll 1617
snius. Ir maldos ir giesmių n j UU1; |<un. Petraitis; p. Ant.
PHYBICIAN AND 8URGBON
6917 8. Waahlenaw Ava
6062 80 WEHTERN AVĖ
2403
W.
63rd
St,
Chicago
garsai, kaip Abelio aukos du- Kneižvs, “Darbininko“ ruda*
Chicago. m
IR SONŪS
OFFICE HOUR8
mai, kyla dangun. O Dievus ktorius, džiaugiasi augančia LIETUVIS GBABORIUS
Boulevard ’689
9 to 4 and T to 0 P M
Rea Hemlock 7061
■unday by Appotntment
jiaugias susilaukęs savo jau- organizacija; kun. J. Balku Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Graborius ir Balsamuotojas
UIUX TOJAM IK CHIRURGAM
Reikale meldžiu ataiSauktl, o mano
2488 West Marąuette Koad
mi kareivių ir siunčia palui- ,ias> a. L. K. Federacijos va
darbu busite užganėdinti
Toriu automobiline visokiems
VaL: 8-4 ir 7-8 vak. Ketv. 8-46 ryte
Tel. Canal 261B arba 2618
jų iš aukšto dangaus.
nju įr j)r. Aukštakalnis. Tuo 2314 W. 23rd PI., Chicago
NedėlioJ susitarus
reikalams. Kaina prieinama.
DENTISTAS
Šv. Mišių aukų. atnašauja^ įr baigiasi priešpietinė seimo
•
••
3319 AUBUBN AVENUE
4712 So. Ashland Avenue
geriausi jaunos moksleivijos *sesija.
Phone Canal 6122
Gydytojas ir Chirurgas
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
Vai.: Nuo 16 ryto iki 8 vakare
Chicago. TU.
lėmėjui, patys dar dvasia ir'
4645 So. Ashland Avė.
TEL. CICERO 6827
Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
DR. S. BIEŽIS
Perirauka
kūnu juuni kunigai. Pamoks
Rea Vlctory 2341
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
valandos:
Tuojau iš posėdžių salės da
Phone Boulevard 4139
2201 W. Ceimak Road
lų sako energingas kun. J.'
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
lyviai grupuojasi fotografijai.
Ine.
Valandos:
1—8 Ir 7—S vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Kripas iš Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Seredomis ir nedėliomls pagal sutarti
Ir štai pažvelgus j tų nemažų
756
W.
35th
STREET
Palaidoja už 025.UO Ir aukščiau
Ofiso telef. Boulevard 7820
Pasimeldę, įgavę dvasinės
REZIDENCIJA.
Moderniška koplyčia dykai.
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:86
būrelį senų tautos veteranų i c
telef.
Prospect
1930
Namų
4)R.
MARGUMO
6631
S.
California Avė.
GRABORIUS
003
W.
IStli
St.
Tel.
Canal
0174
pusiausvyros, su jaunatvės šy
Chicago, III.
jaunos kartos, kupinų energi
Telefonas Republic 7868
psena ir pasiryžimu veiduose
Musų patarnavimas
PRANEŠIMAS
jos ir pasiryžimų dirbti Dievo Visuomet .sąžinlngau ir
Phone Boulevard 7042
atstovai renkasi posėdžiams.
nebrangus, nes neturi
Persikėliau } erdvesne Ir patogesni
ir tautos naudai, jaunimo at me lilaldu užlaikymui
vieta___
Tel. Canal 0257 Ros. l’rospect 6459
Priešpietinė Sesija
skyrių.
3325 SO. HALSTED ST.
rankų, kyla kažkoks pasididGRABORIUS
Vai.: nuo 10 ryto Iki 8 po pietą h
Dalyviams susėdus, organi
Z? AT fp T a
A a
Nauja, graži ko
Koplyčia Dykai
nuo 6 Iki 8 vakare
žiuvinio jausmas ir rodos no
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
nuo 16 Ud 18
zacijos d garbės pirmininkas,
4830 \VEST 15th STREET ____Šventadieniais
rėtum sušukti. — Ei pasauli, plyčia dykai.
Phone BOULEVARD 8488
arti 47th Street
Gydytojas ir Chirurgas
adv. Pr. Bublys, atidaro sei
▼ai.: nuo I Iki t vakare
Cicero,
Illinois
štai jaunosios Amerikos Lie
J821 SOUTH HALS1ED STREET
Seredoj pagal sutartį
3307 Auburn Aveuue
mų, pakviesdamas dvasios va
Rezidencija 6000 So. Artcsian Avė.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
tuvos
sūnūs
ir
dukters,
pasiValandos: 11 ryto iki 4 po pietų
dų, kun. K. Jenkų sukalbėti
TaL Canal 8188
6 Iki 8:30 vakare
jryžę dirbti Dievui ir Tautai,’
maldų.
TEL.
REPUBLIC
8340
štai pajėga, kurios niekas ne
Maldų atkalbėjus, centro pi
KntikniM Lietuviu Grn1x.rlat Chlengnje
pergalės, štai jauni vyrai ir
f'ia pigesnės kui'iios, nes daugiau prityrimo.
rmininkas, stud. J. C. Morkū
DENTIBTAP
Nežiūrint kur gyvenate mupų ypntlSkas, i#»Ukimas
moters, iš kurių išaugs ateities
patarlių vIiiiuh viNiiomet prieinamas už
nas pradeda Seimų įžangine
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
2201
W. Cennak Road
NAI'J.y ŽEMESNE KAINĄ.
dvusios galiūnui!
Kiekvienam piigruhui musų koplyčia su vargonais
kalbu, kurioje pabrėžia orga
(Kampa* Leavltt St.)
4142 ARCHER AVENUE
dykai’. Nultudimo valandoje nepamirškite
LIETUVIS AKINIŲ
Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto
mus pašaukti. REPUBLIC 8310, musų
Antroji sesija
nizacijos kūrimosi tikslų ir
Nuo 1 Iki V vflknre
Tel Virginia 0036
patarnavimu busite patenkinti.
SPECIALISTAS
I
Šaradoj vaga* «uiarti
baigdamas sveikina seimo da l’o pusantros valandos per
Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
traukos visi vėl susirenka salyvius.
svaigimo, akių apluini'ino. norvuolu
Tel. Groveliill 1595
5340 NO. KEDZIE AVĖ.
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
Po pirmininko kalbos kvie lėn. Tęsiama neužbaigi i svei
sau trumpų, regystę ir tolimų re- Dr. C.K. Kliauga
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
gystę.
,
čiamas garbės prezidiumas, kinimai. Sveikina: kun. Lau
DENTISTAS
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimus
daro

2420
W.
Marąuette Ęoad
kurį sudaro: kun. J. Jakaitis, rinaitis, Brooklyn, N. Y., kun.
Gydytojas ir chirurgas
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Val.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
arti Western A ve.
Kolegijos namų viršininkas, Kariūnas, Ncw Britain, Conn.,
Seredomis po pietų ir Nedeldicuiais
Dieninis ir Naktinis l’utarnaviinas. Tel. Victory 4088
Valandos: nuo 9 Iki 9
Specialė atyda atkreipiama niokytik susitarus
VVaterbury,
kun. K. Urbonavičius, “Stud. adv. Balanda,
klos vaikučiams.
Phone Hemlock 7828
2422 W. MA.KUUETTE ROAD
PUnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Valaudoa nuo 10 ryto Iki 8 vaka
Žodžio“ ir “Darbininko” vy Conn., inž. Barzilauskas, Broo
ro. Nedėliomls pagal sutartį.
ĮVAIRŪS DAKTARAI
Daugeliu aaaltikimų aky* atitaiso
riausias redaktorius ir kun. klyn, N. Y., kun. Vembrė, Nau
mos be akinių. Dabar kalime purpus
pigesnės, negu buvo. Musų kalnus
Ree. Phone
Offloe Phone
Konst. Vasys, Kunigų Vieny josios Anglijos Vyčių apskri
Ofiso: Tel. Victory 6893
pigesnės, kaip kitų.
Wentwortb 1004
Bnglevrood 6641
bės pirmininkas. Seimas ova ties atstovas, D. J. Averka,
INCORPORATED
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Rez.: Tel. Drexel 9191
cijomis ir atsistojimu pager kun. Ed. Gradeckis, Hartford.
Henry W. Roekor
TeL Boulevard 7589
GZDZTOJAS Ir CHIRURGAS
Conn.
bia garbingus veikėjus.
(Llccnsod Embalrner)
7850
S. HALSTED STREET
Seimo prezidiuman išrink Telegramomis ir laiškais
CHICAGO, ILL.
3238 S. HALSTED ST.
ROOM 310
Tel.
Yards
1829
tu: pirmininkais: J. B. Lauč- sveikina: kun. Končius, Mt.
Vai.: 8-4 Ir 7-8 vai. vakare
Rusas Gydytojus ir Chirurgas
ka, J. P. Pilipauskas, A. Ga Carinei, Pa. Stud. organizaci
Ofisas 3102 So. Halsted St.
ilutis. Sekretoriatan: St. Vai jos 4-oji kp., Rochester, N. Y.,
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALI8TAS
Kampas Slst Street
čaitis ir O. Valentukevičiūtė. kuri. Dr. Vaišnora, Roma, Ita
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—#’v.r.
Mandutų komisija sudaryta lija, prof. Pr. Dovydaitis, Kau
4729 SO. ASHLAND AVĖ. Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
nas, Lietuva, kun. J. J. Ba-

TĖVĮI MARIJONŲ
MISIJOS

STUDENTU SEIMĄ PRISIMINUS

OR. ATKOČIŪNAS

OR. A. 6. RAKAUSKAS s

OR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. W. KADZEWIGK OR. J. J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

OR. J. J. SIMUNAHIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. G. Z. VEZEL'IS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR.VAITUSH, OPT.

DR. G. I. BLOŽiS

. DR. T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR.A.L.YUŠKA -

PAVLAVICIA UNDERT1 «co.

OR. A. R. McCRADIE

DR. A. A. ROTH

DD. G. SERNER

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

SIMON M. SKUDAS
.GRABORIUS IR HA I.NA MUOTO.I AS
Patarnavimas geras l.r nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377
TeL Lafayutte 1378

KAZIMIERAS
ARTI6AUSKAS
Mirė blržeh'o 12 d., 1933 m..
12 vai. dienų, pusės amžiaus.
Kilo iš ftiuultų apskričio. Trin
čių pa.t-ap. Amerikoje Išgyveno
20 metų.
Paliko dideliame nuli’udime
pusseserę p. Oauėicnę, jų šei
mynų Ir gimines, draugus ir
pažystu mus; o Lietuvoje brolį
Juozapų.
Laidotuvėmis rūpinasi šeimy
na l’ralgnusklų.
Kūnas paftn.rvotiis 1228 So.
COtli Ct., Cicero. Luėlotuvės Jvykh penkladlcpj, birželio 16
d.. Iš namų 8 vai, bus atlydė
tas į Sv. Antano parapijos ba
žnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas į
Sv. Kaslmlero kapines.
Nuoširdžiai' kvlečiaine visus
gimines, druugus-ges Ir pažys
tam us-mus dalyvauti šiose luldotuvėse.
Nulludy: lhissosrrė,
Ulnrtnėti, Draugai Ir l’ažystanil.

Luldotuvėms patarnauju gra
borius J. F. Eudeėkls. Telefo
nas Yards 1741.

J. LJulevičIus
Graborius

Ir
RaLaamootoJaa
Patarnauja Chlcagoje Ir aplellnk*je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4O0S Archer Avė.

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼EDSJA* __________

1646 WEST 46th STREET
Tai. Boulavard 1868—8418

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
^Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į Jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų Ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Barmenų. Pašaukite BUDKIKĮ pirm segu kruip.
Utis te kitur.

Eudeikis
Didysis Ofisas

SYREWICZE

4605-07 South Hermitagc Avenue

GRABORIUS

Laidotuvėms plinta patarnavimas
galimas nž (86.06
KOPLYČIA DZKAI

Ata, Gimto,

ĮSTAIGA

JŪSŲ GRABORIUS

Tsl. CICKRO 884

1844 8. 50th

GRABORIŲ

Visi Telefonai; TARDS 1741 ir 1742

tlL

_____

DR. CHARLES SEGAL
SPECUALISTAS

I

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th (STREET
Kampas Halstcd 8t.
Valandos: nuo 10—4; nuo 4—8
Nedėliomls: nuo 10 iki 12

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

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—13 nuo 3—4 ps
pietų: 7—8:30 vai. vakaro
Nedėliomls 10 iki 13

Telefonas hlidway 2880
Office:
Vlctory 2284

Res.:
Boverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYBICIAN AND SURGEON

3046 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to t P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj
Chloago. III.
Phems: Hemlock 6768

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
I
Phone Canal 0523

Daktaras

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Pluza 320C
VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 dienų
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

WIS$IG,

Kapitonas
Pasauliniame kars

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 MĖTI S NEZIUlUMT
KAIP ISSISERAJUSIOS ir NEIfiGYDOMOH JOS YRA
Rpeclallftkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gprklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. PrSktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kamile nuo 16 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4800 WKHZ Mth ST.,
kampas Keelor Ava
Tel. Gravforf W78

___________

st.

I

«

i'Uui i
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bna phaw
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Trečiadienis, birželio 14, 1933
I*' 'Il mpu laiku, ir gausus “Stud.
įžodžio” bendradarbių būrelis
aiškiai sako, kad studentų or
ganizacija neša naudos ir pa
teisina savo atsiradimu. P. P.

lj Pasaulinę Parodą ir kartu
GRAŽIAI ATSTOVAVO LIETUVIUS
susipažinti su Vyčių veikimu
_ __
atvyksta iš Lietuvos Pavasnskirta liepos 16 d., bet kadan jrininkų ekskursija susidedan
gi tą dieną įvyksta Lietuvių '* ** žymių Lietuvos katalikiDiena Pasaulinėje Parodoje, Skojo jaunimo vadų, kurie, žitodėl komitetas nutarė pikni- noma, norės supažindint Ame5000 DIENRAŠČIO ” DRAU
ką tą dieną nerengti. Taigi rikos katalikiškąją visuomenę,
GO PIKNIKO TIKIETŲ
Rašo J. Poška
birž. 25 d. parapijos darže bus ypač Vyčius, su Lietuvos ka
BUS PARDUOTA PRIEŠ
Pereitą šeštadienį (Birželio
setinis piknikas. Piknike vi- talikij jaunimu. Tolinu bus
PIKNIKĄ
10 d.) visos Amerikos golfo
si darbai pavesti dirbti mūsų sudaryta sporto dalis. Tam
mėgėjų (o ją yra didelė dau, . , jaunimui — didžiajam chorui, .lau yra sudaryta komisija ir
gybė) akys ,
— kuris jau išsirinko ir ko- daro prisirengimus.
I aipgi
Chicagon.
misiją visokioms pramogoms j bus pakviestas L. V. “Dai
Čia suvažiavę gerinusi k ra- '•
suruošti. Įžanga į daržą bus nos” choras, kad juo pnsigeŠto golfininkai rungėsi dėl 10c. Kiekvienas pirkęs tikie-|r«'dų atvykę iš Lietuvos sveAmerikos golfo čempijonatoJ
laimėti gernj’*ai ir iš Rytinių valst. Vy
laimėjimas čempijonnto yra'
''•••* ,J'*/1 ngalės tikėtis
. .
.
I čiai. Todėl tikiuosi, kad ši
...
,
,
,
.
.
Idovaną.
Visi
parapijonys,
vi
suristas su didele garbe ir tu-1
1
1 •’ - ’
. , _ si duosnieji mūsų biznieriai, Vyčių Diena bus istorinis jr t u. Todėl nėra nieko stebe-1
.... *
šios lietuvaitės dalyvavo Pasaulinės Parodos Chieagoje atidarymo iškilmėse ir
vykis. O kur gi ta visa bus?
..
ii,
tino,
kad kova ibuvo didele ir Ausi oldtaimeriai, gyvenantieji f) gi grnžiathc Vytauto parke.
gražiai
atstovavo lietuvius. Iš kairės į dešinę: Bronė Paiiliūnaitė, Valerija Marozaitė,
Dovana “ Draugo” pi
kitose kolonijose, kviečiami
Adolė
Morkūnaitė,
Ona
Valiulytė,
Amelija
Razmiūtė,
Marytė
Malinauskaitė,
Elena
Lietuvytis
knike Birutės darže, sekrnad.,
Svetimtaučių akys buvo nu nepamiršti šio pikniko. Rus
Blauzdytė, Genovaitė Kuprytė, Elena Vespenderuitė, Estela Skudaitė, Lilija Sutkiūtė,
liepos 9, 1933, nusipirkęs tigera muzika šokiams, bus iEsteto Vzuineckaitė, Aldona Aleknaitė, Irena Aitutytė, Agnietė Kulikauskaitė, Vera
kreiptos ypatingai į tuos golIŠ FEDERACIJOS APSKR
kietą ir laimėsi .Jackson Bell
Stradomskaitė. Vidury — veikėjas p. Juozas Mickeliūnas, Lietuvos kareivio rūbuose.
fininkus, kurie jau buvo įsigi vairių žaidimų ir 1.1. Tikietų
SUSIRINKIMO
radijo, 9 tūbų, vertės $50.00.
ję pasaulinį vardą. Bet jau iš anksto bus galima gauti pas
aiškinama
naudingumas
piliepaskui
po
dešinę
per
tiltus
ir
adv.
Balanda,
kun.
Vasys,
Dr.
Dabar visose Chicagos
nas Amerikos lietuvis Jolinny komiteto ir parap. choro na Nors nepaprastas karštis tybes.
apie
pusę
bloko
pervažiavus
Aukštakalnis,
kun.
J
Valdyba
Balkū-|ir apielinkių parapijose eina
rius. Be to, geraširdžiai praGoodman’as, tiesa, gabus gol
apskri

spirgino,
tačiau
Fed.
antrą
gelžkelį
prie
kampo
bu
•
nas
ir
A.
Kneižys.
j tikietų platintojų mobilizaci
,
i-i
i • dideri • šomi. šį-tą
serijoms
fininkas,
bet dar neturjs
1 ; .paaukoti
1 . .
•'
ties susirinkimas birželio 7 d.
Rengėjai
Bridgeport’e dr-stės Palai iškabu.
Pirmaisiais organizacijos ga ja ir tikietų platinimas. Busj
lio vardo, laimėjo čempijona- ar bingo žaidimui. Visų aukos įvyko gana skaitlingas. Tai
mintos Lietuvos priešpusmeti
bus labai įvertinamos.
! ritės nariais didžiausiomis o- indomu pamatyti, kam teks ta’
ta rekordiniu žaidimu.
STUDENTŲ
SEIMĄ
malonus reiškinys, kad kata nis susirinkimas įvyks birže
Ivaeijomis išrinkta kun. K. Ur dovana.
X Ketvirtadienį Aušros Va- likų susipratimas — priklau
PRISIMINUS
lio 14 d., 8 vai. vak., Lietuvių
bonavičius ir kun. Dr. lT. Na- Tikietai išanksto platinami
Šiandie jo vardas skamba 'rtų bažnyčioje prasidės Dievo syti Federacijai didėja. Šlioge
I
Auditorijoj. Nariai prašomi
ir pigiau parduodami. Dabar
viekas.
r.uo Atlantiko iki Paeifiko. | Kūno oktava. Mišparus 7:30
(Tęsin>s 5 pusi.)
ris ir Nenartonis praneša, kad laiku pribūti ir užsimokėti mė
kaina 25 e., o prie vartų bus
Centro valdyba užima vie
Bet tik garbė šis gabus lietu- vai. vakare giedos didysis pa Šv. K. A. R. seimas pilnai pa
35 c.
nesimuš ir pomirtinius moke- kalbos į organizacijos organą,
tas.
'
vis ir tegali pasinaudoti. Ka rapijos choras.
vyko.
sčius. Taip pat bus renkamu | Vadinas, bent man taip at- Ir prisiminimui a. a. kan. “Draugas” žada gražią do
dangi jis yra mėgėjas, tai jo X Sekmadienį, birž. 18 d.
Apie būsimą Federacijos ko darbininkai šeimyniškam išva- rodo, kad ne jaunimas nori anvaną duoti tam, katras dau
kun. .L Tumo-Vaižganto Sei
kio finansiško atlyginimo jis Dievo Kūno šventė. Po sumos ngresą pranešė apt. V. Pet
žiavimui liepos 2 d. Valdyba glų kalbos, bet mūsų senes mas sustoja ir atkalba maldą- giausia pikniko tikietų išplaDievo Kūno procesija bus rauskas ir kiti kom. nariai,
tins.
nieji vadai, ar jau blogiausiam
Pagaliau Seimas priima svei
lauke. Choras giedos.
kad rūpestingai prie jo ruo Garfield Park Klubas ren atvėjuj, mūsų neišsimokslinęs
Tikietų pardavinėtojų yra
kinimus ir sukalbėjus maldą
Naujasis čempijonas Johny X Ateinantį ketvirtadieni, šiamasi ir kad tikimos šiais
visose kol-onijose. Norintieji
gia pikniką birželio 18 d., Da-' jaunimas.
baigiasi.
Goodman nuolatiniai gyvena 7:30 vai. vakare O. Dobrovol- istoriniais Pasaulinės Parodos mbrausko ūkyje.
pasidarbuoti katalikiškai spau
Centro Valdybos linkimai
Šis seimas, aišku, nebuvo
Omalm, Nebr. Jis neturi nei skienė savo name, prie W. metais gražiausių sėkmių.
Centro valdvbą sudaro: — gausiausias atstovų skaičiumi, dai, prašomi atsišaukti.
motinos nei tėvo. Jis turi dar 23rd PI. ir S. Leavitt St. ren Kur bus laikoma Fed. kon Visi kviečiami dalyvauti.
7 brolius ir 2 seseris. Good--, gia bunco palty. Visos sąjun- greso sesijos, komisija vėliau Taipgi kviečiami dalyvauti vi- {-ftrbės pirmininkas — adv. bet, tenka džiaugtis, buvo vie
si garfieblparkiečiai, eieerie- h*r. Buhlys, pirmininkas — J. nas iš gražiausių savo nuotaimano tėvas, būdamas gyvas,|giPp-.s> vjsį pažįstamieji kvie- praneš.
čiai ir bulvariečiai. Rengėjai ( - Morkūnas, med. stud., vice- j-a> saVo tykiai kultūringa eidirbo Omalios skerdyklose.
atsilankyti.
ADVOKATAS
Nominuoti kandidatai į ee žada atsilankusius patenkinti. , pirmininkė — med. stud. Bu- ga ]r neį
neabejoju, kad
Jie buvo neturtingi Žmonės.
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
X Vakar mūsų mokykla tu- ntro va|dyhQ.
Laima
Piknike turės įvairių daiktui, drevioiutė, iždininkas — inž. tokių seimų teks dar ne vie
Telefonas State 7#60
Johny Goodmanas, būdamas rėjo liesk et pikniką Lincoln
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
-TTTTC.
visokių pamargininių.
Barzilauskas, finansų raštini no susilaukti. Tenka džiaug
13 metų amžiaus, pradėjo fu*l- parke. Sykiu dalyvavo sese
2201 W. Cfermak Road
nkė — St. Iz. Rovaitė, pro tis, kad studentų organizacija
nytis duoną, dirbdamas golfo rys mokytojos, kunigai ir va
Panedėllo, Seredos >‘r Pėtnyčlos
Važiuoti reikia Archer A- tokolų raštininkas — St. Vai
vakarais 6 Iki 9
susidomėjo ne vien Amerikos
laukuose už golfo lazdų ne rgonininkas.
ve. iki Willow Springs. Kelias čaitis, Vyr. redaktorius — ku
Telefonas Canal 6122
lietuvių visuomene, bet jos
šiotoją. Jis ten tą žaidimą pa X Iš Rytinių valst. grįžo Lietuvių Moterų piliečių Ly
6459 S. Rockwell St.
nigas
K.
Urbonavičius, reda garsas pasiekė ir Lietuvą ir Namai:
Utarninko, Ketvergo Ir Snbatos
milo ir pats pradėjo žaisti. vestsidiečių pamėgtas kun. P. ga (Lithuanian AVomen Civic
Kaune prasidėjo derybos 1
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Remihtlc Įtfinn
Neilgai trukus pradėjo jis sto Skruodenis. Praeitą sekmadie League) susirinkimas įvyks su Vokietija prekybos sutar ktorius — J. P. Pilipauskas, Romą, žodžiu pasiekė viso pa
ti į įvairius turnamentus daž nį Aušros Vartų bažnyčioje birželio 14 d., Fellowship čiai sudaryti. Iš vokiečių pu administratorius — J. B. Lau- saulio lietuvius, tuo pačiu pa
čka, Dvasios vadas, Kunigų sirodo, kad būta reikalo ją Paieškau pirkti
niausiai išeidamas laimėtoju. laikė sumą.
House, 831 W. 33rd PI., 7:30 sės dalyvauja ministeris dr.
Vienybės paskyrimu, kun J- steigti. Organizacijos narių
Intensyvus atsidavimas tam
Soda Fountain
X Mokyklos baigimo vaka- v. v. Šiame susirinkime kal- Ceehlin, užsienių ministerijos J. Kripas.
skaičiaus pakilimas nuo kesportui, privedė jį prie to, ras įvyks sekmadienį, birželio,hės adv. J. P. Waitches. Bus slaptas patarėjas vou Scbak
Be to išrinkta sendraugiams i liolikos iki astuonių su vir- Prospect 9181
kuo jis yra šiandien.
18 d., Paliulio salėje. Seserys įdomu pasiklausyti jo kalbos, ir trys ministerių inspekto
mokytojos ir vargonininkas nes turi daug patyrimo poli- riai — patarėjai ūkio ministe statuto sudarymo komisija: — šum šimtų palyginti tokiu truIš pažymėtinų incidentų jo rengia gražią programą.
tikoj. Visos lietuvės, pilietės rijos p. Goldman, maitinimo
į Kraustau Rakandus, Planus už pi
sporto karjeroje pažymėtina, X Pats nepamiršk ir kitam ir nepilietės kviečiamos. Bus — Miuler ir finansų — Cvek. 3
giausias kalnas. Paftauklt lafayette
m
kad pirmam turnamente prieš pasakyk, kad metinis parap.
J. OKSAS
keletą metų jis žaidė skolin piknikas bus savam “Rūtos’
2649 West 43rd St.
tomis golfo lazdomis. O pir darže, birž. 25 <1.
mąją kelionę į kitą miestą,
kad dalyvavus turnamente, jis KAIP L. VYČIŲ CHICA
SENAS BIZNIS NUO 1896
atliko prekiniu traukiniu. Jo GOS APSKR. RUOŠIASI
kelionės sendraugais buvo...
Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c,
PRIE 4 LIEPOS, ARBA
UetuToa Laisvė* Bonus, Pirmus Mor
alius. Namu* Karmas Ir Blsnlus vi
7c,
8,
10c
iki
$1.00.
vežami vagonuose galvijai.
VYČIŲ DIENOS?
sose valstijos*. Taipgi darom Įvai
Maliavų kainos nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75,
rius legalius dokumentus, kaip tai.
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
$2.00, $2.25 už galioną.
dokite musų apie 20 metų plačiu
.Pis yra dar jaunas ir gali Lietuvos Vyčių Cbieagos Apatyrimu Manyje Ir teisingu patar
su automatišku agitatorium
Varnišiai: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 už
navimu. tas jums bus naudinga.
me tikėtis kad pasisekimas pskritys yra nutaręs Šiais megalioną.
Kaina:
dar ilgam su juo bus, ko, ži-(Pasaulinės Parodos meTurim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.
49.00, *59.00,
*noma, mes visi nuoširdžiai Ii- tais) surengti Vyčių Dieną
6755 S. Western Avenue
3240 SO. HALSTED STREET
Chlcago. III.
nkime.
Vyčių organo “Vyčio” palai
Tel. OROVEHILL teis
*79.00 ir *90.
kymui. Komisija sudaryta iš
CHRYSLER IR PLYMOUTH
kiekvienos apskr. priklausan
Galima pirkti po
.oo
PERKAM
čios kuopos — po vieną nari.
INSURANCE,
-nu ’
j savaitę
Kiek teko girdėti, ji daro gra
4^11 ihiLWiczz:(a- Lietuviškos
NOTARY
Jūsų drapanas, darbą ir svei
žus planus ir, jei tie planai
.MORTGAfiE RAHKERS
BONUS
PUBLIC
katą sutaupo. I
bus įvykdyti, tikrai katalikiS
Pirma pirkimo naujo arba var
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
koji visuomenė galės pasidi
toto Automobilio širdingai kvie
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
čiame pamatyti Vėliausios Mados
X Praeitą pirmadienį įvyko džiuoti savo idealinguoju jau
Chrysler ir Plymouth Automobi
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
Aušros Vartų parapijos komi nimu.
lius,
kurie turi moderniškiausių*
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
teto susirinkimas, kuriame ap Vyčių Dienoje yra pakvies
ištobulinimus ir iki kolei kainos
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAPAYETTE 1083
labai nužemintos kaip tai CHRYkalbėta eilė reikalų parapijos ta kaimyniniai Vyčių apskri
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
gerovei.
čiai, taipgi laiškais pakvies
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos paThone CANAL 4124
FIRST CLA8S WORK
3417-21 So. Halsted St.
X Birželio 25 d. parapijos tos visos Chicagos draugijos,
matykit. naujus CHRYSLER ir
Telefonas — Boulevard 4705—8167
“Rūtos” darže įvyksta meti kurios, kiek teko sužinoti,1
PLYMOUTH automobilius pas
JULIUS J. STORGUL
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
nis didysis parapijos piknikas. prielankiai atsiliepia į Vyčių
OVTRHAnJMO aml RKPAIRINO
Plumbbig — Heallng — Sewerage — Ges Work
Šįmet Aušros Vartų parapija Dieną ir žada dalyvauti “in
Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Radio Programų
BALZEKAS MOTOR SALES
CONTRACTOR
4038 Archer Avė.
pikniko Vytauto darže netu corpore”.
Nedėliomis — W C F L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų
2240
W.
22nd
STREET
CHI0AG0,
ILLINOIS
rės. Diena tokiam piknikui Programa tą dieną bus viena
Ketvcrgais — W H F C 7:30 vai. vakare.
TsL Lafaystte 2082
Ėst Imate* fnmKved on rvtyurst
No
Job
too
large
—
No
Job
too
small
(Vytauto darže) buvo pasi- iŠ įdomiausių. Sužinota, kad
STANLEY P. BALZEKAS. S*T.

C H I C A G O J E

LIETUVIS GOLFO
ČEMPIJONAS

JOHN B. BORDEN

PRANEŠIMAI

OKSAS EXPRESS

U

K. S. Jakubaitis

PRIMA” 1933
Skalbiamoji Mašina

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

J, NAMON FINANGE GI

KAS GIRDĖT AUŠROS
PARAFUOS,
WEST SIDE

Jos. F. Budrik, Ine

5H

