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Kongreso nariai ir prezidentas atostogose
VOKIETIJA REIKALAUJA, KAD JAI 
BOTŲ GRAŽINTOS KOLONIJOS

Austrija gauna 40 milijonų dol. 
paskolos

AUSTRIJA GAUNA 
PASKOLĄ

PASIRAŠĖ BILIUS IR 
APLEIDO VVASH1NGTONĄ

AVASHINGTON, birž. 17.— 
Prez. Rooseveltas vakar pasi
rašė visus svarbiuosius kongre 
so pravestus hilius ir išvyko j 
žiemius — Massachusetts vals 
tvbę, porai savaičių atosto
goms. ^4
KONGRESAS NUTRAUKĖ 

SESIJĄ

AVASHINGTON, birž. 16.— 
Šiandien po pusiaunakčio kon
gresas nutraukė specialę sesi
jų. Prieš tai senatas dauguma 
balsų pasidavė prezidento rei
kalavimui karo veteranų šelpi 
mo reikale.

Abelnai, Juuigręsas prisitai
kė prie visų prezidento reika
lavimų, kad tik kraštui gerbū
vis būtų grųžintas.

312 BRAVORŲ VEIKIA

REIKALAUJA KOLONIJAS 
GRĄŽINTI

LONDONAS, birž. 
Vokietijos delegacija Įdavė 
ekonominei konferencijai me- 
morandumų. Reikalauja karo 
metu užgrobtas kolonijas grų-

Naujas J. Valstybių senato
rius iš Nebraska valstybės — 
W. H. Thompson, buvusis šios 
valstybės vyriausiojo teismo

žinti. Be to Vokietija negali įteisėjas. Jis paskirtas mirusio 
atsilyginti su savo kredito-1 senatoriaus Howell vietų už
imu imti.

APIE MATTERN NĖRA 
ŽINIŲ

LIETUVA NEIŠMOKĖJO 
SKOLŲ DALIES

NOME, Alaska, birž. 16. — 
Alaskoj nesulaukiamas prieš 
porų dienų iš Sibiro išskridęs 
į čia amerikietis lakūnas. Ne
žinia kur jis dingo.

PRAILGINA LAIKĄ

AVASHINGTON, birž. 16.— 
Gruzinus kraštui tikrųjį alų, 
bravorų skaičius pradėjo di
dėti. Šiandien jau 312 bravorų 
veikia. Daug darbininkų turi 
darlx> ir iždas turi pelno.

LONDONAS, birž. 16. —
Vokietijos kreditoriai (skolin - 
tojai) prailgina jai trumpo lai 
ko kreditus. Vokietija negali 
išsimokėti.

SUSKAIČIUOJA BEDAR
BIUS

J. V. IŽDAS MAŽAI PELNE

BERLYNAS, birž. 17.—Vie 
tos policija suskaičiuoja šiame 
mieste bedarbius.

AVASHTNGTON, birž. 16.— 
Europos valstybės vakar Dė
dės Šamo iži ian turėjo sumokė 
ti 168,888,329 dol. Sumokėta 
gi vos 11,3^9,592 dol.

SKRIS I MEKSIKĄ

PALEIDŽIA DAUG 
PREKYBOS ATSTOVŲ

WASHINJGT0N, birž. 15.— 
Ekonominiais sumetimais re
miantis prez. Rooseveltas Įsa
kė iš įvairių kraštų atšaukti J. 
Valstybių prekybos atstovus 
(agentus), juos apmokėti ir 
paleisti iki geresniųjų laikų.

STATYS KARO LAIVUS

AVASHINGTON, birž. 16.— 
Karo departamentas paskelbė, 
kad jis planuoja j>er ateinan 
čius 3 metus pastatyti 32 karo 
laivus.

AVASHINĮOTON, birž. 16.— 
J. iValatvbės šihndie turi 22,- 
379,000,900 dol. viešųjų skolų.

VIENA, birž. 16. — Iki šiol 
iai Austrijoj 1,142 fašistai a- 
reštuota.

1XIX DON AR, birž. 16. — Į
Austrijos kancleris Dollfuss,} 
kurs dalyvauja ekonominėje j 
konferencijoje, išvyko namo j
per Paryžių. Anglija, Prancū- I Savo laiku Šiaurė Lietuvos 
zija ir Italija sutarė Austrijai ūkininkams, nukentėjusiems 
duoti 44) milijonu dol. pasko- smarkiai nuo nederliaus, buvo 

išduotos paskolos. Šias pasko-los

LIETUVOJE KATALIKU SPAUDOS S-GOS SUVA
ŽIAVIME KALBĖS KARDINOLASGALIMA GRĄŽINTI 

GRŪDAIS

las reikėjo grąžinti jau praei-
JSPEJA KITUS KRAŠTUS (tais metais, bet užėjus sun-

_______ i kiems laikams, jas atidėjo ir
BERLYNAS, birž. 16. — I1’*’ grąžinta tik apie ket-

Tarp Vokietijos ir Austrijos 
vyksta rimta politinė kova dėl 
fašistų veikimo.

Vokietijos vyriausybė pas- ! 
kelbė įspėjimų kitiems kraš 
tams, kad jie į tų kovų nesi

virta dalis. Tuo tarpu ekono
minių sunkumų galo dar ne
matyti. Kad palengvinus ūki
ninkams numesti šių skolos 

i naštų, vyriausybė ruošia Įsta
tymo projektų, pagal kurį ne
derliaus skolų galima bus grų

kištų. Sako,, net draugingas žinti grfulais. 3rfldai, kaip te-
tarpininkavuAas nebus pripa 
žintas.

NAUDOJA ŽMOGIENĄ

ko girdėti, būsiu sunaudoti 
daugiausia kariuomenės reika 
lams.

AVASHINGTON, birž. 16.—
Nežiūrint anksčiau pranešimo ŠANGHAąjUS, birž. 17. 
iš Rygos, kad Lietuva mokės Shensi provincijos praneša, 
J. Valstybėms priklausančių i kad tenai didis badas stumia , 

(vartoti Į

KNYGA APIE LIETUVOS 
HERBĄ

kinus kanibalizmanskolų dalį, Lietuva nemokėjo.
Tik viena iŠ visų valstybių Į Z,n')gi>P^M>

Suomija reikalingų sumų — 
148;592 dol. 50 c., išmokėjo si
dabru.

Anglija ir Italija išmokėjo 
tik po 10 milijonų dol. sida
bru. iI

Visos kitos vaistytas nieko 
nemokėjo. Lietuva gi pirmųjį 
kartų prasilenkė su nustatyta 
sutarty, sųlyga.

DISTRIKTUI PRIPAŽINO 
140 MILIJONŲ DOL.

15 METŲ KALĖTI UŽ 
GRĄSINIMUS

i ATLANTA, Ga., birž. 16. — 
ij. V. dietrikto teisme prisie
kusieji teisėjai pripažino kai- į 
tu O. C. Boyles už grųsiniuius 
pagrobti vieno pramonininko 
sūnų, jei jo tėvas neišmokės 
20,000 dol.

Boyles nubaustas 15 metų 
kalėti.

SPRIN0,FIELD, III., birž. 
16. — Legislatūra pripažino 
Chicago sanitariniam distrik- 

17. tui 140 milijonų dol. baigti

REIKALAUJA KEISTI
MOKESČIŲ SISTEMĄ
GNNCTNNATI, ()., birž. 16. 

“Munieipal Einance Officers” 
sųjungos suvažiavime reika-

HAVANA, Kuba, birž
- Atskridę andai per Atlaidi- pradėtų rvnų darbų. Distrik- 

kų du ispanai lakūnai ateinan- tas įteisėtas išleisti tai sumai Jau-iarna» kad visam krašte bu
čia savaitę skris į Meksika. bonus.

KANDIDATU J PREZIDEN 
TUS SKIRS KATALIKĄ

kad partija ima skaldytis, kad 
daugeliui įgriso .radikalų va
dovavimas, kad reikalinga Ga- 
lleso ir jo sėbrų jungu nusi
kratyti.

Be minėto numatomo kan-

ME|XIGO CITY, birž. 16.—
Pranešta, kad naujoji meksi
kiečių politinė antireelekcijo- 
nistų partija savo kandidatu į didato Cabrera yra dar kiti 6
krašto prezidentus skirs įžy- kandidatai į prezidentus. IŠ jų 
mų katalikų advokatų Luis 4 iki skiliai nepaskelbė jokių 
Cabrera. Nėra dar žinoma, ar ;savo programų. Jie visi pri-
numatytas šios partijos kan
didatas sutiks, ar ne.
Jei Cabrera sutiks kandidatu

klauso krašto revoliucinei par 
tijai. Kiti du kandidatai, ku
rie priklauso krašto demokra-

būti, laimi bus interesinga, tų partijai, paskelbė progra- 
kaip tas paveiks krašto revo- j mas. Jų programose svarbiau- 
liucinę partijų, kuri Meksikoj šiųjų vietų užima religinė lais- 
jau senai vyrauja. Naujojoj
partijoj yra visa eilė vadų, ku 
rie išėję iš revoliucinės parti
jos. Nesenai pats gen. Gailės 
atsišaukė į savo šios partijos 
veikėjus, kad jie neapleistų 
partijos eilių, kad laikytųsi 
vienybės. Calleso atsišaukimas 
buvo oficialus pripažinimas,

Meksikoj šiandien sąlygos to 
kios, kad į prezidentus turės 
patekti valdančiosios krašto 
revoliucinės partijos kandida
tas. Tačiau ši partija po rin
kimų susidūrus su stipria opo
zicija. Tas bus naudinga vi
daus reikalams.

Šio birželio 22 iki 24 d. Gili. Eksc. Pittsburgbo 
cagoj Įvyks Katalikų Spaudos H. C. Boyle. 
sujungus 23-iasis metinis šuva Suvažiavimo 
žiavimas.

Šiame suvažiavime kalbės

vyskupas

delegatai ir 
svečiai birželio 24 d. bus pak
viesti j St. Mary of the Lake

minencija Kardinolas seminarijų, Mundelein, III. Te
Murtdelein, Chicagds Arkivys
kupas, Jo Eksc. vyskupas pa- 
gelbininkas B. J. Sheil ir Jo

nai į juos kalbės aukščiausias 
mūsų arkivyskupijos ganyto
jas — kardinolas.

Nori, kad katalikų kunigas būtų 
skirtas delegacijon

AVASHINGTON, birž. 16.— 
75 kongresmonai ir 10 senato
rių pasiuntė prezidentui Roo- 
seveltui prašymų. Jie prašo,!

kad J. Valst. delegacijai eko
nominėje konferencijoje prezi
dentas paskirtų patarėju kun. 
G. E. Coughlinų iš Detroito, 
garsųjį per radijų kalbėtojų.

CH1CAGOJE

PAREIŠKIAMI PROTESTAI

KUNIGYSTĖS AUKSO 
JUBILIEJUS

tų pakeistas mokesčių siste
mas. Pažymėta, kad krašte y- 
ra per daug įvairių valdžių— 
iki 309,000. Reikia jas panai
kinti. Bus tada toli mažiau iš
laidų.

<

Dailininkas M. Dobužinskis 
parašė knygų apie Lietuvos 
vytį,, jo istorinę apžvalgų. Ši 
knyga bus išleista penkiomis 

'kalbomis; lietuviškai, prancū
ziškai, rusiškai, angliškai ir 
vokiškai. Susipažinti su šia 
knyga M. Dobužinskis pasiun
tė po vienų egzempliorių da
nų, vokiečių ir italų heraldikos 
žinovams, kurie šių knygų tei
giamai įvertino ir pripažino, 
kad šis darbas labai svarbus 
apšviesti Lietuvos herbo kil
mę ir reikšmę.

Čikagiečiai 
pri'-'š valptybės prekybos komi 
sijų ir prieš gazo ir elektros 
kompanijas. Yra priežasties. 
Gazo kompanija namuose var

tojamam gazui kainų (ratų) 
sumažino mažiau kaip vienų 
nuošimtį, o elektros — 3 nuoš.

Kompanijos ‘ ‘sumažinimų’’ 
pateisina tuo, kad ateinantį 
rūdenį ne gazo ir elektros var 
totojai mokės vyriausybei mo
kesčius — 3 nuoš., bet kompa
nijos.

Šv. Kolumbano bažnyčios, 
71 gat. ir Calumet avė., .rekto
rius inons. D. P. O’Brien mi- protestuoja i .. .riejo savo 50 metų kumgv.^ės
jubiliejų. Šv. Kniumbamo 
žnvčioj įvyko iškilmingos pa
maldos. Buvo ir Jo Eminenci
ja Kardinolas Mundelein. Šv. 
Mišias laikė Jo Eksc. vysku
pas B. J. Sheil.

Šia proga Jo Eminencija pa 
šventino šios parapijos naujus 
gimnazijos namus.

KĄ SAKO GELEŽINKELI
NINKAI

KOMISIJA SUSIGRIEBIA

Tarpvalstybinės prekybos ko
misijos narys J. B. Hastman 
paskirtas krašto geležinkelių 
koordinatorium.

Organizuotų geležinkelinin
kų viršininkai pareiškia, kad 
geležinkelių kompanijos daro 
didelę klaidų, jei nori geležin
kelininkams atlyginimų mažin 
ti.

Šių viršininkų nuomone,

REMONTUOS
ČEKIŠKIS. — Nesant vil

ties iš žmonių surinkti pinigų 
bažnyčios vidaus atremontavi- 
mui, manoma vasaros laike 
surengti didelį lošima, ku
rio pelnu bus atremontuota ran!’nt* piliečius. .Ji nuspren- . .. . . ... .. •
bažnyčia, čekiškiečiai, bažny- <h‘ numažinti kaln^’ Inokain^J Roogeveko progra^og
čios žvilgsniu perdaug apsilei *azo kompanijos uznajuralį fnr.
dę. I^enkai gi, dėl netekimo 8az4» pristatomų is Texaso 

vamzdžiais. Kada tas bus pa
daryta, tada gazo vartotojams 
Chicagoj dar “daugiau bus 
sumažinta” kaina.

lllinoiso prekvlros komisija, 
kuri sutiko su gazo ir elektros 
kompanijų pasiūlytais kainų 
‘ ‘ sumažinimais ”, susigriebė

lenkiškų pamaldų, bažnyčios 
beveik visai nepalaiko. Jiems 
matyt, lenkiškumas aukščiau 
stovi negu Dievo namai.

KUPIŠKIS su apylinkėmis 
gausus peštynėmis ir koniunis 
tais. Nesenai du teisė, tik tuo 
tarpu per minkštų bausmę ga
vę. Kitus tebemedžioja. So
diečiai džiaugiasi, kad busra- 
mu gyventi.

NERANDAMA REKORDŲ

Cooko apskrities prokurato- 
ri ja neranda daugelio buvusios 
vakarų parkų komisijos Ghica 
goj rekordų, iš kurių būtų ga
lima neteisėtus komisijos dar
bus patirti.

Spėjama, ar kartais tie re
kordai nebus sudeginti.

POLICIJA TURI SAVO 
PAREIGAS

Gbicago majoras Kelly pa
reiškė, kad piliečiai jau savo 
balsais pasisakė, kaip jie žiūri 
į prohibicijų. Tad policijai įsa
kė, kad ji paliautų ieškojusi 
kur svaigalų, liet vykdytų 
mieste tvarka, energingiau ko 
votų prieš piktadarybes.

Du plėšikai puolė Mutual 
Benefit Aid > draugijų, 2934 
W. AVashington bul. Surišo 
manadžerį ir du klerkus ir pa
klausė dar, ar ne per daug sus 
pausti.

Pagrobę 791 dol. paspruko.

Tas reiškia, kad jos turi didin 
ti darbininkų skaičių ir jiems 
atlyginimų.

TA PATI DAINA

Gbicago aplinkiniuose mies
teliuose be nė kokios priežas
ties sulaikomi važiuojantieji 
automobilininkai ir baudžiami, 
kad tuo bildu surinkti reikalia 
gų pajamų.

Per ilgus metus miestelių 
viršininkai įspėjami. Cooko 
apskrities prokuroras Court- 
ney dabar tų pat daro — tik 
įspėja.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS
CHICAflO IR APYLINKĖS 

— Šiandien giedra ir šilčiau.

i



2 B R A U O A S Šeštadienis, birželio 17, 1933

“DRAUGAS”

ISeina kasdien, i'šskyrus sekmudlenlus 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00, Pu

sei metų — $3.50: Trims mėnesiams — $2.00: Vienam 
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — $4.00. Kopija ,03c.

Bendradarbiams ir korespondentams rastų nearu
si na, jei neprašoma tai padaryti ir ncprisiunčiama tam
tikslui pakto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prlslunči'amos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Eacept Sunday. 
SUBSCRIPTIONH: One Year — $6.00; Six Months

— $3.50; Three Months — $2.00: One Month — 75c. 
Europ* — One Year — $7.00; Six Months — $4.00; 
Copy — .03c.

Advertistng In “DRAUGAS” brings best results. 
Advertlsing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

moksta lietuvių kalbų, geriau pažįsta savo 
tautų ir labiau prie jos prisiriša.

Turint galvoj faktų, kad iš Lietuvos ne
daug tegali į šį kraštų įvažiuoti, kad senes- 
nėsės laidos veikėjų skaičius mažėja, reikia 
ruošti vadus jaunųjai kartai iš jos pačios 
tarpo. Dėl to ii turime daug daugiau dėme
sio kreipti į savų mokyklų reikalus negu 
ligi šiol. Nieks neguli užginčyti to fakto, 
kad tik lietuviškose mokyklose auklėjamas 
jaunimas tegalės duoti mums naujos laidos 
veikėjų, kurie užpildys senųjų veikėjų vie
tas ir lietuvybės išlaikymo darbų varys to
liau.

PRAMONINIS BILIUS

MOKSLO METUS UŽBAIGUS

Gailina drąsiai sakyti, kad keli tūkstan
čiai Amerikos lietuvių jaunimo .šiemet baigė 
mokyklas. Vieni užbaigė pradžios mokyklas, 
kiti vidurines, treti kolegijas ir universite
tus.

Baigusiems kokios nors profesijos mok
slų jaunuoliams mes linkime geriausio pasi
sekimo, gerovės ir laimės! Reikia tačiau pa
žymėti, kad pasisekimas gyvenime jauniems 
profesijonalams daugiausia pareis nuo jų 

pačių. .Jei savo pasirinktos profesijos parei
gus eis sąžiningai, jie visuomenei bus nau
dingi, įsigys jos pasitikėjimų ir pasisekimas
savaime ateis.

Baigusiems vidurines mokyklas (high 
scliools) patariame nesustoti jmsiaukelyje, 
bet baigti savo kelionę, tęsiant toliau moks
lų kolegijose ir universitetuose. Tiesa, ne
lengva šiandien tėvams leisti savo vaikus 
aukštųjį mokslų kada daugumai tenka gal
vas sukti kaip duonos kąsnį uždirbti. Bet 
kas dar gali, neturėtų leisti vaikus j gatvę, 
bet raginti juos siekti aukštesnio mokslo. 
Tai daryti reikia ne vien tik iš materialinio 
atžvilgio, liet ir iš tautinio, nes kuo daugiau 
turėsime aukštus mokslus baigusių savo tau
tiečių, tuo geriau galėsime išsilaikyti šiame 
krašte kaijio lietuviai.

Kalbant apie tautinius reikalus, nepa
mirškime, kad turime savų, lietuviškų mer
gaitėms akademijų, ir vyrų kolegijų. Kas 
iš mūsų tautiečių nori duoti savo vaikams 
ne tik mokslų, bet religinį ir tautinį išauk
lėjimų, tie turi pasirūpinti pradžios mokyklas 
baigusias mergaites leisti į Šv. Kazimiero 
Akademijų Cliicagoje, o bernaičius — j Šv. 
Marijos kolegijų Thompson, Conn.

Šiose abejose mūsų aukštesnėse mokyk
lose mokslas yra aukštai pastatytas. .Jos ir 
valdžios yra plipažintos, dėl to jas baigu
sieji be kliūčių gali stoti į kolegijas ir uni
versitetus. Bet l’mtuviška mokykla mums tuo 
yra brangi, kati jose mūsų vaikai gauna to, 
ko kitose mokyklose negauna, būtent — iš

Pramoninis bilius, kurį kongresas pripa
žino ir prezidentas pasirašė yra krašto pra
monės gaivinimui bilius. Tas reiškia, kad vi
sam krašte šimtai tūkstančių bedarbių gaus 
darbų ir pramonėn bus įneštas naujas judė
jimas.

Bendrais ruožais imant, to biliaus pro- 
vizijos yra šios.

Prezidentui Kooseveltui pripažintas au
toritetas, kad jis patvarkytų visas iki vie- 

1 uos šio kiašto pramonės (industrijos) šakas. 
Tas patvarkymas yra toksai: prezidentas pa
ragina visas pramonės šakas susiorganizuoti 
ir krašto vyriausybės priežiūroje pačioms pa
sitvarkyti taip, kad nebūtų daroma v i raga
ut y ha, kad darbininkai gautų didesnį atlygi
nimų, kad daibo valandos būtų sumažintos,
ir t.t.

Yyriausyb* autorizuotu išleisti 3,3UO,(HX),- 
000 dolerių bonų ir tais fondais finansuoti 
įvairiausius viešuosius federalinius, valsty
bių, apskričių ir miestų darbus, kad tuo bū
du sukelti ko daugiau darbo.

Prezidentas autorizuotas pramonės ša-, 
konis pagamini i atitinkamus nuostatus sulygl 
kinių būtų leista žmoniška konipeticija vyk
dyti. I ž nusižengimų nuostatams pramonin
kai pinigiška pabauda baudžiami.

Prezidentas autorizuotas pramonės ša
koms išduoti leidimus, kad tuo būdu visus

7 i

pramoninkus priversti, kad jie priklausytų 
pramonių šakų organizacijoms. Taip dauge
lio pramoninkų gal rasis tokių, kurie igno
ruos tų pramoninį bilių, nenorės pasiduoti 
vyriausybės žinion, pigiai apmokės darbinin
kus, ves neteisingų kompetieijų pigiau par
duodant prekes, vargins darbininkus ilgomis 
darbo valandomis, ir t.t. Tos rūšies pramo
ninkai tuoj pasijus, kad blogai daro ii- taip 
darydami galės visai uždaryti savo darbo 
įstaigas. Jų prekėms (gaminiams) bus užda- 

i ryta tarpvalstybinė prekyba. Kada negalės 
i savo gaminių parduoti, jie turės pasirinkti 
Į vienų iš dviejų: arba uždaryti savo pramo

nę, arba pasiduoti organizuotiems pramonin
kams.

Minėtų 3.300,000,000 dol. laidos bonų pa
dengimui reikalinga kas metai apie 220,000,- 
000 dol. išlaidų. Tas bus surinkta mokesčiais, 
kurie uždėti ant įvairių bendrovių, ant (iš
mokamų dividendų ir gazolino).

gai ir kantriai, kad šiokių ar 
tekių laimę pasiekus.

Nuo pat jaunų dienų Myko
lus pasistatė už tikslų siekti 
kilnaus kunigystės luomo. Ži
nojo, kad pasiekus tų tikslų, 
teikės dirbti, reikės daug at
sižadėti, reikės daug nuken
tėti. Pamėgęs mokslų, jis va
karius lankė mokyklų. Aplei
dęs Baltimore, atvažiavo į 

Ne\v York. Čia trumpai pabu
vęs vyko į \Vaterbury, Conn., 
pas savo dėdę Petrų Krušų, 
'l ito klikų toje parapijoje kle

bonavo kuri. P. Suurusaitis, 
.Jisai gerų darbų matydamas 
ir žinodamas kitų norų sie
kti kokio tikslo, visados duo
davo patalinių ir padrųsinda- 
vo žodžiu ir parama. Matyda
mas Mykolo norų pasimokyti, 
jis patarė jam vykti į kolegi
ją

Mokslas
Taigi kum Saurusaičio pa

tariamas, Mykolas vyko kole- 
gijon j Detroit. Mieli. .Neilgai 
ten pabuvęs, vyko į Cllicugo 
ii stojo Šv. Stanislovo kole
gijom

Keikia pažymėti, kad Myko
las, atvykęs į Amerikų, netu
rėjo jokio turto, tik norus mo
kytis. Jam reikėjo eiti ma
žiausia dešimts metų į moky
klų, kol galėjo tapti kunigu, o 
kišenėje pinigų buvo apie ši
mtas penkiasdešimts dolerių. 
Bet buvo keliolika gerų prie-

J. M. <1. g. pralotas Mykolas L. Krušas, šv. J ingio parap. klebonas, rytoj mini sidab- telių ii patai ėjų. Jų tarpe bu
liui kunigystės jubiliejų. Ta proga pavapi jonai rengia iškilmingų puotų, kuri įvyks rytoj vo H. • Jonikas, kuris kelis
2 vai. pppiet Šv. Jurgio parap. salėj. Šioj puotoj dalyvaus svečių ir iš kitų tolimesnių mies- metus finansavo Mykolų mo
tų. Bažnyčioj per iškilmingų sumų pamokslų sakys J. M. d. g. pral. J. Miliauskas. Didžiai kyklose. 

i gerb. pral. Mykolų Krušų sveikiname, linkime sveikatos ir dar daug metelių darbuotis Die — ‘
■•vo garbei ir savo tautiečių gerovei.

BRUOŽAI IŠ J. M. D, G. 
PRAL M. L. KRUŠO 

GYVENIMO IR 
DARBU

P. Gudas

Tvirtai pasiryžęs užbriežtojo 
tikslo siekti, Mykolas uoliai

CHICAGO
(Tęsinys)

Nepuėjo ebieagiečiai nei pusės my
lios, kai pasimatė tolumoje priešakyje in
dijonų gaujos. Visi numanė, kad bus bė
da. Paėjus paežerių daug maž iki tos vie
tos, kur dabar yra 18-toji g-vė, pasislė
pę indi jonai ėmė šaudyti. Kareiviai išsi
rikiavo mūšiui. Per valandų laiko kova 
pasibaigė. Chicagieeių buvo apie 60 vyrų 
pn«*š 600 indijonų. Gyvų išliko 25 vyrai, 
11 moterų ir vaikų. Vadas krito, nukovęs 
aštuonis indijonus. Kinzie išliko gyvas ir 
sveikas. Ant rytojaus jm> skerdynės indi
jonai sudegino tvirtovę ir išsiskubino pas 
anglus su naujiena.

Ir Chicago liko pustvnė.
Chicagos atgijimas

Kai sužvėrėję indijonai sudegino Chi- 
cagos tvirtovę. tai gyventojai pietinės Il
linois valstyltės labai pabūgo. Spėjo, kad 
indijonai ir juos užpuls. Todėl jie sušaukė

suvažiavimų ir nutarė suorganizuoti ka
riuomenę. Nutarimas buvo įvykintas ir 
800 kareivių iš pietinės Illinois išmai
šą vo į šiaurę. Bet jie nesutiko pasiprie
šinimų. Karingieji indijonai buvo išvykę 
į Kanadą, anglams talkon. Bet tie karei
viai buvo sužavėti krašto gražumu ir tin
kamumu čia gyventi. Ciiieagoj gyveno 
keletas prancūzų. Senųjų gyventojų na
mai tebestovėjo.

Karui pasilmigus šimtai žmonių atsi
rado šiaurinėse Illinois valstybės dalyse 
ir ėmė apsigyventi. Jiems pasirodė, kad 
Chicago bus jiems jtatogus centras ir to
dėl ragino \Vashingtono vyriausybę pa
gerinti Chicagos uostų ir kanalu arba vie
škeliu pagerinti susisiekimą tarp Chien- 
gos ir Mis-is.-ippi u|»ės. Prezidebtas Mon- 
roe rekomendavo atstatyti C’liieagoj tvir
tovę ir daryti tyrimus dėl kanalo. Ir tvi
rtovė buvo atstatyta senojoje vietoje 1816 
metais. Sugrįžo su savo šeimyna ir Jobu 
Kinzie, tik dabar daug biednesnis ir se
nesnis. Veikimas čia rubežiavosi kailių 
pirklyba. Tuo turpu judėjimas rytuose ir

* . ... • i-.-i .sios, jam nereikėjo apleisti mokėsi ir kolegijoje gaudavoŽąsino vienkiemio, Šilalės pa-į . . .. ' . j o
n, . . ... 'namų. Bet visgi Lietuvoje jis pagyrimus už uolumų moksle,,lapijos, laurages apskričio.i ' . . . , 7 , .. ., , ... sapnavo ir svajojo apie ta lai- o Sv. Stanislovo kolegijoje*Jo tėvai laivo Antanas ir Ko- 1 . , \, , , • . . ... . ...... . .. . . ’mingųia šalį. Del to Mvkolas, jam teko uz pasižvmėjinia mo-tnna Krušai. Nors jo tėvai ui . ‘ . • .I. .. . .. .. i . .. atsisveikinęs su tėvais, važia- ksle aukso medalis. Vėliau at-buvo pasiturintieji, bet jie ne-į

■buvo turtingi.
Į Lietuvoje nebuvo lengva su- 
i teikti arba įgyti mokslą, ir

Įvo į aukso Šaiį, į Amerikų.

Amerikoje

sirado daugiau {mietelių, pa
dedančių jam siekti kilnaus 
tikslo.

1903 metais Mykolas išva- 
jžiavo į Šv. Marijos Semina-

Atvažiavęs į Amerikų My- 
idėl to praloto motina jam 1 |<()|as pirmiausiai apsigyveno
teike pirinųjj mokslų. Šilalėje ĮBallinion, Dienomis dirbda- j, j jQ, Cineinnati, Oliio, kur du

! 1878 m., prieš šv. Mykolo Sve- 'džiormokvklą1 vakarais lankė “lokyklų. Įmetus mokinosi filozofijos ir
ntę ir dėl to jis buvo krikštv- c , r - Šitaip gJ'veno Pusantrii metų. tris metus teologijos. Atosto-ta! Mykolo vardu, nes — i uim5s, kurios ie5kojo, nera.|gas daugiausiai praleisdavo
tokis lietuvių paprotys — '»> iĮĮ'imį.7 jed-odania. ' Būdama- do' Pamat5> kad 5i°.ie šalyje |fll.lcagojc> Sv- JurS>° parapi- 

kus krikštyti pagal n ienos gi- Į vienturčiu, nes vienas broliu- kelias nėra rožėmis klotas. Rei^ ,,augiau®*i niokvda;.Oid 
mimų. Pralotas yra kilęs iŠ kas ir dvi sesutės buvo miru-'kėjo dirbti ir dirbti ištvermin-vasarj* kolektavo tik kų 

nupirktiems Šv. Kazimiero ka-

Jaunystė
pralotas Mykolas

l Knisas gimė i ugsėjo 28 d., jjs jrį8 metus baigė pra

Pažyn lėtino s dalykas dar ir tas, kad vi
sų pramonės šakų darbininkai bus raginami 
susiorganizuoti į unijas.

Taip reikia pramoninį bilių suprasti. Jis

yra pramonės ir darbo gaivinimui, gaminių 
pabranginimui ir darbininkams atlyginimo 
padidinimui. Tik didesniu atlyginimu gali
ma grąžinti pirkimo jėgą. Be šios jėgos nė 
viena pramonės šaka negali klestėti.

ipams, o paskutinę vasarų kun. 
M. Krauviūnas išsivežė Myko
lą į Europą ir į Lietuvą.

(Tęsinys 3 pusi.)

ant Mississippi upės didėjo, o Chicago 
vis dar buvo nežymi.

1830 metais valdžios paskirtoji ko
misija ištirti kanalo galimybes pažymė
jo savo aprašyme, kad CIlicugoj esu 15 
namų ir tvirtovė. Tame kaimely bran- 
giausieji žemės sklypai kainavo po $200, 
o toliau “picrijose”, kur dabar Aladison 
ir u Šalie, kainuodavo po $125.

Chicagiečių linksmintojas
Žymių r.tmainų Ciiieagoj padarė iŠ 

Detroito atvykęs prancūzas Mark Beuu- 
bien. Jisai tą kelionę padarė 1G26 nu* 
tais vežime, pora jaučių pasikinkęs. Tarp 
Detroito ir Chicagos kelias buvo ne ki
toks kaip indijonų šunkelis. Buvo pasi
samdęs indijonų’ už vadų.

Ciiieagoj Murk Beaubien pasistatė 
dviejų aukščių namų, kurs buvo kotelis 
ir saliomis. Namas buvo lentomis apkal
tus, baltai numalevotas >u mėlynomis lan- 
ginyčiomis.

Tai buvo puikiausias tų laikų Cliica- 
gos namas, tikras miestelio papuošimas, 
pirmas Chicagos “skyseraperis”.

Mark Beaubien ĮKisižyniėjo daugeliu 
atžvilgių. Vienas daiktas tai tas, kad jis 
buvo tėvas 23 vaikų. Antrus daiktas tai 
tas, kad jis atsivežė Chieagon smuikų. 
Jisai buvo svietavas, linksmo būdo, ga
bus smuikininką.'. Tai kotelio saliukėje 
įvykdavo šokiai ir visokie kitokie paren
gimui ir jis visiems pasniuikuodavo. Pa' 
jį buvo soeijalis centras. Jo saliukėje įvy
kdavo visokie susirinkimai. Jisai buvo 
tikras chieagieč.ių palinksmintojas.

Paštas
1831 metais Ciiieagoj buvo įsteigtas 

pastas sename Kiužio name. Laiškai atei
davo kas antrų savaitę. Uiiškanešis utei- 
davo iš Fort Wayne Įiėsčias. Kelionėje jis 
prasimaitindavo medžiokle.

Inkorporavimas
Chiengos kilimą vos nesutrukdė nau

jas karas su imlijonuis. Chicago galėjo 
|m*igyveni i tą, kų pergyveno 1812 metais, 
šiuo sykiu indijonai užpuldinėjimus pra
dėjo Chiengos apylinkėse. Kadangi žmo
nės žinojo, kad Ciiieagoj yra tvirtovė, tai 
čion bėgo pasislėpti nuo indijonų. E tvi

rtovės kareiviai buvo siunčiami sudrau
sti indijonų. Cliicagui į talkų buvo at
siųsta sustiprinimų iš Michigano. Laimei 
karas su indijonais buvo greit baigtas.

Žmonių sujudimas per šį karų Chi- 
cagai išėjo naudon. šimtai žmonių, subė
gusių čia jiasislėpti nuo indijonų, susi
pažino su vieta. Tuo put laiku ir visa 
Illinois vulstybė išsigarsino. Atsinaujino 
į tas vietas ateivybė ir ateivių būrių bū
riai ėjo per Chicagą. Ateiviai keliavo ju 
sti, raiti, važiuoti ir laivais. Vieni ir ap
sistodavo Ciiieagoj, kiti toliau keliaudavo, 
1833 metais vasaros metu buvo pastaty
tu 150 naujų namų.

Pagal įstatymus miestelis su 150 gy
ventojų galėjo būt inkorjioruotas. 1833 
metais chicagiečiui ir sumanė savo mies
telį inkorporuoti. Hugpiūčio 10 dienų įvy
ko piliečių "iisirinkinias Murk Beaubien 
kotely ir buvo nutarta inkorporuoti. Kas 
ir buvo atliktu.

(Daugiau bus)
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PRAL. M. L. KRUŠO 
GYVENIMO IR DARBŲ

Pagarba
Ilgą metą uolus darbas Ra 

su Lietuva. Sunkiausioje pa- žnvėios labui pagalios susilau- 
dėtyje atsirado “Draugas”, kė įvertinimo. Aukštoji dvasi- 

! metais, J. M. arkivyskupas i Reikėjo didžiausio pasišventi- nė vyriausybė pasirūpino mū-

senatvė, nesveikata ir kais buvo mažai Amerikoje.
nusiilirbimas negalėjo audrą Užėjo karas ir nutrūko ryšiai 
numalšinti. Taigi kovo 4 d,

Kazimiero šventėje, 1918

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Gavėnioje, 1903 metuose, 

Mykolas gavo šventinimus, — 
subdiakonatą ir diakonatn. 
Birželio 13 d., 1908 m., šv. 
Vardo katedroje Cbieagoje,

Mundelein paskyrė kun. My- mo, kad “Draugo” gyvybę iš
kilią klebonu Šv. Jurgio pa-1 laikyti. “Draugui” tą gyvy- 
rupijos. Dirva plati ir neleng-!bę suteikė kun. Krušas su kun.
va; žmonės buvo pasiskirstę, 
reikėjo daug takto, kantrybės 
ir darbo. Kun. Mykolo rūpes
čiu parapija buvo gražiai ir

Ežerskiu. Dvieju metu sutau
pytus pinigus kun. Mykolas j- 
dėjo. Kad ir gerai “Draugas” 
buvo remiamas, visgi neatsi
stojo ant gerų koją pakolnrkivyskupas Quigley . jšven- gCj.nį pataisyta. Daug nuvei- 

tiuo Mykolą j kunigus. Primi- Apdegusi bažnyčia buvo 
eijas laike š\. Jurgio bazny- |gj-ažiai pataisyta ir naujai iš- 
čioje, Cbieagoje, kur po to j dekoruota. Klebonija buvo 

|praplėsta ir gražiai pertaisv- 
Įta. Seserims nupirktas mūro 
'namas. Mokykloje įrengti se-

,» .. . 'ptyni nauji kambariai. Dabar si anais metais katalikiškojo
parapijoje, kun. Mvkolas, jau-1 , , ’. • , . -n ■ i..:i,,.„x*:rtJ ‘ v . mokvklu turi keturiolika ka- i Jaikraseio C hicagoje.
nas būdamas, nemažai darba-1 .
vosi su jaunimu. Jo širdis bu ° • Moksleiviu Rėmėjas
vo ypač pririšta prie mokyk- Sv. Jurgio Mokykla | Mylėdamas mokslą, kun. 
los vaikučių. Taipgi daug da-' visų parapiją Cbieagoje Krušas rėmė moksleivius, rė- 
rbštumo parodė'S. L. B. K. ^v. Jurgio parapija turi vie- niė moksleivių organizaciją ir 
A. veikime. didžiausią mokyklą, ne .ją veikimą. Jam buvo teikia-

" v-ien mokiniu skaičiumi, bet'ma pagalba, kad galėtų įgyti 
e onavimas a egan, namo didumu. Mokytojau- mokslo. Buvo laikų, kad vie- 

ja Šv. Kazimiero Seserys. Kun. nais metais penkių ir šešių 
, Spaliu mėnesyje, 1909 me- Mykolo darbštumu, svetainė moksleivių padengdavo moks- 
tuose, vyskupas paskyrė kun. pataisyta basketbąll žaidimą-'lo lėšas.
Mykolą klebonu į AVaukegan. J„s. Dabar svetainė yra var-1

Įsteigėjas

limo blogame padėjime, fina-1 gerai ir dorai gali pažaisti,„ • • • • .v . L . . . . 1 Krušni labiausiai rūpėjo. Delnsimu ir moraliniu atžvilgiu, bet ir augesnysis alinimas .... . „ . . ,r.v; „ 1 -1 , ,to jis reme Sv. Kazimiero Vievisa paiapija buvo suirus, savo vakarus gražiai pralei-1 , ,. . , .
v.,,,:, 111 * I ,. .. , .... .nuolvną. Iki 1922 metu Ame-Aaujas klebonas, pamatęs su- sti. Šiuo laiku mokykloje ran-l .. ’. . ...

1 • , I , . . ..... . rikoje buvo tik vienasakis 1 _..i. —1

pusantrų metu vikaravo. 
Kunigystės metai

Vikaraudamas šv. Jurgio ■

Ulinois

są darbštų kleboną pakelti į 
Bažnyčios pagarbą. Tuo laiku, 
kada Cliicagos katalikai ir vi
sas Cbicagos miestas triumfa
vo ir džiaugėsi susilaukę i’ 
Rymo arkivyskupo Mundelein 
pakelto j kardinolus, lietuviai 
džiaugėsi kartu su kitais kn-

M0KYKL0S MOKINIŲ 
PROGRAMAS

Igiasi ir Seselės mokytojos ir 
Imokiniai, kad turės šiokių, to
kią atvangą. Nelengvas dar

ybas gerai mokytis, liet daug 
ižo jau vakare. Birželio 13 J. įjunkiau gerai mokytojauti. 3.» 
ryte išėjo į bažnyčią šv. Mišių M*’ gavus atmainą, kiekvienas 

I laikyti. Įėjęs į bažnyčią nn- džiaugiasi.

Draugo” administravimas ne tulikais dėl arkivyskupo Mun-
buvo įduotas Marijonu kon
gregacijai. Bet atminkime, be 
tą gerą žmonių pasišventimo 
ir rėmimo, ypač kun. Krušo, 
mūsų visuomenė būtu neteku-

Ilk, Šv. Baltramiejaus para- tojama per ištisą dieną, kur 
pijos. ši parapija tuo laiku m* vien parapijos vaikučiai!

nkų darbą prieš akis, tuojau dasi arti '600 vaikučių. Blogi 
pasiryžo visa sutvarkyti. Po'metai, bet mokykla 
sunkaus darbo, aptvarkė pa
rapiją’ ir tuojau pradėjo rū
pintis apie mokyklą. Tuojau 
įsteigė mokyklą. 1912 metais

Sekniadienį, birželio 11 d.pstebo išvydęs altorius ir pieš- į šį metą, šš. Petro ir Povi- 
ŠŠ. Petro ir Povilo mokyklos J biteriją labai gražiai gėlėmis lc parapijoje, misijos darbą 
mokiniai, savo mokslo metų Į ir palmėmis, žvakėmis ir lenu (vykdė šios gerb. Seselės: Yyr.

užbaigimo, išpildė parapijos putėmis papuoštą — dekorui*- j S. M. Karolina, S. M. Yitali- 
svetainėje gražų programa. I tą. širdis pradėjo greičiau Į jn, S. M. Geraldina, S. M. Ma!- 
Visi programo aktoriai gerai plakti. Įėjo į zakristiją, len į virau Labai uoliai ir pa. yz- 
Seselių išlavinti, gerai lošė ir rado padėtus kuo gražiausiu-

delein paaukštinimo ir džiau j džiugino publiką. Visi moki* 
gėsi, kad Šv. Tėvo rastu musą veikėjai gražiai prirengti 
klebonas kun. Mykolas Knisas veikime, iškalboje, giedojime, 
buvo pakeltas į pralotus. (estetiniuose judesiuose, Lokė

Sekmadienį, birželio 1 d žiūrėtojams grožio meną. Šis kad tai jam Seselių parengta. Į 
1924 metais, J. M. praloto® (vaikelių tinkamas priruošima<. Mišias giedojo mokyklos 
Krušas buvo paaukštintas, taip pat, rodo mums katuli- 
Pats Kardinolas dalyvavo iš k^kos mokyklos vertę, jos
kilmėse. Tą pačią dieną į'T Į kilnumą bei aukštumą, o Sekinančiai pagiedojo Šv. Antano 
ko nepaprastos iškilmės sve- fcelių mokytoju sumanumą ir i giesmes. Visų širdis kėlė prie

šventus Mišioms laikyti rūbus 
ir kieliką. širdies plakimas 
pasidarė triskart greitesnis, 
suprato paruošimo reikšmę, 1

mokinių choras, Seselių gerai 
išmokintas. Taip pat, juudi-

lietu-
įvių seserų vienuolynas. Kitas
Cbieagoje ir apylinkės lietu
vių mokyklas vesdavo seserys 

Žymus Visuomenės Veikėjas Nazarietės iš lenkų vienuolv- 
Kun. Mykolas Krušas buvo ,no, kurių tarpe buvo ir daug

gerai va
rosi.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

tainėje, kur parapijonvs pa 
gerbė savo kleboną.

J. E. Kardinolas Mundelein 
pasikalbėdamas su Šventuoju 
Tėvu, pasakė, kad lietuviai y- 
ra geri katalikai ir rimti žmo
nės. ŠY. Tėvas atsakė: “Ge
rai, gerai žinau.” Ir tuomet, 
perstačius kardinolui gerk 
kun. Krušą, Šventasis 
suteikė jam praloto
kaipo savo palankumo ženk
lą Amerikos lietuviams.

J. E. Kardinolas, garbės su
teikimo dienoje, pasižadėda
mas atvykti, sakė: “Aš būsiu 
pats ir noriu, kad toji diena 
būtų lietuvių diena; nors aš 
pats asmenini atvyksiu, bet 
toji diena ir tos dienos garbė

Tėvas
titulą,

pastatytas naujas mokyklai Vlenas ** didžiausių Šv. Kaži-j lietuvaičių. Tos 45 lietuvaitės' tegul bus jūsų. Tat viską, tin 
namas! pakviestos mokytojau-i Iniero SeRen* ’r Vienuolyno Nazariečių vienuolyno moky-1 kainai prirengkite.” .namas, pakviestos mokytojau
ti Seserys Kaziuiierietės, ku- r("nr*‘-il-L Suorganizavo Šv. An- |tojos daug gera lietuviams pa
lios ir po šiai dienai ten pui-itano lietuvhJ R- K- Cbicagos darė. Bet jos buvo lenkų per- 
kiai tebesidarbuoja. Labdarybės Sąjungą. Jis visa sekiojamos ir varžomos. Tai

širdimi dirbo su šia organiza- matydamas ir jausdamas vie- 
Sutvarkęs parapiją ir jren- L,jja per dešimtis metų. Be da- miolių mokytojų stoką, su pa- uju 

gęs naują mokyklą, 1913 me- rj)0< yra pr;sjdėjęs stambiomis galba Cbicagos ir Pittsburglio j.es

pasišventimų visuomeniško! Aukščiausiojo. Yisa Mokykla 
auklėjimo darbe. i klausė šv. Mišių ir priėmė šv.

Mūs mokyklos aštuntąjį skv j Komuniją Soleninizanto inten- 
rių baigė šie mokiniai: Mari-iCIJa1, ,
joną Astikaitė, Zofija Jusevi- Į Po Mišią, padėkojimą atli- 
čiūtė, Gertrūda McEntee, Bro kits, Soleninizuntas pakviestas 
nislovas Garšva, Danielius Mi- j parapijos svetainę, kur bu 
liūnas ir Albinas Pilipuitis. i vo suėję Seselės, mokiniai ii 
Yisi gavo diplomus, do\anas šiaip žmonės. Svetainėje pr'u . 
ir keturiems buvo įteikta už aikštės buvo padėtas gražus 
pasižymėjimą gražaus rašymo krėslas. Yyresnioji Seselė 111a- 1 
diplomai. Mūsų klebonas pa-įndagiai paprašė atsisėsti. Iš-Į 
sakė gražią, pamokinančią pra Į pildyta gražus ir malonus pro 
kalbėlę ir vakaras baigtas Lie .-rainelis, nuoširdžių ir kimių , 
tuvos ir Amerikos himnais. įsveikinimų bei linkėjimų pi! j 

Pažymėtina, kad mokiniai | nas. Pabaigoje įteikta Solem- 
pavvzilingai pasielgė, vieni nizantui “Dvasinė Gėlelė”, 
gaudami paaukštinimo laipsnį kurią sudarė Mišios, Koinuni 
— diplomą, kiti baigdami mo- jo*, rąžančiai, litanijos ir tru
ksiu metą, jie iš vakaro prie- lupos maldelės; gražus, didelis 
jo išpažinties ir ryto pirmose gėlių bukietas ir branei do\a- 
Mišiose priėmė šv. Komuniją, na. Minėtą' “surprizą” klebo-

-----------------— mas labai brangiai įkainuoja,
ŠV. ANTANO ŠVENTĖ 'širdingiausiai dėkoja Sesel'-uiš,

Į LIETUVĄ

Rpguliariški Išplaukimui — 
Smagi Kelionė —
Žemos Kiliuos
Del platesnių informacijų krei 

pkitės i mūsų agentus arba

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

130 N. La Šalie St. 
Chicago, III.

DIDIS
IŠPARDAVIMAS

REFRIGERATOIUŲ,
PLDYYKL1Ų,
PEČIŲ IR 
Visokių kitų namams

reikmenų!

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖSE!

t»i» kun. Mykolas aplankė auUoInis. Taipgi r5nlė j,,
mn. S»cntW Žemę ir Tuntu- Lietllvos reikalus <la,.h„ ir 
v,. Sugrįžusi klnbonę 15 los'k„„,is vis„s ,]arbuB (,irho vi. 
ulonuos kelionės arkivysku-1 sa sav„ |L p,.ie atgavi.

kunigų, ėmėsi organizuoti na u 
ją Šv. Pranciškaus lietuvių j

L U.MIItJ l'll-l 'ienuolyną 
Darbas buvo

Taigi mes, lietuviai, turime 
džiaugtis turėdami savo tar
pe šv. Tėvo išaukštintą kuni
gą. Ne visiems tenka tokia Antradienį, birželio 13 d., 
didelė garbė. Visa tai užmo-'šv. Antano šventėje, mūsų kle 

bonui Antanui Andriušiui su
ruošta “surprizas”. Birželio 
12 d., klebonas su reikalais 
išvyko į Pontiac, Illinois, grį-

mokiniams 
j ilsiems.

ir prie jo prisule-

tesnis už sunkų darbą.
Užbaiga

Per pereitus aštuonis metus 
neapsakomai1 nuo suteikimo garbės ir pa-

ATOSTOGOS

Baigus mokytojavimo ir mo
kymosi paskirtą laiką, džiau-

pas Qnigle\ pask\re klebonu Lno Lietuvos laisvės kun. My- i sunkus. Pajutę lenkai, kad a-Į aukštinimo, J. M. pralotas
į Dievo Apvaizdos parapiją

Klebonavimas Dievo Ap
vaizdos parapijoje

Dievo Apveizdm 
nei kiek ne geresniam 
jime, kaip ir \Vaukegano. Nau 
jej vietoj prisėjo statyti nau
ja bažnyčią, kleboniją ir se
serims namą. Senoji bažnyčia

Į kolas visaip prisidėjo: rinki- į tims lietuvaites iš jų vienuo- 
mais, važinėjimais į seimus; i lyno, pradėjo audras versti,
jis buvo vienas tos delegaei- į visokius skundus Cbicagos ar- iatėjo, bet visgi, visas pastan 

.. jos narių, kuri važiavo į Ma- j kivyskupui rašyti, net Rymą! gus dėdamas, neužilgo žada 
I lapija, rjan, Obio, prašyti Amerikos 1 pasiekė prieš kun. Krušą, kai-

daug nuveikė. Daug bažnyčios 
skolų atmokėjo. Blogi metai

padė- prezidento, ITardingo, kad pri i P° ardytoją jų vienuolyno. Bu
pažintų Lietuvą.

Veikimas Arkivyskupijoje

Pasirinkimas visokių geriausių 
refrigeratoi ių : Norge, Gilison, 
Majestie, Spartini. King Kold 
ir kitų — vertės nuo $100.00 
iki $150.00 po

*65.00 *79.00
ir tt.

Metalinės ledaunės tik po

*12.95

visą skolą atmokėti. Su Die
vo pagalba ir geromis žmo 
nių širdimis tai įvykdins. Tai
gi, J. M. praloto sidabrinio ju
biliejaus dienoje melskimės 
prašydami Dievo pasisekime 
jam ir palaiminimo, kad to
liau galėtų darbuotis plačio
je Yiešpaties dirvoje.

Būdas

Sutraukus visa, ką skaitė- 
savo tikslą atsiekė, įkūrė nau- nie aP*e g^rb. praloto gyve- 
ją lietuvaičių vienuolyną. Pe- suprasime ir jo būdą
reitą metą Seserys Pranciškie- Kilęs iš paprasto luomo, iš 
tės šventė dešimties metų ju- darbininko žmogaus sunkaus 
biliejų. Po dešimties metų gy-'ldarbo, savo rankomis ir savo

Įvo daug nemalonumų, net pa 
rupija kilo prieš jį. Šmeižtus 
ne vien nuo lenkų laikraščių 

(kentėjo, bet ir bedieviški lie
tuvių laikraščiai rašinėjo vi
sokius' prasimanymus.

Rugsėjo mėnesyje, 1922 me

OI

Arkivyskupijoje kun. Kru- 
, buvo perdirbta į mokyklą, j nuo I>at jaunystės buvo i 

Prieš jam atvyksiant mokyk- Matomas priešakyje. Be viso- 
loje tilpdavo tik 150 vaikų, o oficijnlių darbų arkivvs- 
vėliau tilpo jų S(M). Viskas bu Rupijoje per dvyliką, metų bu v
vo blogam padėjime. Mokyk- Vo egzaminatorių klierikų ir' aL’ un’ ru s» nors daug 
los antras aukštas buvo nau- kunigų. Dėl jo gerų darbų ar- 
dojamas bažnyčiai. Seserų na-1 kivyskupijoje, 1924 metais

nukentėjęs, privargęs, su Die
vo ir gerų žmonių pagalba.

ilias buvo mažas, medinis, su
krypęs. Klebonija apgriuvusi. 
Yiskas tuojau buvo sutaisyta.

kun. Krušas buvo paskirtas 
Popiežiaus Pijaus Xf Namų 
Pralotu.

Administravimas Chicago 
Heights Parapijoje

šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčia, Chicago Heights, visai 
buvo uusilpnėjus, kuomet ar
kivyskupas Mundelein pasky
rė kun. Mykolą parapijos ad
ministratorium, duodamas jam | juos organizavo, pats
dar vieną asistentą. Dabar ši jn iklausė. Mylėdamas jaunimą, 
parapija gerai gyvuoja po va jis įtaisu* jiems tinkama vietą

Veikimas Jaunimo Tarpe
Nuo pat pirmų kunigystes vavj,no įos dabar mokytojau

dienų, kun. Krušas mylėjo ja Pittsburgli’e, Detfoit’e,
jaunimą. Mylėjo vaikiukus mo Į Kenoslioj, Ha-
kykloje; mylėjo augesnį jau
nimą. Ir dėl to rūpindamasis 
apie jaunimo ateitį, kun. Kru-

rtford’e, Mahanoy City, Ifome- 
stead’e, Elizabeth’e, Grand Ra

šas rėmė Lietuvos Vyčius. Jis Ransas CHy> Amsterdam’e, 
Cleveland’e. Taigi, po dešim-

į

dovyste kun. A. Martinknus.

šv. Jurgio Parapijos 
klebonas

basketball žaidimams.

Spaudos Rėmėjas
Katalikų spaudai kun. Km 

šas gal daugiausiai atsidavė

Drabužių plovyklos, šių metų 
mados, Standard padarymo, 
gražins ir tvirtos, vertos $75.00 
už

'37.50

pasiryžimu pasiekęs tikslo ir 
aukšto visuomenėje laipsnio, 
jis turi stiprią valią, nenuil-ĮI 
stančią energiją ir kietą grie-|| 
žlumąi. Patyręs gyvenimo sun-

pids, Du Bois, Rocbester’v, k>’bes ir perėjęs jos kietą mo-1 
kyklą, jis įsigijo didelių pra
ktiškų gabumų. Žemaitis bū-

ties metų gyvavimo vienuoly
nas tikrai padidėjo ir kasdien

damas savo tikslų siekime, jis, 
yra neatlaidus, priešų nepai-

didyn auga. !f”Ja ’r neHiQs*
Seserų vienuolynas turi 32

akrų žemės. Randasi už pen
kių mylių nuo Pittsburgb’o.

šv. Jurgio parapijoje, kun. ]pg01nįs įr rūpesčiu. “Draugo” Žemė išmokėta. Kad ir neturi 
Bendrovė ir spaustuvė įsistei-Įdaug pinigų, visgi viskas kuo 
gė, bet su didele skola. Tin-(geriausiai sekasi. Didelis kun. 

kiniui ir audros. Kun. Krau- karnų žmonių vedėjų tais lai- Krušo troškimas išpildytas.

M. Kraučiūnui klebonaujant, 
per daug metu siautė nešilti

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Sušilę? Ištroškę ?
Užeikite gražiausion visoj South Sidėj parengton užeigon 
atsigerti skaninusio alučio. Taip pat turime ir skaninusią 
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “Chefns.” 
' Muzika ir Šokiai būna kas šeštadienio (Suimtos) vakarą. 
Susirinkimams arba šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmonių.

Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon. 
Užtikriname, kad nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.

Užeikite tat į

Smith’s Palm Gardeli
. 4177 ARCHER AVĖ.

Ant kumpo Rlchmond Street
Telefonas LAFAYETTE 2235

Naujos mados gesinini pečiai, 
su stalo viršų, gražūs, paran
kūs ir nebrangūs, verti $58.00 
už |

*29.95
KODĖL PIRKTI KITUR IR 

MOKĖTI DAUGIAU? 
PIRKITE ČIA IR TAUPYKITE!

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVIŲ 
2536-40 W. 63rd STREET

Hetnlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171 
Chicago, III.
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b4‘sta<lienis, birželio 17, 1933

DIDYSIS i i DRAUGO”

PIKNIKAS
Įvyks Liepos-July 9, 1933
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

Šiam piknikui eina į talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro- 
fesijonalai. veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas.

Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.
1
iPradžia 11 valandą

Nusipirkę pikniko tikietų, turėsite progą gauti giažų 9 tūbų radijo. * ♦ . . • ’ * .♦ ’ ' . .

“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga 
smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems

ROCKFORDO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,. CICERO
KVIESLYS Visi cicericciui n-

skyrius prie pastarojo aštun- minų stoti j aukštesnes mo
tojo skyriaus ir džiaugiasi [kyklas. ši mokykla jau per,0

Ipasiekęs jį nors pradžios daugelį metu yra jn ipažiuta ‘’Hl,Į paia

(Tąsa iš 3 puslapio) ••tai kviecianu alsilaukvti l,ii

din; ai vedė mokyklą, rūpes
tingai prižiūrėjo švenčiau: i t 

vielą bažnyčioje altorių^ ir 
presbiteriją puošnume, i.-pk-

išmokėti iki paskutinio cento, Ibis renkama darbininkės bū- 
ikvti simam parapijos piknikui.

Valdyba
-ugeba

U mokyklos. Šįmet aštuntąjį sky-1 dvasinės ir pasaulinės vajj. [l>,'iy,s n*ok\kloj<, m > n dabai

ši sekmadieni Įvyksta mū-!želio 18 d. j Vytauto daržą.
pikui- \ isi linksmai laiką praleisk, 

\ ietis kitu susieisit, pasiinaty- 
\ isus šit. O rodos kad niekuomet ir

sij Kv. Antano parap. 
kas, Vytauto darže.

Nuoširdžiai kviečiu
cicerieeius, bulvariškius, Clu- nėra tokios progos susieiti 

vinie, pataisyme bei prirengi-,cago> ir apylinkės lietuvius ai- kaip ant parapijos metinio iš-
me kas reikalinga. .Ju d. la :silanky1 i i mūsų parapijos pi- važiavimo.
mokyklos vaiką susidarė gi- kiliką. Ypač kvie’-iu visus bi
lais choras ir įvyko keletą' prob si jonalus, visas 

ugijas ir klubus.
•se:es jau apleido Kockfor-! Jūsų visą alsi lankymas pri- 

dą, o dvi šį šeštadieni išvyk-j duos mums daug malonumo, 
siu ) ( liieagą. Roeklordieėi." gražaus ūpo ir draugiškumo, 
linki Seselėms gero poilsio iri Sekmadienį, I valaiid. 
laimingo sugrįžimo į Iiockfor- piet prie Šv. Antano

mokyklos bus trys dideli bu- 
sai. Kurie neturite automobi
liu, visi susirinkite prie mo-

gra.’ią parengimu. Mūsą 
Se<‘‘-‘'

d' i i Zlllerill.-

d r,

ą po
pa ra n.

uą.

PARAPIJOS PIKNIKAS

Sekmadienį, birželio 25 d. 
į\yks ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijos piknikas pp. Demei- 
kių miške, apie dvi myjjos už 
Beloit’o vakarų šiaurius. La
bai graži vieta piknikauti. 
tiražus miškas, geras puvėsis, 
tinkamos pievos žaislams ir 
prieš fikę-farmų teka graži, 
plati upe, kurioje mūsų Kapi
tonas sa\o gariniu laivu pa- turėsite 
vežios.

X Birželio 10 d., miesto

rių Nekalto Prasidėjimo para- žios. 
pi jos mokykloje baigė 74 mo-j 
kiniai.

Klebono atsilankymas
č Birželio 12 d. kun. A. BriŠ-1 
ka, parap. klebonas atsilankė' 
į mokyklą reikale išdalinimo 
klesos ženklelių, taipgi draug

.linini.- sunkiais laikais moky Į Draugija kv. Pranciškos Ry-
...................... įkloję randasi apie 650 moki J‘niunkos, moterų ir mergaičių,

\ isi baigusieji mokyklą > iaNamiški:, hiikys priešmetinj susirinkimą
____________ I birželio 18 d., 2 vai. popiet,

Šv. Kryžiaus parapijos moky-

gomnė
atsivedė misijonierių Tėvą Al- į^,,. 

mirė Jonas Masi lauš- fonsą, C. p., kuris išdalino at-' 
amz. \ ienas, pažį- minčiai misijų paveikslėlius, j 

Kun. A. Briška baigusiem-i

pasiryžę tęsti mokslą katali
kiškose mokyklose, tiražus bū į a 
rys jaunu mokslo žmonių yra! 
džiaugsmus mūsų kolonijai, 

j Visi pasiryžę kovoti su įvai
riais blogumais. Iš šio gra-1

būrelio galima tikėtis ne
maž naujų inteligentų, įvairių 
pro tesi joną lų.

Tebūna garbė įr padėka tė

ŽINIOS IŠ ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN 

OF LAKE

klos kambaryje. Valdyba

kis, 46 m
štamai šeimynai, policnmnas!
apie lai primes,•. Pasiųstas aštuntąjį skyrių pasakė kai-.
e*ra bor, i ii: L n. I v i < l - -1 i c f ii, i • ’ j i * t , , 1 va i lis. k u 11 e s u pran t a kala 11-,i<mmms, initi \ įskų ištirtų. |,ą ir ragino tęsti mokslą auk- .. 1
Jei turi ap,bandą, kad par- štesnėse. katalikiškose .^^^jKiškos niokyklos naudų ir ! žiaus parapijos svetainėje, 
vežtų į Cicero ir tinkamai pa-! lose, ragino šviestis ir būti/’’1 lc,,1;'a savo vaikus mokslo [pos },. ,-ugpiūčio mėnesiai
laidotų, (jiaborius visur tyri- tvirtais katalikais. Didele, gi*a smiltis. Tebūna garbė pa-

Draugija Šv. Elzbieta.- mo
terų ir mergaičių laikys mė
nesinį susirinkimą birželio 18 
d., 2 valandą popiet, šv. Kry 

I Je- 
- ne

bus laikomi susirinkimai, dėl

Progress
FURNJTURE CO.

I ’utogin unitii įmigta. krautuvė
Hridgcporl«- kasdieną siūlo did
žiausius plikių vertyb- s. Pirkite 
tla ir laupykite!

dėka seselėms mokytojoms iš nar<-.s prašomos skaitlingailiejo, net ir pas tuos biznie- ži klesa iš 74 darė puikų i-į .... ..
rilis, kur velionis gyvendamas spūdį; visi gražūs ir linksmi; Sv’ Razinilel° kongregacijos, susirinkti

kyklos. Visus busai nuveš į o centus nralehūAyA'--1’““1’ " ",T..... P^ėku km
piknikų ir parveš namo. Dus . ' , (tai, .-a- šioje mokykloje .ne ne t.k pra £ 1
dar ir l-e) tu- (i- .l-ii icnme ... 1^°' I,nu palaidojimo ; džios mokslu įgijo, bet ir ir- -dai n k< .tas trakų, kūne a/*- y- , . . . , _ >. . . . ne tik sugebėjo pastatvti d
koiėinn vnyino< n 1 Vlbl dl>isake. Dabar turės augo sveikais siela ir kunu. ,ksrrau raziaos. miestas palaidoti, jei niekas I * 'kmusuj betuv.anm, mokyki

Piknike Ims uzl.kiinni už- nealsišauks. 1 Užbaigimas mokyklos Brighton Parke, bet ir skob
„r...;.,.,, ' .......................................................... Rytoj vakare bus išdalini-!-------------------------------------

Tebūna garbė ir padėka kun. 
klebonui A. Briškai, kuri.- 

di-
mokyklą

skolaš

į šį susirinkimą.1

kundžio ir gėrimo, tat iš na- i 
mų nesiveškite.

Bus visokių žaidimų ir ‘‘ge 
mių”. Atvykusieji, tikėkite, 

•mai laiką praleisite ir

Velionis paėjo iš Šilalės pa
rapijos, Žvilių kaimo. Sirgo 
džiova.

Pavyzdys visiems, kurie ve
da netvarkų gyveninii).

“good t i me”.
Jki pasimatymo. Dulksiu jū

v toj
inas diplomų baigusiems šią 
iiiokykią. Gavę diplomus ji<

BRANGINTINAS
PATARIMAS

Ipajll: ad gavo pažvillėjiina greit payargatatP jeigu jtj«
i . v n<teTikiilr spėkų tik truputj pasiju-

savo ilgų metu darbo apvai-l,rtinu’-n? eKa,A A'1’’ ,vi'- n { 1 1 tas kaip kad buvote pirtmaus. Jeigu
nikavimą. rūpesčiui arba kokie kiti reikalai su

mažino jūsų tvirtumų, pi'iinkitc

Važiuojant į ]>arapijo- pil<- 
niką, reik važiuoti tiesiog į 
Beloit’o miestą, o ten turėsi
me savo vadus su ženklais, 
Kurie pristatys iki pikniko vie
tai. Neturintiems savo karu-

■II.
Kun. H. J. Vaičūnas,

Klebonas

RADIJO STOTIS AJJ
Birželio 13 d. eicerieėiai iŠ- 

automobilių bus parūpinti di- kilmingai šventė savo bažny- 
deli trokai ir pigiu nuvažia <'os globėjo šv. Antano die
vintu. ną.

...... », K< ryto nuo 5 vai. prasidėjoKitame Draugo numery- *
je bus aprašyta plačiau ir ai
škiau. Visais minėto pikniko 
reikalais kreipkitės pas savo 
Kleboną, 1540 S. VVest St.,
Rockford, UI., o jis suteiks PiO(,'|.la 
reikalingas žinias 
jas.

CHICAGOJE

IŠ N. PRAS. P. Š. PARAP 
BRIGHTON PARK
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Atdaras kelias
Šios mokyklos diplomai tei- 

j'kia galimybę be jokių egza-

.,! 1 LIETUVA
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Nusa-Tone
Gydytojaus preskrlpciją, kuri atgra- | 
žino pasitikėjimą ir tvirtumą tuks- : 
tančlarns. Sis pastebėtinas TONIKAS . I 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj i, 
valstlnyčloj. Mėnesinis treatmentas, 
kainuoja Vieną DolerJ. Nusipirkite11 
buteli tuojaus — pilnai garantuotas, j

«■■■■■■■■■■■■
^Reumatizmassausgelė!
■ Nesikankyklts savęs skaus- ’ 
_ mals. Reumatizmu, Sausgėla, t

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungis | 
B — raumenų sukimu: nes skau- . 
g dėjimai niukina kūno gyvybę

Ir dažnai ant patalo paguldo. I 
CAPdICO COMFOUND mo- |

B stis lengvai prakali na virtmt- 
g n ė ta Ilgas: mums tlandls dau-

gybė žmonių siunčia padėka- I 
B vones pasveikę. Kaina (Sc per |
■ paAtą S5o arba dvi už Sl.lt.
_ Knyga: "‘•ALTINIS 8VEI- 1

KATOS" augalais gydyties, kai- |
■ na 11 centų.

Jiistin Kulis !
«58 80 HAL8TED 8T I

Cbleags 111. t
IBBBBBBBBBBB

Didžiausios Vertybės ant 
REFRIGERATORIU

$150.00 vertės Hefrigeratoria.1 da
bar po

87O.OO
I 'asirinkiniuM Hpurton. Majeatic, 
Sorge. Gibaon ir kitų už tiiažiuu- 
ęias kainus mieste.

NAl JOS METAIJ.\ĖS
LEDAUNĖS8 .

Kiekvienas geras ir namlin 
gas darbas duoda gerų sėk
mių. Taip pat kiekvienas nro- 

.Misios ir kas valandą buvo tįngas žmogus dirba su tikslu, 
laikomos. 10 vai. buvo suma Tikslui pasiekti, reikia daug 
it pamokslas, o 7:3d vai. va

I kare iškilmingi mišparai 
Mišparus laikė

laiko piuleisti ir nuosekliai 
ir dirbti.
s’> Kiekvienas žmogus -iekia,

Xcw Vork-KlnliMvii*.
I’i-r (■otlirnhurgn 

l'U.IOS LAIVAKOKTF.S 
Ci-citM kelionė j l.ieluvą per šzeiliją 
\ liula Uolai i-plMiikiiuai Iš Xew Yitrfco

l'ler !»7. gale W. 57lli St.
M. I.. •‘GIIII’SHOIAI" l.irpoK. . 3.
VS. ••|>i:OTTM\GHOI..ll-’ Liepo- 1:1 
M. I.. •‘I.KII’SHOI.M" Meno- 2S
M. L. “K1 SHOL.M" ItiigpiiKki II, 
s. S. “I»KOTTMXGHOL.M ’ Rugp. 24

Pkk-ll. baili 11 gulbė- laivai. Erd
vi!- ir gers i ventiliiioli kam,airiai. 
Kelionėje: Jmloiiii |Mtveik-lal. koneer- 
tai Ir Mokiai. Keliaujant “Ilatlunjii 
š'iilų laitu" kelionė būna pertruni- 
pa.

Informacijų Ir laivakorčių kreipkis 
j vietini laivakorčių agentą arba: 

SVVEIMSH AMERICAN LINE

i’Hikios fe,In r medžio dėžės <lel 
upsuiucojimo vilnonių drabužių nuo 
kandžių, didis pusi.
rinkinius nuo.... t ^7 SJ

AUKŠTOS RŲŠIES MOHAIR 
• PARLOR SETAI

s-informaci-j ’'u"' *'ll,>" ” Pa-j kokio nors tikslo. Mažus kfidi- j \J' statė st., ,K* xĖwyokk\vv!
mok.-lą >ake mį-ijonierins kun..kėlis, atvestus pirmą kartą lUi-ton. Ma—. 

I>e«roit. .Mieli.
j(, State Street 

73 .Monrts- Srfrj-M

VAŽIUOJANČIU | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vetlėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys

Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
želio 24 d. “Lniteil States”, birželio 29 <1. “Berenga- 
ria”, Liepos 3 d. “Gripsholm”, Liepos 7 d. “Jie Be 
France. ’ ’

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kražtus.

__________ Pvtrnuskns, marijonas. Per’lnokyklą, laipsniškai eina per■ 1410 StoMl<yS4\
, ...... , iiuišpurits gražiai giedojo cho-•sekmadienį, birželio! 1 *X

IS <
I.iriuas piknikas, rengiama^ . ...................
, ,, i- . .................. ižiave kiti lietuviai vargoniniL. R. K. A. Susivienijimo ‘ ®
k p. purapijos naudai, mū*ij
darže.

d., 3 vai. po pietų įvyks įas, \c« lamas vurg. A.
deikos. (borui padėjo 

kiti lietuvi
akai.

Mon-1
šuva-

i
LACHAVVICZ IR ŠONAI

Svečių kunigų buvo daug.
X Dabar eicerieėiai visu 

X Hį sekmadienį, birželio lb)narĮ<u||lu ruo^įasį prjc m,.ti. 
18 <1., per sumą 9 vai. Misio.', p-10 purapijos pikniko, kuris 
bus su įstatymu ŠvenČ. Suk- |)U5 ]8 d birželio, Vytauto da- Į 

iže. Piknike bus visokių įvai
rumų. V

Šv. Antano draugija pikni
ke dirbs už baro, menedže-] 
riimi bu.- J. Stankevičius, ku
lis yra patyręs tame darbe.

Seimininke.- pranešė, kati 
turi surinkusios' daug valgo
mųjų daiktų ir piknike gamin
siančios skaniausius užkand
žius.

ramento ir procesija.
X Ateinantį penktadienį, bi

rželio 23 d. yra šventė Švenč. 
Jėzaus Širdies. Pamaldos bus 
ryte 7 vai. ir vakare 7:30 vai.

R b

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI
Pagrabą kainos ntitinka tltpicsi.ioi laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Modemiška KopRčia I)ykni 
Asmeniakns, innndngus simpatiškas patarnavimas

Nnujbe mados gražūs ir tvirti len
gvai \ertl $75.on; gi 
žiu savaitę tik..

Jui|iiurd Urbu Tupealry d- ngii se
tui, verti ICo.nu K) 
po................................
3-Jų Šmotų gražūs miegamų kam
barių aetal. verti Si 
$75.00; čia tik
7 Šmotų gražūs valgomų kanihn- 
rlų setai, verti *4 
$86.00; už .... s&i 1

$25.00 vertės 5 dailūs ųžuolo me
džio breakfast S 
•etai po... . I 1
' MATYKITE ŠIANDIENA!

GARSINKINTFS
"DRAUGE”

CH1CAGO, ILL.
2314 VVcst 23rd Placc 
Telefoną.-; OanaJ 2615—2616

CICERO, 1LL.
1439 So. 4'Hh Court 

Telefonas Cicero 6927

DuvaKorciu agentūra
2334 SoOAKI

Telefonas CANAL 7790

3222-26 So. Halstcd St
Vedėjai: J. Kaledi įtakas 

J. Romanas

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



ftestadienis, birželio 17, 1933
MARQUETTE K. OF L. 

OUTDOOR DANCE 
TONIGHT

D K X TT O A 8 5

pa-( The eilines are not 
St. ed to any elub or 

ImmJtion. Any Lithuanian is eli- 
Coneeption are štili in tliere gible. Such clubs as Knight? 
battling lor that C. Y. O. title. 'of Lithuania, C. Y. ()., or any 

The lašt fe\v gailies played of the elubs from the 12 Lith- 
proved (pute disastrou 1 ’
irom no\v on the 
gailies on the
be won. A loss of a few more enter as a free agent. 
gailies will definitely put ali f Clubs, organizatiofns 
three teanis in the seeond di- rislies vvill not be restricted 
vision. At present luini. Con-įto any certain number of ent- 
eeption is holding the best ries. Ali niay enter. The only 
position — lliird plaee. Nati- reųuireineiit \vill be a 2.’) eents 
vity is in fourtli and St. Geor- entree l'ee per person. 
ne in si.vtli. , ltenieniber entries are now

Ali three teanis are playin<
in different divisions and vii 
not meet one another.

The three Lithuuuiun 
rišli tcuins representing 
George, Nativity, and

organiza-

The Martjuelte K ot L vili 
hol'd their Aliuliai Outdoor, 
danei“ toniglit at Sunset (Srove reikalu 
1‘avilion ld.'ith and Arclierj 
Avė. The adinission is 25 
eents. Tliose vho have no cars 
v ili be aide to ride the trucks 
vhieli leave (|3tli and Rock- 
vell St. at 7:30 P. M. Comnt.

susirinkimas, kuris turėjo į- A. Anėiūtė, A. Čiapas, Peop-. 
vykti sekmadienį, birželio IS les Parlor kvartetus, duetas ir 1 
d., atidėtas į trečiadieni, bir- kiti. Keikia pasakyti, kad vi- i 

|želio 21 d., 7:30 vai. vak. įsi jie buvo pasirinkę 
| Prašoma visų atstovių atsl-)dainų ir visus gražiai padai 
1 lankvti

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

. j Ofiso: Tel. Calunlet 403® 
giu/.n: lles . Tel HenJiovk 628#

nes yra daug svarbų nuvo. Taip pat, buvo gražio? 
svarstyti. Valdyba ir rinktinos muzikos, Įdomi ku 

Iba dr. Šimkaus, juokai Čulie 
Kepurės ir naudingi pranešėja 
pranešimui. -isRAOIŪ

LIETUVIAI DAKTARAI:

and iianian paiishes are expeeted 
reinaining (to be represented by many of 

schedule mušt the players, būt anyone niay

Praeito antradienio vakare, 
kuomet didieji karščiai aplei
do č’ikagų, ir vėl radijo klau- 

ŠV. K. A. RĖMĖJŲ CENTRO >ytojams buvo malonu pas?

or

opcn and you have about

Tomorrov’s game betueen1 
Nativity and St. Klase viii 
be played at Argo, III. at 2.03 
P. M. The Argo team is tied 
for the seeond plaee in the 
Jeague at present and should 
prove (piite troublesome for 
the Lithuanians.

TENNIS

v eeks time to enter,
Lusy.

' Kntries niay be sent to .Jaek 
L. Jatis 6822 S. Kockvell St., 
Chicago or direct to the ‘Drau
gas Sport Editor’ 2334 South 
Oakley Avė., Chicago.

The Lithuanian Cliampion- 
ship Tennis Tournament vili 
be lieki on July 14. 15, 16.

Ali Lithuanian tennis play
ers in tliis eity or anyvliere 
else in the vorld are eligible. 
Persona coming to the World’s 
l’air on July 16 eun enter 
t bis tournament as malehea 
vili be played very eonveni- 
ently near the Fair grounds.

The tournament is expeet- 
ed to drav veli over 100 enl- 
ries and such veli knovi: 
Lithuanian players as Bronį. 
Bacevich of N'ortli Central 
College, .John Tarvain of l'. 
of III., Paul AIoss of Purdue 
and John Zalenas of Millikan 
are expected to conipete. Both 
Yloss and Bacevich are veli 
knovn Chicago Tennis Play
ers having beiti the Knights of 
Lithuania Championship title 
in recent vears.

ANTANAS 
BALKAUSKAS

Mirė birželio 11 d., 1933 Ilk. 
I vai. popiet. 46 įlietų alilž. 
Kilo iz Batakių vaisė., Taura
gės npekr.. Gaurės parap., Jil- 
caičių kaimo. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

Paliko dideliame nubudimo 
seserj Liudviką ir švogerį Juo
zapą Uftkurnitį. dvi anūkes Ma
rijonų u- Veronikų. Ir du anū
kus Bronislovą ir Albertą A- 
iiierikoj, o Lietuvoj keturias 
seseris: Agotą Umantienę, Ci
ną Daugėlienę. Marijoną Stul- 
ginskienę Ir Veroniką Ambro- 
zuittenę, du broliu Kazi'mle.rą ir 
Juozapą ir dvi brolienes Petro
nėlę ir Magdaleną.

Kūnas pašarvotas 719 W. 19 
S’t. Laidotuvės Jvyks pirmadie
ni. birželio 19 d., iš mimų b:.10 
vai. bus atlydėtus į .Dievo Ap
vaizdos parap. Isilnyčią, ku
rto ie įvyks gedulingos pamal
dos U2 velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į iv. Ku- 
zimlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pužys- 
tan iis-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Ke>,n». ivogvrls, A- 
liukai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius. Telefonas 
(Janai 617 4._______

ir.nra in TTBom

-O

LITHUANIAN G. C. 
CHAMP3 LOSE

.nsl veek playol ame
betvecn the different division
'Chanips sav Nativitv sci.ool 
I • 1jViiiners of the Southern divi- 
' sion title lose to Kankakee, 
III. team. This eliminated theI

;Lithuanian boys from further 
competition for the District 
title.

KELTAS

Dėl svarbių priežasčių, 8v. 
K. A. Rėmėjų dr-jos Centro

1

dos iš stoties WGES, kurią 
surengė pastangomis Peoples 
Furniture Co.

Šį sykį dainavo K. Sabonis,

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiaunlu. 
Relkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti
Tel. Ganai 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsam uoto jas ! 

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Cbicsiro. TU1439 S. 49th Court, Cicero, HL
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi- 
me Išlaidų užlaikymui

Nauja, graži ko- 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenuo

J. F. RADŽIUS i
Ine.

LIETUVIŲ GRAIJORirS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
neit W. IHtli St. Tel. 4 anai 6174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS '
GRABORIUS

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

TEL. REPUBLIC 8340

iw. tui'i

OR. A. RACKUS
utJIIUJAč, VHlittJZčU^a

A—{SPINDULIAI 

OUOl w. 4010. OL
<X*rlv s.s u,iwu &«u*i*j
Tiuuiuua. uuu i • nu. *a*»rv 
**r«uuuna u uaa»Uuuu*

•u tania*

I'HONE GliUVEHiLL #027 
VuianUoo; 1-4; 7-1 **. M.

Trečiadieniais ir nekuiad. susitarus

DR. J. W. KADZEIIVICK
Lialuvia Uydytujas ir Cairuigas 

<669 SU. Vh.STJb.ltN AVh. 
Ctneaau. 11L

Boulevard 2689
rtes. Ueuiluck 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
PENTIS TAS 

4712 So. Ashland Avenuo
Vai.: Nuu 19 ryto Iki b vakare

fel. Ofiso Uoulovard 6913-14 
Re.a. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th {STREET

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:2* 
lik JUKUbklb

PRANEŠI
Persikėliau i 

S31&

MAS
Ir patugeanterdvesuę 

vietą
KO. HALSTED KT. 

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
nuo 6 iki b vakare 

Šventadieniais nuo 19 iki 12 
Pbons BOULEVARD 8482__

_DR.VAITUSH, OPT.

¥>4

Senlaii-i I,lėtinių Grnlnirial Chieflgojn
č'ia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų ypatlškas. Ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAlJ.y f.EMEKNE KAIN.J.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 

dykai". Nuliūdimo valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPUBLIC HS-4O, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZ1E AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir (-8 vai. vak. 
Rvaidencljoa Ofisą*: 265* W. (JUth SL 

Valandos: lt—11 ryto 
Bure domis Ir Nedėllomls pagal sutarti

■ DR. ATKOČIŪNAS
D E N T I S T A S 

144* KO. 4Utli CT., ( lt I RO, II,I,. 
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 KO. IIAJ.SI IJD KT., ClllCAUO 
l'anvd., Sured. Ir Subit. 2—U vai.

Tel. LAI A Y EITE 7 #30

DR. F. G. WINSKUN AŠ
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. C'ANAL 0403

HJCMCOCK Siti

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAU IH CHIRURGAS 
1429 West Marąuette Road 

VAiULNDUH:
• Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakare 

U tarų. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Re*. <4i« a. mnaiooD ZVB.

Office Pbone 
Proepeot 102*

Res. and Office 
X1S9 So. Ceavltt St 

Ganai 970#

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to 9 P. U 
Sunday by Appolrtment

Tek Lafayette 5793

< DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. M. T. STRIKOL'IS• • • 
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis įiagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Piospeet 1936

Pbone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso Ir Res. Uroveblll 0617
• 9l7 U. Waauluiiaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 W4st Marųustte Road
VaL: S-4 Ir 7-9 vak. Ketv. >-x* ryto 

Nedėlloj susitarus

Pilone Carini 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cennak Road
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak 

Bb£k-dualia ir nedėliomis pagal sutart. 
REZIDENCIJA.

6631 S. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

JUOZAPAS RUSTEIKA
Mirė biri. 15. 1932, 7:30 vai. 
vak. pusamžio im-lij. Kilo iš 
Tauruftčs Apskr. Amerikoje iš- 
gyevno 29 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Domicėlę, po tėvais Ilra- 
caltę, dvi dukteris Petronei? 
ir Barborą, seserj Barborą ir 
svogerj Aleksandrą Jankauskus 
Ir gimines, o Lietuvoje moti
nėlę, seserj Oną Ir broli Petrą.

Kūnns pašarvotas 1224 8.
Vashtenaw Avė. Laidotuvės J- 
vyks pirmadlcnj, birželio 19, iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
23rd Place Ir Oakley Avė., ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j .Šv. Ka
zimiero Lapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, dukterys, 
sesuo, švoi-grLi ir giminė.-.

Laidol uvėse patarnauja grab. 
J. F. Eudelkls Yards 1741.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUH IR BALNAMUOTOJA8 

l’aturiiuvilnas gerus Ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

Tel. Lafayette 8571

J. Liulcvlčius
Graborlui

Ir
IlalsamuolojM

Patarnauja Chl- 
csgoje Ir aplelln- 
k«je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dyka)

40*2 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUH IR LAIDOTUVIŲ 

VKDAJAH
1646 WEST 46th STREET

Tai. Boulevard 12*2—8418

Tel. CICERO 8*4

SYREVVICZE
GRABORIV8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas oi 226.00 

KOPLY01A DYKAI
1344 S. m Avk, Gttiro, m.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERIAKING CO:
INCOnPORATED

Henry \V. Beekcr
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
IUDEIKIS ir včl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no i mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į j ūsą 

namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautojo. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl tsnnsną. Palaukite BUDEIKĮ pirm negu krsip- 
iltis knr kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Ptdyala Ofl«M

4605-07 South Hermitage Avenuc
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priuzubtiiu galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteuu'uio. nervuolu- 
luo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regyslę ir tolimą re- 
gystę.

Prirengtu teisingai akinius visuose 
atsilikimuose, egzainiuavitiiaa dalu
mas su elektr ., parodančia mažiau
sias klaidas.

Kpecialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Daugeliu atsilikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigeuuca, uegu buvo. Musų kauiua 
pigesnes, kaip lutų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIAJLJSTAH

Ofl.'iab i'r Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

/z

TeL Ganai (122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIBTAB

2201 W. Cermak Road
(Kampu Leavltt 8L) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta
Nuo 1 Iki S vakare 
Beredoj pagal sutart)

Dr. C.K. Kliauga
DENTliSTAS

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. l’astebėkit mano iškabas.

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

Phone C&ual 0523

Tel. Ganai 0267 Res. l'rospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIST
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 660u bu. Arlesiuu Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki b:30 vakaru

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4142 AECHEB AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Tel. Grovcliill 159 5

DR.A.L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. M-UtUUETTE RO.YD

Į V AIRŪS DAKTARAI
Res Fhone 

Englewood 6641
Office Phon. 

Wentworth 100#

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
------ ------  ' ■■ ą

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

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

Office: 
Victory 2284

Re*, t
lieverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
I’HYSICIAN AND SURGEON 
3046 Wentworth Avenuo

Vai.: 2 lo 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. Ir Kel.ni.id. pagal sutart) 
Ryto vul. šv. Kryžluus Ligoninėj

Chicago, III.
Phone: Hemlock *704

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. I’laza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėk nuo 10 iki 12 dieną

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GY1M) VISAM I.IGAS VYRŲ »R MVlKKV l’FR 2H MtTI 8 NF.ZII RINT 

KAIP VZMSENP.IIMOS Ir Mčlšt.YDO.MOS JOS YRA 
Sperlališknl gydo Ilgai, pilvo, plaučių, Inhatų Ir puslėa, užnuodlllmą krau
jo. oi los. lig,m, žaizda*, reumatizmą, galvos eksuam.ia. *kau«mua nura- 
rojo. koėėjltną, gerklė* ekaudėjlmą Ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite k<j Jis Jiiiur gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mą* dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 4—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4300 U'KKT aoih KT., kampa* Keclnr Avp. Tel. Prawfnrd *07*



o SeStadienis, birželio, 17, i 933
::a«

? PIKNIKAS ir KARNIVALIUS
I SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (IIINE) 18 D., 1933 M. Bus visokiau.'iu žaidimų, sporto, — Basobnll 

muzika. Valgiu lig sočiai. Gurkšneliu netruks etc

Mlv*.
ŠV. ANTANO PARAPIJOS 

Cicero, Illinois
Dnncing su praisais. Vnrsity Syneopaters

VYTAUTO PARKE
115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

PRADŽIA 11 A M. Kviečiame visus nuoširdžiai
KLEBONAS IR KOMITETAI. |

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

I iželio 10 d. vedė p-lę Eleną 
Mackevičiūtę. .Jungtuvės buvo

4- Gricių ir Gudauskų šei- cber Avė. Jau ir apie tą gnl-
mynų calunavos šv. Mišios 
Aušros Vartų bažnyčioj užpra 
švtos 19 d. birželio, perkeltos į 18 d. 
j 3 d. liepos, 7:45 ryto. i inokyl

vojania.
X Šį sekmadieni, birželio! 

bus mūsų parapijinės 
os užbaigimas mokslo

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRIDGEPORT

is’o) — choras, orkestrą, var-|WCFL; 8 vai. ryto ir 1 va!

šv. Marijos bažnyčioj, River- 
side, vestuvės pp. Mackevičių 
namuose. Daug laimės ir su
tikimo!

X Ryt, sekmadienį .........,
Kūno šventė. Sumą bus iškil i 
minga. Po sumos Dievo Kūno' 
procesija lauke. Visi parapi- 
jonvs kviečiami dalyvauti su
moje ir procesijoj.

X Praėjusį ketvirtadienį

-j- Visos West Sidės draugi-1 metų. Virš 50 vaikučių baigs 
jos ir organizacijos gavusios j šiais metais mūsų mokyklą, 
laiškus pakvietimo į “ Drau-! Seselės mokytojos su vaiku- 
go” pikniką, gražiai atsilie- čiais rengia vakare įvairų pro- 

DievolP*a- Igramą. Prieš išdalinimą dip-
Sąjungietės 55 kuopos išrin- lomų ir dovanų kalbės dr. A. 

«> gabių komisiją, kuri jau Rakauskas.

PRALOTO KRUŠO SIDAB 
RINIS JUBILIEJUS

Prasidės iškilmingomis šv. 
Mišiomis; po Mišių ban- 

kieas parapijos sve
tainėje

gonai.
Offertorv: Jubilate Deo (Ai- 

blinger’o) — choras.
Benedietion.
Programa bankieto:
L Šv. .Jurgio mokyklos or

kestrą.
2. “Jubilee”, mok. S skvr.

popiet, duodamos Jos. E. Bu
drike radijo ir rakandų kinu 
t avės, 3417 S. Halsted st. R - 
liktini numeriui dainų ir mu
zikos suteiks visiems daug m i 
lonumo, tad patartina pasi
klausyti šių programų. Net 
kitu miestu lietuviai gali šias

• I.
4.

Vyrų dvigubus kvartetas, programas aiškiai girdėti, nes

pradėjo galvot apie skanių 
valgių pataisymą ir mandagų 
patarnavimą piknikieriams.

Aušros Vartų bažnyčioje pra- n6s tikiet,J Platinin,< 
įsidėjo Dievo Kūno oktava.
! Mišparus laikė ir gražų pa
juoksiu pasakė misijonorius

X Iš Lietuvos atvykęs kun. 
Lipnickas kai kuriam laikui 
sustojo pas vietinį kleboną. 

Taipgi eina didelės lenkt y-į Svečias šį sekmadienį per su
mą pasakys pamokslą Dievo 
Kūno iškilmėje.

X Per ateinančias dvi sa
vaites bus kunigams rekolek-

P-lė Irena Kučinskaitė, 21 
metų amžiaus, advokato Jo
no Kučinsko duktė, šiomis die 
įlomis baigė advokatūros mo
kslą l)e Paul universitete. Lie
pos mėnesyje laikys valstybi
nius kvotinius ir pradės pra
ktikuoti teises drauge su tė
vu, kuris turi ofisą — 2221 AV. 
22nd St. P-lės Irenos tėvas 
praktikuoja teises 21-mus me-. 
tus. Jis yra buvęs valstybės.

kun. A. Petrauskas. Didysis 
choras giedojo Niekaus miš
parus keturiais balsais. Žmo- 

jnių į bažnyčią susirinko ne
daug, kad net misijonorius pa
stebėjo, kaip žmonės neįverti
na gražių vakarinių pamaldų. 
Lietuvoje žmonės, matę laukų 
darbus, tris viorstus eidavo į 
bažnyčią mišparams, o čia, bū
dami dyki, bloką tingi perei
ti, kad nuėjus į bažnyčią.

Oktava baigsis ateinantį ke
tvirtadienį. Mišparai bus lai
komi kas vakaras 7:30 vai.

X Rytoj mokyklos užbaigi
mo vakaras Paliulio salėj ir

X Pirmadienį, birželio 5 d.. 
Nekalto Prasidėjimo draugija 
surengė puotelę
naujų narių. Skaitlingas bū
relis pradėjo savo darbuotę 

šiai draugijai, kuri savo įtek
mę skleidžia parapijoje. Visi 
linksniai praleido vakarėlį,

Sekmadienį, birželio 18 d.,! 
11 vai. ryto J. M. pralotas!. 
Mykolas L. Krušas laikys iš - - 
kilmingas šv. Mišias Šv. Jur
gio bažnyčioje. Asistuos Tė-j 
vai pasijonistai: Vilius ir L<*o-į 
poldas. Pamokslą sakys sve

.................. .. čias iš Dureve, Pa., pralotas
priėmimui;cijos arkidiocezijos seminari- T ,f ... .. ,v . . Juozapas Miliauskas,joje. A ienas iš kunigų išva- ■

žinos į rekolekcijas. Rep.

ipas
Muzikalę programų išpildys 

X Šv. Kazimiero Karalaičio Į prof. Pociaus vedama mokv- 
dr-ja birželio 18 d., 1 vai. po-lklos orkestrą ir parapijos cho- 
piet rengia metinį pikniką |ras- Bažnyčioje bus sekanti 

džiaugdamiesi sėkmingu drau-1 Marųnette Parke su 10 dova-, Pro"rania:
gijos auginiu. Korespondentė nu vertės $25.00. Tikietas 10c į prOcessional: Coronation

Bus įžymių kalbėtojų ir Mareli orkestrą ir vargo- 
daug kitokių įdomių dalykų. 'na;

Solo: A. Pieržinskienė. J
5. “Silver Vreaths” 5 ir (i 

kvr. mergaitės.
7. Merginų oktetas.
8. Solo: J. Babravičius.
A. S. Pocius direktorius ir

'akompanistas.
Bankieto vedėjas bus prof. 

E. Mastauskas. Programoj bus 
kalbėtojų. Programa bus tru
mpa, bet graži.

Kviečiame \ isus skaitlingai 
atsilankyti ir pagerbti pralo
tą Krušą.

WCFL yra didelės pajėgos 
stotis. Kitos Budriko progra
mos būna ketvirtadieniais nuo 
7:30 vakare iš stoties WHFC.

Rep.

PRANEŠIMAI

prokuroro padėjėju, yra tei
sių patarėju keliose špulkose balinimas diplomų baigusie- 
ir korporacijose. P-lė Irena |n,h skyrių. Piograma bus 
bus pirmutinė lietuvaitė ad- i'a’r’- Visi kviečiami
vokatė Chicagoje. Pasisekimo!,a^silankyti-

X Didysis parap. piknikasŠia proga sveikiname ir pp. 
Kučinskų sūnų Joną, kuris bi-

Jūs sutaupysite ant drapa
nų skalbdami jūsų drapa
nas su nauja modemiška 
skalbiama mašina 

THOR 
*37.50
MAUNKTIC
*29.50

R0TAKKX
*39.50

MAYTAO
*69.50

FRKDRICK MAYTAO
*49.00

Po vieną dolerį į savaitę 
Dykai Elcktrikinis prosas 

su kiekviena mašina

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705-8167

W C F L 970 k. Radio pro 
gramas nedėliomis 8 va 
ryte

W C F L 970 k. 1 vai. po 
pietų.

AV H F C 1420 k. ketver- 
gaiš 7:30 vakare.

Lietuvos Ūkininko draugi 
jos susirinkimas įvyks Palių- Taip pat bus priimami nauji 

I lio svetainėje, 2242 W. 23rd nariai: vyrai, vaikinai, mote 
į PI., birželio 18 d., 1 vai. rys ir merginos. Įstojimas $1 

S. Lenkauskienė Mokestis į mėnesį 25c. Pašal-
--------- pos ligoje dr-ja moka $5.00 į ;

j savaitę. Pomirtinė $55.00 ir, 
(nariai sumoka kiekvienas po 
$1.00. Širdingai prašome vi
sus atsilankyti ir maloniai pra 
.kisti laikų. Komisija

Moterų Są-gos 67 kp. prieš-

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

Pi imintina, 
vėl bus dvi

kad

Mass: Exultate Deo (A ren-1 radijo programos

ryt dieną 
)s lietuvių 

iš stoties

A Pot of K, S. J AKUBAITIS

įvyks savam “Rūtos” darže, 
birželio 25 d. Įžanga į daržą 
bus 10c. Pirkusieji tikietus ga- (• 
ės tikėtis geros laimės. Visi

X Praeito sekmadienio pa- pusmetinis susirinkimas įvyks 
rapijos pirmas piknikas gerai šeštadienį, birželio 17 d., 7:30 
pavyko. Oras pasitaikė gra- vai. vakare, parap. svetainėj, 
žus ir šiltas. Dikčiai parapi-, Visos narės kviečiamos atsi
jom) atvyko, o jų tarpe buvo lankyti, nes turim svarbų rei- 
nemažai biznierių ir profesi- kalų svarstymui. Valdyba 
įjonalų iš mūsų kolonijos.'arapijonvs, visi biznieriai ir 

profesiįonalai H anksto kvie-, •Įįį^giasį
laitu į t.j piknikjy, nes kito darbuotojai, kad jįj

tlalžtojo parap. pikniko nie- astnngos davė parapijai ne-
JOHN B. RORDEN

ADVOKATAS

Painf ! Su gera kvarba gali atebūklą pada
ryti. Oall nušviesti savo namu*, vl- 
skę. panaujinti, perdirbti, pratęsti 
nuilevėj i mą. Bet turi būti tani tik- 
rr. kvarba. Kvarba. kuil ilgiau tę
sta*. apsaugoti, gražiai atrodys Il
gam dėvėjimui. Meti šitokią kvarbą 
parduodame.

Llqubl Velvet <lel sienų Ir lubų. 
Maste.- Varnlsh <lel grindų, rakan
dų ir medinių pagražinimų.

Flexb'n dėl balto “enamel” at
vaizdavimo. «e—40 Tyra kvarba de| 
darbo Iš lauko.

3240 S. Halsted St.

LIETUVIŲ POLITIKIERIŲ 
PIKNIKAS

1,200 vyrų, Liet. Piliečių 
Darbininkų Pašelpinio Kliu- 
bo įvyks Sekmai!., birželio 18, 
Jos. Boyshis darže.

(Pastaba: Pirkite tikietą 
nuo Joliet Depot iki Spring 
St. Automobiliais važuokite 
Kean Avė. iki 87th St. Į Mes
tus vieną mylią). Rengėjai 
atsilankusius užganėdins viso
kiomis gerybėmis, ypač lietu
viškų Rūtos saldainių užteks 
visiems. Kvieslys.

Nepeik savo namo kad turi 
vargo. Gausi gerą patarimą 
kaip apsisaugoti, atsilankyk 
arba rašyk

R00M 421,
115 S. Dearbom St.

PARSIDUODA LOTAS
<ur nebus.

+ Mirė Juozas Rusteika, 
1224 S. Washtenaw Avė. Jų 
dukterys Petronėlė ir Barbora 
priklauso prie Aušros Vartų 
parap. didžiulio choro.

4- Sunkiai serga Elena But
kienė, 2411 S. Hovne Avė.

4-Buvo susirgęs Jonas Mo- 
tėjaitis, 2122 \V. 24th St., ge
ras “Draugo” skaitytojas ir 
Kolegijos rėmėjas. Sveiksta. į

4- Nuo senai serga Eleono-l 
ra Gricienė, 2002 W. Coulter 
St. Kas aplanko sergančius,, 
atlieka gerą darbų.

X Vladislovų Vardinės ren 
giamos sekmadienyje, liepos 
(July) 2, 1933 m., Rūtos dar
že, (VVest Sidėj). Šios pager- 
btuvės įvyks visų Chicagos 
Vladislovų pagerbimui. Šių 
pagerbtuvių vedėju išrinktas 

į biznierius Pr. Balčiūnas, 22- 
, 12 W. 23rd st., kuris su ki
tais pagelbininkais darys tvaT, 
ką priminės ir vaišins sve
čius atsilankiusius. Taipgi pra

šome visų kolonijų veikėjų 
surasti ir surašyti visus Vla
dislovus ir priduoti rengimo 
komisijai, kurioj kolonijoj bus 
daugiausia Vladislovų visi 
gaus po gražią dovaną.

mažai pelno. I^ai visiems Die-(^® Monroe St.. prie Clark
1 1 Telefonas State 7660

Valnnd-os 9 ryte Iki 5 popietvulis ir mūsų Šiluvos Motinė
lė šimteriopai atlygina už vi
ską.

X Mūsų metinis parapijos 
piknikas įvyks rugpiūčio (i <1., 
Birutės darže, 79tli st. ir Ar-

2201 W. Ctermak Road
Panedėllo. Seredos i'r Pėtnyčlos 

vnkarals 6 Iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
tltarninko. Ketvergn Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9600

ST. YUŠKA
Lietuviška Užeiga

Čia užlaikoma gardaus šalto Alučio “Edelweiss" 
Patogi vieta užeiti svečiams, ir paragauti mūsų gar
daus alučio.

6241 So. State St.

A. J. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVER

Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

2346 VVest 691 h Street
(arti AVestem Avė.)
Tel. REPUBLIC 4544

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesniu informaciją kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

Parsiduoda restaurantas ar
ba paieškai! pusininko ar pu- 
sininkės. Biznis senas prie 
dviejų dirbtuvių.

2701 West 35 h St.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus ui pi
giausias kainus. Pašaukit Lafayetta 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

i Lietuvos Laisvė. Bonus, Pirmus Mor- 
I gidus. Namus, Fermas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom jval- 

1 rlus legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. Western Avenue 

Tel.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

ė’lH? - n 
4,II TKItWICZ

tMORTGACE BANKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
L AIVARO R C I U AOEMTCRA

PRISIRAŠYKITE Į MČSŲ SPULKĄ
TEISINOCMIJ PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Chlcago, III. 
OROVEHILL 10S8

CHRYSLER IR PLYMOUTH

odooooi

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Moncy

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL M0RTGA6E & INVESTMENT GO.
3320 S HALSTED STREET 

Yards 5215

>850OQ$OO5Q0Oę<

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
mat.vkit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
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