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Amerikos Lietuvių Kolegija inkorporuota
EUROPA SPAUDŽIA AMERIKA, KAD
STABILIZUOTU DOLERI

VADINSIS: MARIANAPŪLIS COLI EGE
TRUMPU LAIKU KOLEGIJA
PADARĖ DIDELĘ
PAŽANGĄ

AUSTRIJOJ VYRIAUSYBE
IŠGRIOVĖ FAŠISTŲ
PARTIJĄ

Lic'-”i«1 kolegija rimtai j zapo J. Valantiejaus.
progresuoju. Pastaromis die-i Pati mokslo
įstaiga per
nomis ji inkorporuotu todėl tuos du metu smarkiai pakilo:
J. V. darbininkai raginami, kad
dabar ji turi tokį pat legalų .mokinių skaičiumi, dėstomų
organizuotusi
pamatų kaip ir seniausios A- dalykų sąstatu, mokslo kabinę
merikos kolegijos. Inkorporuo tų įrengimu ir vis labiau ky
jant kolegijai duotas naujas, lančiu mokytojų
personalu.
EUROPA SPAUDŽIA
PANAIKINTA FAŠISTŲ
reikšmingas vardas — MA- Nuo rudens kolegijoje įveda
AMERIKĄ
PARTIJA
V"
*
RIANAPOLIS COLLEGE, mas filosofijos dėstymas. Ir*1
LONDONAS, birž. 21. —
VIENA, birž. 20. — Austri
Fort Knox, Ky., nuotrauka iš oro. Šiame forte turi stovyklų vienas civilinių darbinin nes senasis pavadinimas (St. taip, Dievui laiminant, trU^cC
Mary’s College) pasidarė ne pame laike lietuvių aukštesnio
Dar su didesne energija Eu jos vyriausybė paskelbė nuos kų korpusas.
ropos valstybės ekonominėje prendį, kuriuo. uždraudžiama
patogus
vartoti,
kadangi jo mokslo įstaiga išsivystė į
■konferencijoje atnaujina kam fašistų partijai ir jai priklau 18,000 KARO INŽINIERIŲ DARBININKAI RAGINAMI,
apylinkėje ir po visų Ameriką .pilnų kolegijų.
panijų prieš J. Valstybes, kad sančioms organizacijoms vei
yra daug senesnių tuo var Lietuvių kolegija įsisteigė
POPIEŽIAUS AUDIJENKAD ORGAN1ZUOTUSI
šios savo doleri stabilizuoti!. kimas ir gyvavimas.
du įsisteigusių mokslo įstai sunkiais laikais. Kad ne finan
ClJOj
Pareiškiama, kad be to stabi
Tas įvyko, kada kanclerio
gų. Klasiškoje kalboje (seno sinė depresija, šiandien MariAVASHINGTON, birž. 20.—
DAUG ŽMONIŲ ATVA
VATIKANAS, birž. 20. — Prez. Rooseveltui pasirašius
lizavimo veikimas konferenci Dollfusso vyriausybė įsitikivės grekų) žodis Marianapo- anapolio kolegija turėtų dar
ŽIUOJA
joje negalimas.
no, kad už bombų sprogdinimų Vakar Šventasis Tėvas Pijus pramonės gaivinimo bilių, Alis, mūsų kalboje reiškia MA daugiau studentų ir įsitaisytų
fašistų, partija yra kalta.
|XI per audijencijų kalbėjo j merikos Darbo Federacijos
RIJOS MIESTAS. Tačiau lie geresnes laboratorijas ir rei
Patirta,
kad
Chicagos
paroFašistų partijos vadai Į tai j 18,000 italų karo inžinierių, prezidentas Green atsišaukia
STABILIZAVIMAS
tuviškai nevadinsime Marijos kalingas patalpas. Ypač jau
kancleriui atsako, kad jis tuo 1 kurie sudaro sųjungų.
NENUMATOMAS
) į visų pramonės šakų darbi- don atvažiuoja daug žmonių Miesto Kolegija, nes visose čiamas didelis reikalas statyti
būdu uždega knatų, kuris su Šventasis Tėvas dėkojo šiai I "inkus, kad jie organizuotusį iš įvairių krašto
valstybių. kalbose kolegija bus vadina dormitorijų, nes dabar dormiAVASHINGTON, birž. 21.— jungtas su parako statine.
ma MARIANAPO- torijai pavesta gimnastikų sagausingai grupei, kad ji ap ir tuo būdu stengtųsi ko dau Daugiausia automobiliais.
Oficialus AYashingtonas parei Kai kuriose krašto dalyse lanko Bažnyčios Galvų ir inži giau sau naudos gauti pramo
Per savaitę Chicagoj maty L I S. Tas nekeičiamas žo-lė. Jokia bernaičių aukštesnė
škia, kad Europos valstybių vyriausybė įvedė karo stovį. nieriams suteikė palaiminimų. niniu įstatymu remiantis.
ta automobilių iš 4(5 valstybių. dis palengvins dokumentus 'mokykla, kame jaunuoliai s»yreikalavimas, kad J. Valstybės
sudarant, gi mums lietuviams Į kiu gyvena, neįmanoma
be
Kiek anksčiau šie inžinie Šis įstatymas, pareiškia
stabilizuotų doleri, neįmano SUOMIJA GAVO PADĖKĄ
dar
primins
Lietuvos
miestų
I
gimnastikos
salės.
Todėl
nauriai, kurie Romoje turėjo su Green, jteisėja visus darbinin
DŪMŲ PRIEŠAI ŠUVA mas.
MARIJAMPOLĘ, kame šv. jos statybos reikalas yra la
važiavimų, susirinko į Venezia kus organizuotis į unijas ir
ŽIAVĘ
Iš iždo departamento patir
HELSINKI, birž. 20. — aikštę ir tenai premjerui MuMarijos garbintojai, vienuo bai pribrendęs, tik ar atsiras
naudotis
kolektivio
dorėjimosi
ta, kad dolerio stabilizavimas Suomijos vyriausybė gavo pa
liai marijonai, Įsisteigė mūsų kas ateis į pagalbų?
ssolini surengė ovacijas.
teise.
Chicagoje
turi
suvažiavimų
yra svarbus klausimas. Be a- dėkos žodį nuo J. Valstybių
tėvynėje.
Svetimtaučių mokslo įstai
taip vadinama Smoke Preven
bejonės, tas ateity turės įvyk vyriausybės už karo skolų nūs
Kolegijos inkorporavimų pa goms yra aukojančių net mili
VIRŠININKAMS ALGAS
PASKELBĖ KARO STOVJ tion sąjunga, kuri miestuose
ti, tačiau negreitai.
tatytos dalies išmokėjimų.
lengvino prisidėjimas Hartfor jonais. Mes neturime milijo
DIDINA
atkakliai kovoja prieš dūmus,
Suomių
spauda
su
dideliu
do vyskupo, Jo Ekscelencijos nierių, bet pasiturinčių turi
• Krašto reikalams ir be stabi
ATLANTA, Ga., birž. 20.— prieą oro teršimų dūmais.
entuziazmu
pažymi
faktų,
kad
Jono J. Nilan, D. D., Hartfor me, kurie galėtų pastatyti
lizavimo pradeda gerai klotis.
NEW YORK, birž. 20. — Georgia valstybės gubernato
J. Valstybių vyriausybė pripa
MViinc dfd vai AwnA
klebono Jono J. Amboto, dormitorijų ar gimnastikos sa
Patirta, kad šio miesto Ediso rius susivaldė su vieškelių de
žįsta
Suomijai
pirmenybę
ka

i AVaterburio kleb. kun. Juo- lę. Ar jie atsilieps! J. J. J.
MIRUSI GRAŽUOLĖ
no kompanija už pirmųjų šių partamento boardu, kurį suda
ro
skolų
revizijos
klausimu.
PALAIDOTA
metų pusmetį savo viršinin- ro inžinieriai. Nesutikimai kiPlaukiojantiems tarp Chica-1
KRETINGA
kams algas padidino, o ofisų lo, kada gubernatorius išlaidų gos upės ir parodos srities lai j
CHAMBERY, Prancūzija, KAI-ŠEKAS ATNAUJINA darbininkams gerokai sumaži sųmatų boardui sumažino ir
vams nustatyta 5 mylių greitu
Šiaulių apygardos teismas
birž. 20. — Čia iškilmingai su KARĄ PRIEŠ KOMUNIS no.
vyriausiųjį
inžinierių
atstatė,
mas
per
valandų.
sprendė Kretingoje vietinio
TUS
bažnytinėmis apeigomis palai
TVARKYS MIESTELI
kooperatyvo “Gamybos” tar
Kadangi boardas neturėjo
dota Chicagos šimtmečio pa
40,000
GALIONŲ
DEGTI
TAIP
GI
ŽMONA
ŠANGHAJUS, birž. 21. —
nautojų
Marcinkevičiaus ir
pasiryžimo gubernatoriui pasi
žangos parodos išrinktoji gra
M ALĖTAI. — Ligi šiol Ma
NES
SUNAIKINTA
Murkos bylų. Jiedu buvo išeik
duoti, pastarasis šį ir kelis ki
žuolė Lyette Teppaz, kuri mi Kinijos diktatorius ir vyriau
lėtai buvo gal pats netvarkinAreštuota
Mrs.
Bessia
O
siasis kariuomenės vadas Čiavoję apie 30,000 litų-h- su vek
tus departamentus pavedė ka
rė Chicagoj.
NEW
YORK,
birž.
20.
—
pas,
36
m.
amž.,
1208
W.
51|K
iausia
*
miestelis
visoje
Liej ng Kai-šekas atnaujina karų
seliais nuskriaudę
daugiau
ro žiniai — karo stovį paskel
Prohibicijos agentai į Hudsogat.,
kuri
kaltinama
pasiryžij
tuvoje.
Nebeapsikentusi
valsč.
kaip 20 ūkininkų. Teismas
PAGERBĖ SIUVAMOSIOS prieš raudonųjų plėšikų gau no upę išliejo apie 40,000 ga bė.
mu
savo
vyru
nusikratyti
ir
savivaldybė
nutarė
pagaliau
jas, kurios kai kuriose provin
Murkų nubaudė 3 metais sun
MAŠINOS IŠRADĖJĄ
gauti didelę už jį apdraudę. Į pradėti tvarkyti ir prieš kurį kiųjų darbų kalėjimo, o Mar
cijose įsigyveno ir toliau užsi- lionų konfiskuotos geros iš ru
ANOLŲ MOTERŲ
gių gamintos degtinės.
Policija susekus, kad ji tam laikų parsikvietė iš Utenos cinkevičių 1 metų paprasto.
VIENA, Austrija, birž. 20. ima ramiųjų žmonių plėšimais.
PROTESTAS
savo žygiui kelis bomus buvo statybos technikų. Pirmoje ei
— Priešais technikos vidurinę
gausinga kariuoihene jis
SIDABRAS IŠ KINIJOS
nusamdžiusi ir už tų “darbų” lėje norima išlyginti gatves ir
mokyklų atidengtas paminklas j v' kRta i °Pnyktus tų gaujų
BŪTINGĖ. — Ūkininkams,
LONDONAS, birž. 20. —
sutvarkyti šaligatvius, medi
JERSEY CITY, N. J., birž. Anglijoj yra galioje naujas žadėjusi 5,000 dol. atlyginimo.
pirmosios siuvamosios maši- pUtus.
suskatus
auginti ,bekonus, par
nes supuvusias lentas pakei
Policija
sako,
kad
ji
prisipa

20. — Garlaiviu
President įstatymas, kuriuo išskiriamos
nos išradėjui J. Mnderspergečiant cementinėmis plytomis. šiukų į turgus pristatoma vis
žinusi.
Chicagos
Darbo
federacija
Roosevelt iš Kinijos atvežta iš Anglijos pilietybės *tos mo
riui, austrui.
Galimas dalykas, kad daugu mažiau ir mažiau. Prieš kiek
imsis priemonių unijose išnai gabalais sidabro vertės pusan terys, kurios susituokia su sve
laiko 4 savaičių paršiukų bu
Cooko apskrities 5,000 dar ma lūšnų, gadinančių miestelio
kinti
rakieterius.
tro
milijono
dolerių.
vo galima gauti už 8—10 litų,
timšaliais.
PAKVAIŠĖLIU VADINA
bininkų šiandien išmokamas išvaizdų, bus nugriauta.
I.
•
už tokį pat reikia mokėti jau
iVakar tad šios nepilietės poros savaičių atlyginimas už
18—20 litų. Kurie paršiukų
BERLYNAS, birž. 21. — Vyskupai reikalauja iš valsty
moterys sukėlė protesto demo pereitų sausio mėnesį.
PIGI ŽUVIS
turi, dažniausiai nebeparduoDėl fašistų partijos panaikini
bės pagalbos
nstracijas prieš užsienių reika
da, o patys augina.
mo Austrijoj kancleris Hitle
lų sekretoriaus Sir John Si
BŪTINGĖ, Kretingos aps.
Iš Michigan ežero išimta W.
ris “pakvaišėliu” Austrijos
CLEVELANT), O. (per paš-įdarė nepakeliama. Be vaisty mono namus. Jų tikslas buvo Quinn, 19 m. amž., lavonas. Su Paskutiniuoju laiku pajūrio
kanclerį Dollfussų vadina.
ORO STOVIS
tų). — Šios valstybės katali bės pagalbos, pažymima memo sekretorių nutverti. Tas Žygis draugais besimaudydamas jis žvejai sugauna daug žuvies.
kų vyskupai kreipės į valsty randume, kai kurios katalikų joms nepasisekė.
prigėrė.
Menkėmis ir silkutėmis užvers
CHICAOO IR APYLINKES
AUKSO KASIMAS BUS bę, kad ji katalikų
mokyk mokyklos turės būt uždarytos.
tos visos artimos rinkos. Men
—
Šiandien iŠ dalies debesuo
ATGAIVINTAS
loms duotų pagalbos. Vysku 0 šių mokyklų
uždarymas
WASHINGTON, birž. 20. Keturi plėšikai apiplėšė La kių už vienų litų galima gauti
DENVER Colo., birž. 20. — pai pareiškia, kad mokyklų skaudžiai atsileps į pačių vals Prezidento įsakymu darbo de Šalie Loan Co. ofisų, 3459 So. bent 5 kilogramus, silkučių — ta; numatomi griausmai, bet
Nutarta Šioje valstybėje atgai užlaikyme dvilypė katalikams tybę — į apskritis, į miestus partamentas nustatė įvairiems Michigan avė. Apie 2,000 dol. net 3 kapas. Žuvis tokia pigi, ir vėsiau. Vakar popiet temvinti aukso kasyklose darbų. mokesčių našta šiandien pasi- ir į visus valsčius.
kraštams ateivybės kvotas.
kad lig šiol dar niekšui nebuvo. peratūra 98 1.
pagrobta.
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Marijonų vienuolijos tėvynė, jų centras. Mariampolė su savo mokyklomis, lųikraščiais
ir visomis kitomis kultūrinėmis ir Švietimo
Ilelna kasdien, fltakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $1.00. PuM* metų — 13.(6; Trims mėnesiams — 12.00; Vienam įstaigomis kaip praeityje, taip ir ateity mū
mėnesiui — 7 (c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
sų visos tautos gyvenime vaidins svarbų
tų — $$.00. Kopija .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrąBlna, Jei neprašoma tai padalyti Ir neprfriunčlama tam vaidmenį. Dėl to pavadinimas Amerikos lie RINKLIAVA BAŽNYČIOSE
Kuopų dėmesiui
ttksiul paito lenktų.
tuvių
kolegijos
Mariampolės
vardu
yra
ir
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
Birželi# 28 d., Aušros Var
kasdien.
reikšmingas
ir
pagirtinas
dalykas.
Jis
visada
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Šv. Panelės Nekalto Prasi tų parap. salėj įvyks labda
primins ir vedėjams ir mokiniams apie Lie dėjimo parap. bažnyčioj, Bri- rybės Sųjungos centro svar
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
tuvos Mariampolę. Mūsų visuomenė taip pat ghton Parke, jau įvykdyta va bus mėnesinis susirinkimas. A
5 vai. po piet.
didžiuosis, kad ir Amerikoj yra Mariampolė, dinama Šv. Antano kolekta pie tai pranešama iš anksto,
kur lietuvių jaunimas besiruošiųs prie gyve lietuvių labdarybės reikalams. nes norima, kad kuopos gerai
“DRAUGAS”
ninio, darbų ir vadovavimo Marianapolio Tai įvyko labai paprastu bū prie jo prisirengtų.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Kolegijoj semiasi sau jėgų ir tautiniu ir re du. Vietinės labdarių kuopos
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
Kaip žinote, dar ne visai
SUBSCRIPTION8: One Tear — $0.00; Slx Months liginiu atžvilgiu.
valdyba
susitarė
su
gerb.
tos
— $1.50; Tbree Months — $2.01; One Month —- 76c.
MARIANAPOLIS COLLEGE vardas pa parapijos klebonu kun. A. Bri- suvesta buvusio labdarių pik
Surope — One Tear — $7.00; 81x Months — $4.00;
Copr — .Ola
sidarys populiarus ne tik Amerikos lietuviuo ška ir darbas padarytas. Dėl niko ir išvažiavimo sųskaita.
r Advertlslno »n ‘‘DRAUGAS” brtngs best results.
Adveitletn* ratas on appllcatlon.
se, bet visoje tautoje ir visų šio krašto žmo to tenka sveikinti tos koloni Tų reikalų reikia greitu laiku
Nev York’o policija liumpuoja į jūras atimtus vagių,
užbaigti. Dėl to kuopos, ku
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago nių tarpe.
jos labdarius ir klebonų už rios dar nepridavėt į centrą lioldaperių ir gengsterių ginklus. Iš viso paskandinta tik per
Ilgiausių metų mūsų kolegijai ir jos ve- greitų ir gražų darbų.
vienus metus atimtų 3,150 revolverių, 476 šautuvai, 260 kul
tų buvusių pramogų pelno, kosvaidžių ir kitokių ginklų.
dėjams! '
'
<
Reikia linkėti, kad visos la prašome atvežti į būsiinųjį ce
DIENOS KLAUSIMAI
bdarių kuopos pasektų brigli ntro susirinkimų.
Šveikauskis. Daug pasidarba
Gražus sumanymas
KOMPANIJŲ NUSISTATYMAS
tonparkiečių pavyzdį — susi
vo mūsų veikėjos ir komisija
DŽIUGINANTI ŽINIA
Rudeninis išvažiavimas
Vienas mūsų organizacijos
tartų su savo gerb. kunigais
Krašto geležinkelių kompanijos praėju klebonais ir netrukus rinklia Labdarių Sąjunga ir šiemet geradaris iš Town of Lake ža- pirm. M. Sudeikienė, O. Na
vickaitė, J. Razbadauskaitė, ().
Šiandien paskelbiame linksmų žinių, kad sio gruodžio mėn. padarė sutartį su geležin
vų bažnyčiose būtų padaryta. turės rudeninį išvažiavimų j tjt, savo lėšomis pastatyti lab- Kleinaitė, E. Ogintaitė, V. KaLjotųyių kolegija, Thompson, Conn., jau in kelininkais (darbininkais), kad iki šio bir
Šiais laikais niekur negali savo ūkį. Tai bus rugsėjo (se- darill ūkyje šokiams svetainę, tauskienė. Iš vyrų pasidarba
korporuotų ir tuo būdu gauna legalų pagrin želio 15 d. jos, kompanijos, nekels klausimo ma tikėtis daug aukų surinkti. pt.) 3 d. Kuopos jau iš ankjaunimas mūsų išvaŽiavivo: J. Sudeikis, M. Šveikausdų ir visas kolegijos teises. Dėl to reikia svei atlyginimo keitimo reikale. Ši sutartis jau
Dėl to reikia rūpintis, kad ri sto ruošiasi, kad surengus į- nių metu galėtų pasilinksmin- , . J. Lasauskis, J. Norkus.
kinti kolegijos vedėjus — kun. dr. J. Navic baigės ir kompanijos pranešė geležinkelinin nkliavos liūtų dažnai ir ne vie domių išvažiavime programą, ti. Tai gražus sumanymas ir, °
kų, M. I, C. ir kun. J. Jakaitį, M. L C., kad kams, kad jos turi planų atlyginimų mažinti. noj vietoj, bet visur. Kad ir kad jame būtų visokių įvai-[reikia, tikėtis jis netrukus bus
p- v
Valdyba
" kun- Pr' ' •‘“ukau-un uz
šių mūsų švietimo įstaigų taip trumpu laiku Jos kviečia geležinkelininkų organizacijų vi-jpo nedaug surinksime, bet romų, dovanų. Atspausdinta ;byUintas.
dalyvavimų ir už gražių kal
pajėgė tinkųmai sutvarkyti ir pastatyti į ršininkus susirinkti. į derybas liepos mėn. 12 ljej visur rinksime, susidarys serijos, kurios jau pradedama
bą pasakytų.
tokį lųįpsnį, kad juu buvo galima gauti val- d. Chicagoj.
graži pinigų suma. Prašoma platinti. Teko nugirst, kad
ŠIRDINGAI AČIŪ
Taipgi atsilankė biznieriai ir
ę atybės pripažinimų. Tai yra didelis mūsų,
Šis svarbus klausimas liečia 210 geležin rinkliavos reikalo neatidėlioti. šiame išvažiavime bus tai, ko
'žymūs rėmėjai, kurie visuomet
fietuvių, laimėjimas.
nė viename iš jų dar nėra bu
kelių ir daugiau kaip vienų milijonų darbi
IŠ buvusio išvažiavimo
Tovvn
of
Lake.
Birželio
atsilanko į labdarių parengivę. *
Lietuvių Kolegija, įsigijusi legalų pa ninkų. Sulyg krašto įstatymo, jei kompani
Labdarių Sųjungos centro
11 d; Labdari’* SųJun£os cent" mus: pp. Markuovių, S. Pau
grindų, turės dar didesnio pasisekimo ir dar jos su geležinkelininkais nesutartų, reikalas
Metinis seimas
išvažiavimas
buvo birželio
lo išvažiavimas labdarių ūky- kštienės, A. Bagdonų, Ruduogreičiau augs ir stiprės. Ji susilauks stip turi būt arbitražo teismui pavestas.
mėn. 11 d. nuosavam labdarių
Šiemet mūsų organizacijos je pavyko. Oras buvo gražus,
Rumšų, Janušauskų, Leresnės paramos iš Amerikos lietuvių visuo
Geležinkelių kompanijos atlyginimo ma- ūkyje. Nors tų dienų pasitai- metinis seimas bus lapkričio šiltas, žmonių gana daug pri- vickių, Gedvilų, Ogintų, RaČmenės, kurios dalis ligšiol vis dar abejodavo
žinimui priežastį paduoda, kad, girdį, per kė labai daug visokių pramo- 19 d. Šv. Panelės Gimimo pa- važiavo iš visų parapijų. 1 kuo kauskų šeimos, P. Norkus. Anr lietuviai guli savo jėgomis įsteigti ir už daug geležinkelininkams mokama, daugiau,
gų, kurios nemažai žmonių su rap. salėj. Tai yra metinė mū pu turėjo savo būdų. Padarė čiū visiems, kurie atsilankė ir
laikyti tokių kolegijų, kuri ir valdžios būtų, negu kitų pramonės šakų darbininkams. Tad,
traukė, tačiau ir labdarių iš- sų iškilmė, tad pasirūpinkime neinažai ir pelno. Pirma kuo-.pargmg gį išvažiavimų,
nžtyirtinta ir jų baigę mokiniai nekliudomai I girdi, yra reikalinga laikytis šiokio tokio at- važiavimas buvo gana gausin- ją gerai suorganizuoti.
pa yra dėkinga visiems auko-!
Labdarių 1 kuopa
gulėtu tęsti savo pasirinkto mokslo šakas įJ yginimo mokėjime vienodumo.
gas. Kuopos ir jų veikėjai gra
Ciceriečių 3 kp. sumanė pa tojams, kurie gausiai prisidė
yairiuose universitetuose. Kolegijos inkorpo
Geležinkelių kompanijos savo planų su- žiai pasidarbavo už kų jiems daryti maršrutų per visas ko jo prie to išvažiavimo. Iš gerb.
ravimas tas abejones išblaško.
skubo paskelbti prieš pramoninio įstatymo ^ačiū. Buvo daug visokių įvai- lonijas su gera programa. Būt biznierių aukojo pp. P. J. MaLietuvių kataliku visuomenė jau prieš vykdymų. Šiuo įstatymu remiantis visos pra- rūmų. Žmonės linksminosi ir gerai, kad tų gražų sumany rkuovai, J. A. Kincinai, S.
daug metų rūpinosi tokios įstaigos {kuriniu. monės šakos turės ne tik savo darbininkams džiaugėsi gamtos nepaprastu mų dar prieš seimų būtų ga- Paukštienė, Joe Eieden, T. Pi- Iš kun A. Stolz'o raš.ų Kė
Daug buvo rašyta ir kalbėta, daug svarsty darbo valandas sumažinti, bet dar ir atlygi-'gražumu ryždamiesi daugiau limą pradėti vykinti. Toksjlipavičiai; prisidėjo šie nariai: tuviškai parašė Kun. Antanas
ta seimuose ir konferencijose. Bet tas dar nimų padidinti. Kad to išvengti, šios kompa- pasidarbuoti, kad netrukus maršrutas galėtų duoti ir pe pirm. M. Sudeikienė, O. Na
Petrauskas, M. I. C.
bas buvo galima pradėti tik tada, kada A- nijos ir daro pastangų, kad minėtų įstatymų šioj gražioj vietoj būtų gali lno ir mūsų veikimų labiau iš vickienė, M. Janušauskienė, E.
me rikon atvyko keli Marijonų kongregacijos paneigti.
ma seneliams ir našlaičiam? judintų. Apie tai plačiau pa Ogintienė, O. Kalvaitienė, J. Ar myli Marijų? Ar nori apie Jų pasiskaityti gražių
nariai, susiorganizavo ir ant savo pečių pa,
sitarsime centro susirinkime. Saudvitienė, V. Sodaitė, M.
Geležinkelininkų viršininkai teisingai at- prieglaudų statyti,
skaitymų? — Jei myli ir no
siėmė šių sunkių naštų ir visų atsakomybę.
sako į kompanijų reikalavimus, kad kompaNors roū$>ų visuomenė tų svarbų Marijo nijos neprivalo svajoti apie atlyginimo ma- panijoms ir valstybėms skolina pinigus, nu A. Lipnickas ir ariv. St. Gabaliauskas. Abu ri apie Jų daug — daug gra
nų vienuolijos žygį pagyrė ir parėmė, tačiau žinimų. Jos privalo darbo valandas siaurinti sprendė neskirti paskolų toms kompanijoms, yra žymūs Lietuvos katalikų visuomenės vei žių dalykų išgirsti, tai būti
jie tiek, kiek galima buvo tikėtis. Buvo žmo ir atlyginimų didinti.
kėjai, abu dar jauni ir energijos kupini. nai pasiskaityk kų tik išėju
kurių vįršininkai ima dideles algas.
nių ir organizacijų yisa širdimi atsidavusiu
Štai kur arčiau teisybės nusistatymas. Į- Kaip vienas, taip ir kitas yra veiklūs Liet. sių iš spaudos -knygų, vardu
Kompanijos nori darbininkams atlygini
kolegijos rėmimo darbui, bet buvo ir truk mų suvienodinti taip, kad jie pasitenkinti) vairių didžiųjų kompanijų viršininkai ima Kat. Veik. Centro, pavasarininkų ir ateiti “SVEIKA MARIJA!”
dytojų. Reikia tikėtis, kad dabar ir šie pa- vien alkio uždarbiais. Tačiau pačių kompa karališkas algas, o darbininkus verčia, kad ninkų veikėjai. Be to, jiedu yra jau naujo
Knyga turi 200 puslapių
etarieji pamatys, kad čia eina rimtas dar nijų viršininkai apie save nepagalvoja. Jie jie skurstų ir alktų.
sios laidos Lietuvoje žmonės: baigę jau Ne rašto, 8 didelius ant gražios
bas, kad nuo jo daug pareina ir pačios mū ima milžiniškas algas ir aimanuoja; kad turi
Tas pat via ir su geležinkelių kompani priklausomos Lietuvos gimnazijų ir Vytauto popieros švč. Marijos ir Jė
sų tautybės likimas šiame krašte.
dideles išlaidas. Nepakanka jiems per metus jomis. Toks nusistatymas ir darbas yra ne Didžiojo Universitetų. Gaila, kad šiedu bran zaus paveikslus.
Mums patinka Lietuvių Kolegijai naujai imti po 100,000 dol. Jie gauna toli daugiau, žmoniškas ir nekrikščioniškas. Tokiu nusi
gūs veikėjai tik porai mėnesių čia teatvyko Knygos kaina, imant po vie
duotas vardas. Be abejojimo jis visiems pa o darbininkams negali pridėti keleto centų statymu negalima ramybės užtikrinti.
ii dėl to negalės aplankyti visų mūsų kolo nų, 35 centai.
a
•
•
tiks.
už darbo valandų.
Pirmieji sričiai iš Lietuvos, atvykusieji nijų ir plačiau susipažinti su Amerikos lie
Žinoma krašto vyriausybės kontroliuojama
Mariampolė visada buvo dideliu tikybi
PLATINKITE “DRAUGA”
nio ir tautinio lietuvių veikimo centru. Ten Reconstruction Finance bendrovė, kuri kom- į Pasaulinę Parodų Cbicagoj, yra gerb. kun. tuvių gyveniniu.

“DRAUGAS”

LABDARIŲ DIRVA

SVEIKA MAUDA!

P. Gudas
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(Tęsinys)

platinami Cbicagoj, New Yorke ir Lon
done. Sukelti pinigai jau buvo išleisti, o
kanalas nebaigtas. Majoras Ogden ėmė
agituoti, kad bonų pirkėjai dar daugiau
jų pirktų su pažadu bonininkams atmokė
ti iš kanalo įplaukų ir iš pardavinėjimo
prie kanalo lotų.
Illinois valstybės legislatūra tų pla
nų patvirtino. Tada reikėjo pasiekti bonininkus ir gauti iš jų pinigų. Chicagos
gyventojai bonų buvo išpirkę už $1,000,000, o New Yorke ir Londone buvo išpar
duota už $4,000,000. Chicagos bonininkal
sutiko savo kvotas išpirkti. Specijalė ko
misija vyko į New Yorkų ir Londonu
tartis su tenykščiais bonininkais. Buvo
apskaityta, kad kanalui baigti dar reikės
$1,6000,000. Suma buvo sukelta, darbas
pradėtas ir pagalios baigtas.
Geležinkeliai tųsyk nebuvo išsiplėto
ję ir dar nebuvo aiškus jų patogumas su
sisiekime. Tai vandens keliai tųsyk dar
skaitėsi geriausiais. Todėl su didelėmis
iškibnėiuis ir dideliu džiaugsmu visuome
nė sutiko kanalo užbaigimų. Tai įvyko

Pavyzdžiui nusibankrutavęs ir nusilpęs
sveikatoje advokatas John Dean Caton
išvažiavo į" farmas. Taip prasimaitinęs ir
Sveikatų atgavęs po trijų metų sugrįžo
ir buvo paskirtas teisėju.
Majoras Ogden užinteresavo miesto
lotų savininkus vienu sumanymu. Jisai
pirmutinis ėmė išnaudoti savo lotus. Vie
nus lotus jis apsodino daržovėmis,- kitus
apsodino vaisiniais medžiais, aptvėrė tvo
ra,. išvedė šaligatvius. Jo pavyzdį pasekė
kiti. Tada lotų savininkai nesigyrė, kaip
pirmiĄu, kiek jų vertė paaugo, bet kiek
užderėjo bulvių, kopūstą arba vaisių. Į,
keletu metų Chicago skendo soduose ir
darželiuose. Todėl Chicago vadinosi “Oar<leti City.”
Toliau majoras Qgden sumanė būdų
tęsti kanalo kasimų. Tam darbui varyti
seniau bmo išleisti bonai, kurie buvo 1848 metais.

Kanalas prasidėjo vakaruose nuo La
SalLe. Ten stovėjo laivas prilioduotas cuk
rum, atplaukęs iš Mississippi. Per 8 die
nas jis jau buvo Cbicagoj. Čia cukrus
buvo perlioduotas į kitų laivų ir ežerais
ėjo į rytuG. Nuo to laiko kanalas buvo
pilnus laivų su mėsa, anglimis, javais,
malkomis ir kitokiomis gėrybėmis. Lai
vai dar neturėjo gari Ai ų mašinų. Tai pa
lei kanalų buvo kelias, o arkliai užkin
kyti ėjo tuo keliu ir vilko laivus, Šių
laikų žvilgsniu tai lėtas keliavimas, bet
anais laikais buvo dideliu ir svarbiu daik
tu.
.
Pirmais metais kanalas įplaukų davė
$87,000.
Chicagos kova su nešvara

tenkinti. Žiemų vietoj eiti upėn eketę kir
sti ir vandens parsinešti, žmonės tirpin
davo sniegų, nes tada sniegas visų laikų
buvo tyras.
Žmonių skaičiui didėjant, dalykai ėmė
virsti kitaip. Žmonės ėmė versti upėn at
matas. O jei nugaišdavo šuo, arklys arba
kitoks gyvulys, tai ir tų versdavo upėn.
Tų matydami, kai kurie negalėjo upės
vandeniu naudotis ir ėmė šulinius kasti.
O tų padary ti nebuvo bėdos, nereikėdavo
giliai kasti, kad vandens pasiekti, Bet
vėl žmonėms tirštėjant ir šuliniai nega
lėjo nuo srutų būt liuosi. Vienu kartu
dėl tos nešvaros mieste buvo kilusi cho
lera. Žmonės tada nusigando ir sakė, kad
toliau taip negalime gyventi.
Kai Chicago buvo inkorporuota, tai
taryba ėmė leisti parėdymus. Buvo įsaky
ta, kad atmatų, arba nugaišusių gyvulių
nevalia mesti upėn arba ant tuščių lotų.
Atmatoms vieta buvo paskirta už miesto.
Įkurtas buvo sveikatos departamentas ir
pastatyta ligoninė.
Paskui atsiraito sumanių žmonių, ku

Chicagos kova su nešvara buvo sun
kesnė, negu bet kokio kito miesto. Taip
buvo dėlto, kad Chicago buvo statoma
pelkėse. Antra dėlto, kad Chicago augo,
kaipo pirmos klesos pramonės centras.
Kol Chicago buvo mažas kaimelis, tai
apie švarų ir sveikatingumų nebuvo klau
simo. Upės vanduo buvo tyras ir tiko ge
rti ir maistui virti ir kitiems reikalams rie ėmė tyrų vandenį gabenti statinėmis

iš Michigtuio ežero. Statinę pritaisydavo
prie dviračio vežimo, pasikinkydavo ark
lį, nuvažiuodavo į ežerų, {atvažiuodavo
gilyn, prisipildavo statinę tyro vandens,
sugrįžę miestan ir važiuodami gatvėmis,
šaukdavo: “Water! VVater!”
Bet žmonėms daugėjant, pedlioriai
negalėjo visų aptarnąuti vandeniu.
Buvo sumanyta statyti vandens įva
das. Buvo pastatytas tiltas nuo kranto
į ežerų 700 pėdų ilgio. Tuo tiltu ėjo di
delė dūilu. Galas dūdos buvo pariestas
žemyn, kad įsikištų tris ar keturias pė
das į vandenį. Ant kranto mašinos van
denį pumpavo į didelį rezervuarų. Iš to
rezervuaro ėjo paipos po žeme nuvestos
į žmonių namus. Tos puipos buvo medi
nės — sudurti, išilgai išgręžti rustai. Tai
buvo didelio džiaugsmo diena, kada žmo
nės savo namuose kranų pasukę galėjo
vandens prisileisti.

(Daugiau bus)

i^i.
-j

Trečiadienis, birželio 21, 1933

CR X U<3X s

3, *

P skaitymu Lietuvoje, tai atsi- ti kas lietuviui skaitytojui gepasitenkinimo tuometinio auk
ščiausio Bažnyčios Atstovo šio
rado knygnešių; mūsų aukš- riausiai patinka ir tuo būdu
je šaly Apaštališkojo Delega
taičiai su žemaičiais galvas bus jie privesti prie gero, ideto Arkivyskupo Fumasoni Bi
guldė už kantičkų, už kokių alingo skaitymo. Reikia lietuRašo Andrius Šnipas
nors knygelę. Dabar, gavę lai- viuose auklėti skaitymo daiondi, Dabartinio Kardinolo
svę, liuoslaikj mes pasileidžia lęl Vietoj poemos giliausių
Biondi Romoje, kuris asme- Į
mai drauge su manimi daly-' LIETUVIŲ LITERATŪRA ]me, ir burbt... neskaitome. Ka- minčių, duokime lietuviui koAMERIKOJE
’da buvo užginta spauda, tai kių nors dainelę, lyrikų'; vievavo šių sukaktuvių apvaikš-'
----------mes džiaitgėmės raštais Kudir-^toj sunkios filozofinės bypočiojime pereitų gruodį Mount
Palyginus su kitomis tau- kos, Basanavičiaus, jų “Var-'.tezės, parašykime juokingų gy
Carinei, Pa.
Su ypatingu malonumu aš tomis, mūsų, lietuvių, skaity- po” ir “Saulės”; bet dabar, venimo atsitikimų; vietoj sali
atlieku šių mano Vyriausybės mo termometras bene regist- kada jų raštai puikiuose to- sų užrašų, bei diplomatinių
^muose sudėti, tai mūsų namuo- rekordų, duokime novelę.
man pavestų misijų todėl, kad rnoja tiktai dešimts.
mane riša ne vienas ryšis su Tai neužginčijamas faktas, se tų rašytojų knygų nei ra Nepaisant, koks mokslas, au
Jumis — tai pažintis ir ben- ikad lietuviai mažai skaito, ma sti nerasi.
klojimas vidutinės klasės ATrečiadienį, būtent birželio 15 d., Lietuvos atstovas p. B. Balutis ir ordeno įteikimo.dradarbiavimas vienoje srity- žai domisi literatūra. Pirmiau Kame priežastis? Kodėl A- nierikos lietuvio, galiu sakomiteto nariai usirinko Į Šv. Kazimiero Akademijos
kademijos sodų, kad nusitotogratuoti drauge su.jp gu Jūsų neužmirštamos at- siai, kad lietuvių namuose be įmerikos lietuviuose nesiranda Įkyti, kad jis akis vargins, pa^
d. g. Motina Marija. Iš kairės i dešinę: kun. J. Mačiulionis, .M. 1. C. (vėliavų laiko), dr. St. ’• H b
n K„ni«ni 4. veik visai nerasi lietuviškų meįjgs, noro> patraukimo prie
kaušį krapštys, daug valandų
Biežis, Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojų štabo pirm., p-nia O. Kirienė,,kun. M. Urbonavi
ntanu Kaupu ir dar tas fak-įknWU paskui knygynai visai lietuvių literatūros?
praleis skaityme kokio nors
čius, M. 1. C., L. šimutis, p. Bronius Balutis, Motina Marija, p-nia A. Nausėdienė, p. A.
Kalvaitis, Liet. konsulas, p. Kalvaitienė, kun. A. Baltutis ir adv. J. Grisius (vėliavų lai- tas, kad mano duktė Ada se-in,ažai parduoda knygų,
Man išrodo kad Amerikoje veikalo apie save, apie jo im
Vo). Stovi šv. Kazimiero Akademijos mokinės, kurios pildė programų Motinai Marijai or kančiais metais baigia Jūsų! Po šimts pypkių, nesupranreikia senovės “knygnešių pulsus, jo darbus. Kokia paKazimieriečių vedamų Saulės lama, kodėl mes neskaitome,
dino įteikimo iškilmėj.
v-„,
i budintojų lietuviuose meililgs'saka galėtų apie mūsų emiknygų?!
gimnazijų
Kaune.
1
*
'
!del literatūros. Reikia agita- S™ntų lietuvį parašyti Švedė
liniukų ir mergaičių, kurie gan
Aš prašau priimti šį aukšto
šiai semia žinias iš apšvietos
veikime ir laikraščiuo' ndset, lenkas RevI tujos
M0TIN0S MARIJOS
i šaltinio prigimtoje lietuvių ka- pažymėjimo ženklų ir diplomų
se. Te organizacijos būdina lie- nion^
PADĖKA
drauge su nuoširdžiais mano
Į
tuvį iš literatūros neskaitymo Kunige Končiau, Šileli, Plv<akyta įteikiant D. L. K. tik taip sakant, paprastų, sa- lboje.
Vyriausybės
linkėjimais
tarpe
’edimino ordinų Motinai įvaimi aiškių aksiomų primin- 0, Gerbiamieji, koks puikus
Visiems prisidėjusiems su. (letargo; te laikraščiai duoda taiti, Kmite, Zujau, kun. Vaikurių
pirmiausioje
eilėje
yra
J ti, aiškią kaip saulę tikrenybę aukuras sukurtas. Kaip nesi
rengti iškilmes įteikimui man , Raugiau žinių apie. literatūros tnkaiti, ir kiti, tapkite šio
Marijai Kaupaitei, Cliilinkėjimas, kad kuo greičiau
liaujanti
šventos
šviesos
apD. L. K. Gedimino ordino, ir kūrinius iš Amerikos ir Lie- jniomento rašytojais, ir painakonstatuoti.... Ir jeigu aš šianeagoje 1933 m., bir
siai
pasveiktum
ir
savo
svei

jdien ilgiuu kalbu, tai- ne tam, ^vietos ugnelė negęstamai devisiems dalyvavusiems tose iš- lavos. I e laikraščiai įveda Ii- tysite, kad Amerikos—lietuvio
želio 14 d.)
katų
pilnai
pataisytum.
' kad figuratyviai kalbant, pa- £a- Kokia skaisčių, ištikimų,
kilmėse nuoširdžiai dėkoju u%teratūros sekcijas dėl knygų, skaitymo pulsas labai pakils
Gerbiamosios ir Gerbiamieji
Telaimina
Tave
Viešpats!*
įveiksiu piešti, bet kad jampaujų did?<ių vaideliutę mes
palankumų ir malonius linkė raštų recenzijų.
‘ Kadangi mes šiandien esa
savo
tarpe
turime...
įtik ornamentuotus rėmus duojimus. Ilgai ir dėkingai Jus Paskiausia mums Amerikoje Jei moteriškoji sako, kad ji
me čia susirinkę tarp jaunų
AKADEMIKIŲ SVEI
Nes
aš
negaliu
susilaikyti
minėsiu mano maldose.
ti...
reikia rašytojų, kurie patiktų myli pypkės dūmų, tai ženkmūsų akademikių, jų mokslo i
KINIMAI
to palyginimo nepadaręs. Kaip
Motina
Maria
lietuviams.
Dabar reikia rašy- Jas, kad da nevedus.
įstaigoj, aš tikiuosi, kad manį Man prisimena žodžiai:
mūsų bočių senovėje skaisčios
bus atleista, jeigu aš savo žo Pradžioje buvo tamsa. Ir | lietuvių vaidilutės nenuilsta(S. Vištartaitės kalba),
džius pradėsiu — ne moksliš tarė Viešpats. “Tebūnie švie mai, nesiliaujant dabojo šve Brangioji Motina Maria:—
Šį vakarų vyresnieji kelia
kai (į tai aš jokių pretenzijų sa.” Ir atsiskyrė šviesa nuo ntos ugnelės, kad ji neužgesneturiu), bet, taip sakant, nuo tamsos. Ir buvo pirma diena tamai degtų, tų laikų lietuvių Jūsų nuopelnus, o Jo Eksce
šiokio-tokio ryšio su mokslu. ir pirma naktis.
DUOKITE VISUS SPAUDOS
dievų garbei ir tautos gerovei, lencija Lietuvos Atstovas tei
Kiek prisimenu iš savo se Jūs, gerbiamieji, šiuos žo taip šių laikų Kazimierietės, kia Jums Ordino paženklini
DARBUS “DRAUGUIl»’
nų mokslo metų, kai kuriose džius be abejonės, pažįstate. atsidavusios lietuvių švieti mų. Prie tų vyresniųjų nori
mokslo šakose (matematikoj Jie yra šventraščio tekste pa- mui, palaiko negęRtamų lietu- me prisidėti bent savo dėkin
gumo pareiškimu. .Rasi dabar
pavyzdžiui, — neminint jaujrafraaė, Senojo Testamento1
( vių išeivijoj apšvietos ugne
Jūsų
kuklumas prisiteis dėki
kitų) yra žinomi du nuosta-' mintis.
lę. Ir šių vaidilučių vaidilutė
ngumų.
. tai, kuriais tas mokslas remia Seni, seni laikai. Žila, žila
į yra Motina Marija.
Brangioji Motinėle, Jūsų da
si. Viena jų vadiname aksio senovė... Aš jus ilgiau po jų
Aš žinau, kaip ir Jūs visi
rbų vaisiais senai naudojamės
ma, kitų — teorema. Abu jie, nevedžiosiu.
žinote, kad vienas skirtų jos
kaip žinoma, yra paremti tik Aš noriu Jus perkelti į pra kongregacijos privalumų yra šitam Jūsų įsteigtam auklėji
renybės teisybe. Skirtumas ta eitį žymiai artymesnę, bet taip kuklumas. Bet aš esu tikras, mo centre. Du dalyku Jūs į
ATLIEKAME
čiau yra tas, kad kuomet vie panašių į šių seniausių žino kad aš tai regulai nenusidė- mus nešėte ir nešate: kryžių
ir tautos meilės
nas iš jų — aksioma •— yra mų istorijų. AA noriu Jus per
• ugnelę. Krissiu ir nebūsiu piktas gundy
kelti
į
mūsų
Amerikos
lietutaus principu nustatėte mums
tai savaime aiški tikruma, kad
tojas prie puikybės, kuomet
’
vių
istorijų,
į
tuos
nesenus
gyvenimų, o amžinąja lietuvių
ji ir jokio įrodinėjimo nėra
aš pasakysiu:
ugnele darote mūsų tautini
reikalinga, kitas nuostatas — laikus, kuomet pirmieji mūsų
Garbė Tau, Motina Marija, gyvenimų jaukesniu,
teorema, — nors taip pat yra vargingi ateiviai čia atvyko,
Vien dėl šių dviejų dalykų
tikruma, teisybė, — vienok ji kuomet jų skaitlinės augo, be už didį nuveiktų darbų. Už
Greitai, Gerai ir Pigiai
savaimi iš pirmos pažiūros, savo organizacijų, be parapi tavo triūsų pasišventimų, už mums ateitis laiminga. Tai
nė ra aiški ir todėl yra reika- A1 *r mokyklų, po svetimu didžius . nuopelnus lietuviu p is Jūs dėka. Dėl šių dviejų
linga įrodinėjimų, išvadžioji- sparnu besiglausdami. Tie ir švietimo srityje, mes lenkia- malonių tęsime tų ačiū geru
mų ir įtikrinimų, — kol mes mūsų senesniųjų, kurie prisi- me prieš Tave, naujosios Lie-’ gyvenimu. Pasaulis už tai tutų tikrenybę pamatom ir su- niena mūsų lietuvių padėtį 50- tuvos Vaidelute, dėkingai sa-įrės progos Jumis laiminti amSPAUSDINAME:
prantam.
40-30 metų atgal, sutiks su vo galvas.
žinai.
Ir ne tiktai mes, Lietuvos
Čia mano ekskursija į “mo- manimi, kuomet, norėdamas
(A. Kulikauskaitės kalba)
kslo gelmes” galėtų ir pasi-G? laikŲ Amerikos lietuvių pa Vyriausybė, kuri, kai kiekvieTikietus,
Bilas,
baigti.
dėtį apibudinti, aš pasakysiu na Vyriausybė turi teisę ir Jūsų Ekscelencija Lietuvos
Plakatus,
Laiškus,
pareigų kalbėti tautos ir vai- Atstove:—
šiandien mes, šis gražus tais pačiais žodžiais:
Konvertus,
Serijas,
žmonių būrys, susirinkome į šį “Pradžioje buvo tamsa. Tr stybės vardu, sužinojusi apie Į Nors žinome, kad Tamistos
Programus,
Draugijoms Blankas,
pokylį ne teisybės ir tikrumos atsirado asmuo ir tarė: “Te- dvigubas 25 metų sukaktuves misija šį vakarų labai svarbi
Posterius,
Konstitucijas,
ieškoti, nė jos aiškinti ir įro- bf|nie Šviesa.” Ir tapo atskir- — Švento Kazimiero kongre- ir rimta, vis vien neiškenčiame
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
dinėti, bet jų vien tik konsta- bą šviesa nuo tamsos. Ir buvo gacijos ir pirmos lietuvių pa- ne pasisakiusios bent pradžiofoti. Šiandien ji čia visiems,tui Pirma Amerikos lietuviu rapijinės mokyklos įstėigimo ,je, kad akademikės už scenos
— ir giliai įvertindama Tavo, labai džiūgauja, rengdamos
Irie tik nori matyti ir gali šviesos diena ir naktis...
Ir Kitokius Spaudos Darbus
kalvoti, yra taip aiški, kad Ta« b«vo 25 metai atgal, Motina Marija, nuopelnus Lie pavaišinti vyriausiąjį Tėvynės
jokių įrodinėjimų nėra reika- ^as asmuo, tanusis tokius tuvių tautai ir valstybei nu-Į atstovų. Dėlto, Jūsų EksceleVisais spaudos reikalais kreipkitės,
linga. Kitais žodžiais tariant, drąsius žodžius buvo kukli, sprendė ryškiu būdu savo ir ncija, nuo visų akademikių
šiandien mes turime reikalų tyli, rami lietuvaitė — šio va- Valstybės dėkingumų ir pa- Jumis sveikinu, ir jų vardu
savo rūšies su aksioma, o ne karo iškilmių kaltininkė, Ge- garbų, Tau o per Tave ir Ta- taip gi dėkoju už Gedimino
su teorema.
rbiamoji Motina Marija, Kau- vo asmenyje ir visai kongre- Ordino garbę mūsų mokytojų
vyresniajai, brangiai Motinai
Prašau todėl nesistebėti, kad Pftitė, pirmoji kūrėja ir va gacijai pareikšti.
Atatinkamai tokiam savo Marijai.
aš skaityčiau tauščiu dalyku, dovė Švento Kazimiero sesebereikalingu (anot tos lietukongregacijos, seserų, ku- norui, Lietuvos Nepriklauso niose iškilmėse Jūsų Eks
vių patarlės) “laužymusi į at- r’os pasišventė švietimo dar- mybės dienos proga 16 d. va celencija viskų vainikuojate.
2334 S. OAKLEY AVENUE
viras duris”, jei aš mėgin- būi» įsteigdamos pirmųjų Re sario Lietuvos Prezidento ak- Pati Lietuva Motulė Jūs as
čiau detaliai aiškinti priešas- tuvių
parapinę
mokyklų .tu Motina Marija Kaupaitė y- menyje pas mūsų motulę. Tė
ra apdovanota D. L K. Ge vynė šiandien ‘mūsų pastogėtis, kodėl mes šias iškilmes Mount Carmelyje, Pa.
CHICAGO, ILL.
turime, kodėl mes čia susirinNuo tos dienos šviesa tapo dimino ordenu aukšto Ttikijo je. Ji laimindama Motinų MaĮ rijų, didesnę kuria ugnelę akome, kodėl aš taip, o neki- oi skirta nuo tamsos; nuo to laipsniu.
Telefonas Roosevelt 7790
Prie šios progos, suteikiant, kademijos žydinyje.
taip elgiuosi ar manau pasiel- Iaiko prasidėjo lietuvių jaunai
gi j
• Įgentkartei pirmoji apšvietos Tau, Gerbiamoji Motina, šif Brangus atstove, gal nepapagarbos ir dėkingumo ženk- taikau žodžiais, bet žinokite,
Aš šiandien čia esu, ger-.(benalų,
man yra malonu pažymėti, kad akademijoje Tėvynės atbiamieji, ne painias, kompli-J
šiandien, po 25 m. nuokuotas, sunkias teoremas iš- širdžios uolios darbuotės, yra kad toksai Lietuvos Vyriau- stovybei visados priimtuvės,
vadžioti, miglotas, neaiškias dešimtys mokyklų, šimtai mo- sybės žygis iššaukė pilno pri ir akademikėms per tai tikro
teisybes įrodinėti. Aš esu čia, kytojų, tūkstančiai lietuvių be tarimo ir širdingo šiuo žygiu džiaugsmo.

KAIP MAN PATINKA^

Lietuvos Atstovo p. B. Balučio Kalba

j

Spaudos Darbus

Draugas Pub. Co.

6

Trečiadienis, birželio 21, 1933

n ois

^voj ėjusiems perijodiniams Iei visuomenės veikėjas. Nėra nė velionis .susirgo, gi balandžio
ainiams. Jo rašinių rasime dau vieno žymesnio Lietuvos gy- mėn. 22 d. prisimetė plaučių
*2
»
xi
giau per 80 periodinių leidi-1 venime įvykio, prie kurio jis' uždegimas. Ligonį gydęs dr.
fe
nių lietuvių, rusų ir lenkų kai- nebūtų šiokiu ar tokiu būdu-A. Petrikas susirūpino, kad
.įlomis. “Tėvynės Sargo’’ lai- prisidėjęs, ar bent taręs žodį pacientas ligos galės nebepaĮkais Tumas susidarė sau luik- lūpomis ar raštu. Tautos dar- jkelti, nors visų laikų ligoniu
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
raštininko ir visuomenės vei-(bų dirbti velionis mokėjo di- buvo labai rūpinamasi. Balan815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
kėjo vardus, ypačiai dirbda-jrhti drauge su kitų pažiūrų Jdžio 20 d. ligonis labai nusop
inąs “Viltyj”. Didžiojo Karo žmonėmis, tačiau nemėgdamas nėjo. Atvyko keli gydytojai,
ir mandagiam patarrtavimui.
'metu ėmė reikštis kaip rašy-'siauro partiškumo. Tumas di- Konstatavo naujų plaučių užVisas pelnus, jeigu bus, ski
tojas. Vienu pirmųjų mūsų ra- rbo visai tautai, o ne vienai degimų. Nors buvo visaip steriamas parapijos naudai.
[ngiamasi ligonį gelbėti, bet
šytojų tapo jau Nepriklauso srovei.
DIDELĖS IŠKILMĖS ŠV.
Renginio komitetas visus ši
moj Lietuvoj, J. Tumo-Vaiž-į Velionis taip pat nusipelnęs jis vis silpnėjo ir silpnėjo. AKAZIMIERO PARAPIJOJ rdingai kviečia.
B. V.
igi šiol yra is- ir kaip mokslininkas. Už nuo- pie 13 vai. naujas gydytojų
ganto kūrinių ligi
leista 17 tomų; jų žymiausi pelnus Lietuvos universitetas konsiliumas konstatavc, kad
Birželio 25 d. Ručine AVis
Siaučiant bedarbei, Racine
yra “Pragiedruliai”, “Dėdės jam yra suteikęs literatūros ligonio gyvybės išgelbėti nieconsin o Lietuvių Dainų Šv \jUUg Vra suvargusių žmonių,
ir dėdienės”, “Nebilys” ir garbės daktaro laipsnį. Jo su-i aip nebus galima,
ntė, kurioj dalyvaus, be AVis-IS ,ietuvių pirmų vietų užima
dang kitų. Žymus kritikas A. rinktoji medžiaga bus gausiais' Af jūs
supang|otas
consin o parapijų chorų, ir senberniai, antrų — gyvanaš(Jakštas apie “Pragiedrulius” šaltiniais būsimiesrems lietu-j Tr su "suirusiais” nervais — jaučia
AVaukegan’o, Ilk, Šv. Baltra liai ir trečių — vedusieji.
•
i-a
i• ,
• • .
| lės silpnas ir pavargęs — tik pusiau
J. A. \". Kuro sekretorio padėjėjas Harry Woodring ir'rašo: “Kas Pragiedruliuose ’.vių
literaturcs istorininkams I tmogus. jeigu taip, štai yra seras
, • I _ i i
i •
•
.•
I tonikas, sutelkiantis geresnes dienas,
miejaus parapijos choras, ve Keista. Žmogus, šeimynos Elena Coolidge, uvktė Mass. valst. senatorio. Liepos 25 d.
mums ypatingai brangu, tai mokslo laipsniams gauti.
damas varg. P. Žibaus.
galva, turi žmonų, vaikus ir bus jij vestuvės.
jų tautiškumas. Visa kas čkt' Trumpoj laikraščio skiltyj
Birž. 21 4- parap. svetainėj, įnamus, daugelis ir automobiir žino-Į velionio nuojielnų nė nesumiVelionio biografija, kaip iis tintas kunigu. Nuo tada ir pra yra .sava, lietuviška:
,
|._815 Park avė., Racine, Wis.,'lius, o neprašo miesto pagal
. yra pasisakęs
• i
• ikaip
• jų
• 1 sideda
- i i a. a. ikun. Juozo
i
t’
:įnės
ir
jų. . kalba,
ir .Ų
papročiai > I nesi. I atarčiau peisiskttitv ti • yar užvardlnimns TONIKO, kur) Ovpats
ir
Tumo
.
.
....
.
.
bus generalė visų chorų prak-jbos. L> nelaimingas senbernis,
ir įsitikinimai, ir viltys, taip, Vaižganto raštus ir Putino-,dy,ojas
Speciall8,a8 1Srad
°- vaistinį
lr kurt»
i dabar parduodamas
visose
tika. Tų vakarų varg. iš savo'vienas, nieko neturi. Kas kal- kili biografai paduoda, šito- savarankiškas gyvenimas, ku kad ne vienam skaitytojui gal Mykolaičio parašytų biografi ' um Ntik^'?o°nu^ aueram^ku?
kiu. Gimęs 1869 m. rugsėjo 20 ris buvo erškėčiais nuklotas,
tarpo galutinai paskirs, arba tas?
'd. (J uliaus kalendorium rngse-' Mat velionis buvo laikomas net atrodys, jog autoriui nė'jų, taip pat A. Jakšto knygų1
išrinks, jungtinio choro vedė-' Miesto gyv. piliečiai turinjo mėn. 18 d. Mat tada Kauno “litvoniąnu”. Jo nekentė nei nereikėję čia per daug sukti “Užgesę Žiburiai”, taip pa- ***“'’• p^H^^rted^imties^en-i
jų, kuris vadovaus programai, rieji šeimynas nubalsavo sengalvos, nes visa čia taip {>a- ir pluoštus laikraščių, talpi PkUe'kYk/ąj’—įk™ duotas'erl “ Kau'
gubernijoj veikė Juliaus Ce- dvasinė, nei pasaulinė rusų
* prasta, žinoma, sava... Apie nusių plačiausius straipsniu. ■
Kiek teko sužinoti, iš chorų berjnams duoti valgyti tik du
zario kalendorius, kuris
vyriausybė. Jis buvo nuolat I
ir choristų pusės viskas su-, kartu j dienų, vietoj trijų, ir
“Pragiedrulių” kalbų nėr kas A aižganto-Tumo mirties pro |
kraustomas tremiamas iš pe
tvarkyta kuo geriausiai ir užmokėt už butų $4 į mėnesį. Grigaliaus kalendoriaus
besakyti, ji neapsakomai tur-ga (“Rytas”, “Lietuvos Ai-j
Dainų Šventei, galima sakyti, Esą, turėdami pastogę ir nie- riasi tuo, kad visos datos eina i rapijos į parapijų. Mat velio tinga, graži, vietomis tiesiog das”, “Trimitas”, “Naujoji i
;\\i
ko nedirbdami, gali būti svei- trylika dienų vėliau) Rokiškio nis jau gana anksti pradėjo poetiška ir žavinti... Tikro Romuva” ir t.t.).
užtikrintas pasisekimas.
apskrityj, Svėdasų parapijoj, rašinėti: dar būdamas semi
Kas link pikniko, viskas da- ki ir tlu kartu pavalgę.
T
,
Kurį laikų velionis buvo Buy gloves with whof
i-i
r
i
I
.
x,
w
i:
.
.„„c,,,.
'Malaišių
kaime.
Jo
tėvai
tususi grožio ieškotojams atsirado čia
romą kiek galima kuo geriauJstikrųjų, nors žodis senber-1
f
»
knarnoj.
- , Tada klierikai;
plačiausia
dirva,
rinkis,
kiek
Vvtauto
„į.ižiojo bažnyčios
rėjo j>er 27 ha žemės. Kadan- būrę į slaptų organizacijų,- šv
siai. Kalbėtojais bus miesto nis lietuvių kalboje gražiai ska .....................
it savęs
t.k nori ir k,, Mėgsti” (A. r„ktor„„„, kuri |ahai (lailiai
L.
i..
,
,
____
i-r
__
z
gi
jis
gimė
šventų
dienų,
tai
Kazimiero
draugijų,
1890
m.
Neįeik
mokėti 60c. af ’
prastas,
.
majoras W. Svaboda, A. Sut- niha, bet tikrenybėj
dantų RiostJ. Listerlne To- į
motina tai palaikė Dievo yluo-' pradėjo leisti laikraštį “Ze- Jakštas, “Užgesę Žiburiai” ire4aul.avo. Vėliau pasijuto
kus iš AVaukegan, 111., L. R. ,ypae •suvargusiems.
oth Pašte r&unama po S6o. į
pusk). Aaižganto ra-Jj^p^.^
įšėjo į mansio-'
įtu ženklu, kad naujagimis bū- maičių ir Lietuvos Apžvalga”.
Tėmyk. kaip (erai JI esi- į
K. S. A. pirmininkas ir žino
kla. Jų Tartotadamas per
v-a
!tų kunigu.- Tuo būdu tėvai Jame a. a. J. Tumas ir prade-,ffeT^aus’os n,ū»ų .FH* norius ir apsigyveno Vaižga-j
metus sutaupai |>00.
1
vienų lietuvį vietinis laik-1 k
*
mas veikėjas, svečiai kunigai^
mažų Juozuku ir auklėjo, ski io- bendradarbiauti, pasirašinė- niFnui knygos. Kan. J. Tumas nto g. 17 Nr. P. Kli mo namuo- '
ir vienas kitas vietinių veikė-(rastis pavadino “Geležine J\cLISTERINE jų.
•
i pure”, nors jis nieko niekam rdami jį dvasininkų luomui-. damas slapyvardžiu “Juozą- buvo taip pat nenuilstamas sc, Kaune. Dar prieš Velykas!
Išėjęs Kunigiškių pradžios mo pas iš Popšutės”. ATaižganto'
TOOTH PAŠTE
Programos vedėju bus kun/bloga nedaro: apsirėdęs, pinikvklų, 1881 m. įstojo į I>ina- slapyvardžiu ėmė pasirašinėti'
A. Balinskas. Parkas puikus, :gų turi, daugiau kaip jam rei I
burko realinę mokyklų, kurių tik nuo 1895 m. ir netrukus
apaugęs žaliais medžiais, sve-'kia, bet myli per ilgai ant)
tainės grindys vaksuotos, mu-į kerčių stovėti, o jau augęs vy- baigė 1888 m. Tais pačiais me šis slapyvardis virto jam anttais įstojo į Žemaičių kunigų rųja pavarde, nustelbdamas
zikantai kuo geriausi, šokiai ras.
SAVE
.
'
i
dykai. Privažiavimas prie da-i Yra ir daugiau jam panas seminatijų, kurių1 (dS ligos tikrųjų.
IN 8UYINC
ržo labai patogus, prie pat šių, kurie patys užsilaiko ir (teko mokslų nutraukti pusant- j Penketų metų redagavo ‘Tė
Highway 42, nuo Racine 6 giminėms gelbsti, bet nelinkę Į nietų) baigęs 1893 m. lap-;Vynės Sargų’. Leido ‘Žinyčių’
SAKINO
mailės į šiaurę (Medway .apsivesti; 5 yra biznieriai, tu--l,<ričio 1H-n 28 d liko įgven.IKaginėjo veik visiems LietuDER
Park).
ji nuosavybę dar ne visai se•
fe
Minų
25«^ ». h»W o«
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Mes tikimos turėti daug sve ni; turi pinigų, gražiai gyve•< Mm*
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
čių, nes pirmų kartų į Racinų na ir turi gerų vardų tarpe
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; h) gauti pasus
atsilankys tvaukeganiečiai su lietuviu.
■asrfRicE
ir vizas; rezervuoti viętas, nes pirmiau užsiregistravę,
savo įžymiu choru. Visiems
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
**»ao*j'
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Iš vedusių lietuvių Racine,
proga bus sueiti į artimesnę
LAIKRAŠČIUS
priskaitant biznierius, daliar“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai vra paty
pažintį, ypač veikėjams.
....................
tiniu laiku yra 15, kurie ver- “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Ooubk Actionf
Taigi visi, kaip vienas ruo-L- , ' •
x- , •
Oakley
Avė.,
Chicago,
Ulirtois.
Metams
$2.00.
nmoNSOf
pc'jncs useo
. L .
tęs turi ne mažiau kaip 10 tupildys.
. *
SV oua COVESNMIH*
bkimės 2o d. birželio L
ksįangį„
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
šventę, Eacine, AVis.
,] Taigi malonu matyti, kad
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 AV. Broadželio 24 d. “United States”, birželio 29 d. “Berengaway, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Raciniečiai nekantriai lau- i mažoj kolonijoj mes turim
ria”, Liepos 3 d. “Gripsliohn”, Liepos 7 d. “lle De
kia tos diehos. Viskas prire-įtiek pasiturinčių lietuvių šei- “GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo France.”
maucrKMauc
organas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa.
ngta, visi pasirengę priėmimui mynų.
>
B. V.
“
Draugo
”
laivakorčių
agentūra
parduoda
laivakor

tUS
REALLY
Metams $2.00.
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeįna dukart į įnėne-' pasaulio kraštus.
z .
sį. 473G S. AVood SL, Chicago, Illinois. Metams $2.00.

VtlSCŪNSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS

1

RACINE, WIS.

Nuaa-Tone

vou

VA2U0JAIttiy Į LIETUVA
DĖMESIUI

KCbj

SKAITYKITE

LIETUVOS GYVENIMAS

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos
žurnalas.'366 AV. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
TUMAS - VAIŽGANTAS irbavos. Deja, ne vienas sių i
ialbčtojų neiškėlė jo pu-1 “MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėvisų kalbi
• dd
i-iii,1
nesinis
žurnalas, 2322 AVest 24th St.,» Chicago,
Liūdi lietuvių tauta neteku tirtų vargų .kovoje
lietu-,
x
o » 111. Mc”
‘
>
tams
$2.00.
•
si žymaus vyro, kau. Juozo vvbės. Juk velioniui teko iš
“DRAUGAS,” vlenintėHs Amerikos lietuvi? kataRk? die
Tumo-Vaižganto. Jo laidotu
lenkonianų patirti visokialisių
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakfey Avė., Chicago, LI.
vėse dalyvavo minių minios
nemalonumų.
Metams $6.00,
visų pažiūrų lietuvių ir sve
(Musų korespondento).

timtaučių. Vadinas, “netenka
aiškinti, kuo buvo lietuvių tau
tai amžinos atminties vyras,
kan. Juozas Tumas; minios
dalyvaujančių laidotuvėse ir
skaitlingose gedulo kaspinu
perrištos vėliavos tai paaiški
na”, sakė laidotuvėse kan. I’r.
Penkauskas, Metropolijos Dva
sinės Seminarijos Rektorius.
Taip pat gedulo vėliavomis
pasipuošė visa Lietuvu. Kal
bėtojų buvo nemaža. Paskuti
nįjį žo<iį pratarė Respublikos
Prezidentas. Visi jie kėlė di-,
delius velionio nuopelnus lie,tuvių tautai, jo darbštumų bei
produktingumų. Tikrai, velio
nis, lyg bitelė, visų amželį da-

/.V

OVJ?

v
. f

r« r

’CIU AGENTŪRA
Telefonas C.VNAL 7790

OFFICE
TO StLU 0015 OIU
STOCK.-MAME noo
BUCU MAO Ud etP&KlENtE;

E-H
X Mt
TER1AS lN THE F»£M VOR.
bOiN‘ »T 0 0

s

Trečiadienis, birželio 21, 1933

g g y v g y s~
PRISIRENGĖ PAVAISINTI
SVEČIUS

C H I C A G O J E

SUSIŽEIDĖ J. MIGKE

R
APVOGĖ KRAUTUVE
S

LIETUVIAI

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

LIŲNAS

| Į Wood Street Department
TeI. CaJumet 4os»
P-nas
Wm.
Paukštys,
savi

ŠV. KAZIMIERO AKADE (M), Ministrantų dr-jos — $3.
krautuvę, 1800 W. 47 St., ku-'Ke“-< t°*. uemiock
ninkas
Chicago
Restaurant,
00.
j
DENTISTAS
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
i
04K-T
u
•
Plačiai žinomas veikėjas J.Irįos savininku yra J. Šukevi1410
SO. 49th CT., CICERO, ILIj.
Bridgeport: Rėmėjų 2 skyr.
. &o;
st> vl8Uoiner Alickeliūnas, 6747 So. Artesian ’-frius, nesenai vagys naktie.-,
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vgl.
$25.00, Jaunametių skyr.-. ruPln081 S”™1 patarnauti sa-'
„etiketai namie suaižei-is,„ui lw>- jlin,|0 ir' otdttojas ih cHinunaas
Seimo dalyviai:
3147 SO. HALSTKD ST., CHICAGO
mari amu
Buhur PaPo
i- ranikų. <->«$•«
t • rankų
« per3147 So. xL&lSt6Q St.
Paned., Sered. ir Sub'it. 2—9 vai.
$5.0'), Šv. Petronėlės dr-jos -- vn
vo knatu
k(*tunlena
"ls- Dabar,
Stiklais
įsnese daug įvairių prekių. Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
(Tęsinys)
$5.00, Moterų Sų-gos 1 kp. __|suulin®« Parodos metu, tikisi pjov£ į^į kauto. Pirmų daktajos OfUaa: 2656 W. 69th SI HEMLOCK 1161
Rep. Riškienei
Valandos: II—II ryto
Cicero, 111. — Rėmėjų 9 sky $5.00, Šv. Onos dr-jos — $5.00, daUgiau k°«tumenų ir prisi- rigkų pagalbų gavo Šv. Kry Nuostoliai nemaži.
Seredomis Ir Nedėllomls pagal sutarti
geresnį pstarnavim, iiau8 llgon„ėj
riaus: O. Krasauskienė, P. De LaM. tĄ-goe 5 kp. - $3.00,
LIETUVIAI DAKTARAI:
u - v
. .
teikti. Dabar jo valgykloj gakontienė, V. Mockienė, A. Vai . ..
(Naryauckaaj
Mickeliūnas
dabar
turėjo
iš
I
Tel. LAFAYETTE 7650
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
4
.,
m
Įima
gauti
ir
alaus.
Jo
vai-.
švilicaė, O. Reikauskienė. Jau
!•*. LAFAYETTE 1917
MM Weet Marųuette Road
v’
., G „ t . u syki“ yra pilnai moderniškai kompanijos driek aavai&j va
DA/.UIIC
VALANDOS:
naiuečių: F. Šileikaitė^ A. Lu
• Iki 11 ryto; 7 (kl 9 vakare
ir
prilygsta
geresnisku,
'
‘
"1
ir
ka,
P°
Pasaulinės
Pa-|DR.
A.
RACKUS
Utarų. Ir Ketv- rak. pagal sutarti
kauskaitė, A. Bilevičiutė, A. jos — $5.00, Šv. Rožančiaus .
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
,. r
R
Gydytojas
ir
Chirurgas
rodos
lietuvių
komiteto
narys
Rea 6466 8. MAPLEWOOD AVB
Kučinskaitė. Apašt. Maldos dr-jos — $5.<)0, Šv. Juozapo siems Cliicagos restaurantams. tikėjosi šiuo sykiu daug pa
X—SPINDULIAI
4140 Archer Avė.
Rep.
3061 W. 43rd St
dr-jos: L. Tamošauskaitė, P. dr-jos —$3.00, Rėmėjų 3 sky
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
sidarbuoti. Bet nelaimė guga
TeL Lafayette 5793
(Prls Archer Ava netoli Kedsle)
Res. 2136 W. 24th St.
'Ogintienė. Motinos Dievo So riaus — $3.00, Labd. Sų-gos
▼•landos: nuo 9 tkl B vai. vakaro
TEL. CANAL 0402
dino vakacijas ir sutrukdė da
Berertomls Ir nedėliomis pagal
pulingos dr-jos: P. Matonis, (i kp. — $3.00, šv. Cicelijos
sutartine
rbų.
Rep.
A. Jauksas, U.. Išganantis,; B. dr-jos — $3.00.
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Res. and Office
Office Pbone
PHONE GROVEHILL 8837
Proepeot 1038
2169
80.
Leavltt
St
Of£ice; 4459 g. California A.V8.
Rimkienė. Moterų Sų-gos 2
Roseland: Rėmėjų 4 skyr.—
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.
Ganai 1706
GRABORIAIs
kp.: B. Palubinskienė, K. Juo $15.00, Šv. Onos dr-jos — 10.Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus
Nedėlioję pagal sutartį
zaitienė, M. Lukauskienė. Fed. 00, Tretininkų dr-jos — 10.00,
12 skyr.: J. Mitkienė, 0. Ka- Katalikių Moterų Meno Kilu
LACHAVICH Telefonas Yards U38
TeL Ofiso ir Rea. GrovehlU 0617
PHYSICLAN AND BURGEON
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6917 S. VVaahteuaMr Ava
sinskienė,1 M^ Dambrauskas. į Įj() — $3.09, Lietuvos Vyčių
• IM 80 WEHTERN AVR
2403
W.
63rd
St.,
Chicago
IR
SŪNŪS
Chicago. I1L
Šv. A ardo dr-jos: J. Karpius,'— $5.00, Mokyklos Mergaičių
OFFICE HOUR8:
LIETUVIS GRABORIUS
I
to 4 and 7 to I P. M.
Boulevard 7199
K. Jankauskas, P. Stupiras,, Sodalicijos — $3.00, Alumnų Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauala.
8unday by Appolntmant
Res. Hemlock 7891
UZDITOJAR IR CU1RURUA8
Graborius ir Balsamuotojas
meldžiu atsišaukti, o mano
** Vouble.
| ^r-jos — $5.00, ministrantų Reikaledarbu
MSI Weat Marųuette Road
busite užganėdinti

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR, V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUN AS

DR. A. J. JAVOIŠ

GARSINK1TĖS “DRAUGE*

DR. J. W. KADZEVVICK DR. J. J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

Toriu automobilius visokiems

Tel. Canai M18 arba 8618
Vest Side — Rėuiėjų 10 sky dr-jos — $3.00.
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
riaus: P.j Šliogerienė, M. Ga(Daugiau bus)
3319 AUBUBN AVENUE
deikienė, O. Dačiolienė, 0. Bi1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
Chieaso. Tll
tinienė, V. Kerpauskienė, E.
TEL. CICERO IMT
Ka.slevičienė. M. Stumbrienė.
- Phone Boulevard 4139
Jaunaniečių: L. Yaitkiutė, Ii.
Ine.
Jodenčiutė. Moterų sų-gos 55
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.UU ir aukščiau
kp.; Lechavičienė, O.i Budri- PAGĖRĘS A. OLSZEWSKĮ
Moderniška koplyčia dykai.
068 W. 18tb St.
Tel. (aitai 6174
kienė. Susivienijimo L. R. K.
GRABORIUS
Chicago, 111.
Musų patarnavimas
A. 103 kp.. V. Petrauskas, E.
Plačiai žinomas Chicago.';
visuomet sąžiningas ir
Danikauskienė. P. ŠŠ. Moterų 'veikėjas įr vienas žymiausių nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
ir Merginų dr-jos: A. Sinavi- o](Jtįlnerįų Antanas Olszevvskis skyrių.
GRABORIUS
čienė, D. Gasparkienė, E. ča- birželio 13 dienoje buvo nepaNauja, graži ko
Koplyčia Dykai
pienė. Aušros Vartų Vyrų ir'^.^į ^gerbtas už jo km4830 WEST 15th STREET
Moterų dr-jos: J. A irbickienė, tūrinius ir finansinius darbus plyčia dykai
Cicero, Illinois
3307 Aubura Avenne
L. Kissienė, K. Kulbis. Alto Amerikos lietuvių tarpe.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
rių Puošimo dr-jos: BijurotiePagerbtuvės įvyko jo gimi
nė, Kerpauskienė. Šv. Onos mo ir vardo dienoje BlaokTEL. REPUBŲIC 8340
dr-jos:’Judikienė, Petrauskie- ‘^no viešbutyje,
Seniausi Lietuvių Graboriai Cltlcagojc
č’ia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
nė, Locaitienė.
P-nas Olszeuskis gimė Lie- J
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
Indiana Harbor-,- Ind., — tuvoj birželio 13, 1863.
NAU.y ZE.MKSNŲ KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
Rėmėjų 12 skyr.: S. Lapinskic i Pagerbtuvių bankiete dalydykaf. Nuliudimo valandoje nepamirškite ‘
mus pašaukti. REPIJBLIC 3340, musų
nė ,P. Tamkatonienė.
J vavo apie 60 svečių, kurių tapatarnavimu busite patenkinti.
Katalikų Federacijos Cliica- rpe buvo Lietuvos valstybės
gos Apskr.: B. Nenartouis, O. pasiuntinys p. Balutis ir Lie
5340 KO. KEDZIE AVĖ.
Nevulytė, J. Šliogeris.
tuvos konsulas Cliicagoj p. Ka
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Labdaringosios sų-gos Cent 1 vaitis.
ro: A. Nausėda, P. Jlargis, Z.
Bankieto metu Lietuvos pa
D. Gedvilą.
siuntinys p. Balutis įteikė p.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Bernaičių Kolegijos Apskr.: Antanui Olszewskiui Vytauto
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
T. Senkienė, O.i Bambolienė. Didžiojo ordinų, skirtų jam
Šv. Kaz. Akademijos Alum ["Lietuvos prezidento aktu. Ai
nių : 0. Butrimienė, P. Briedy- tas skamba šitaip:
Ponas Antanas Olšauskas,
tė. ,
INCORPORATED
už nuopelnus Lietuvai, apdo
Henry W. Bocker
Chicago Heights, III. — Mo
(Llcenaed Embalmer)
vanotas Vytauto Didžiojo or
kyklos Mergaičių Sodalicijos:
dinu, Rjkijo Garbės Ženklu.
3238 S. HALSTED ST.
CHJCAGO, ILL.
P. Arcisauskaitė, M. Mikalaus
Bespublikos Prezidento ak
kaitė. Ministrantų dr-jos: P.
tas, padarytas Kaune, 1933
Sobutas.
metais, vasario 16 dienų,
Archer Heights, - Clikago,
P-nas Olszewskis dabar sa
UI., —j Federacijos 50 skyr.: vo ofisų turi 3241 So. Halsted Į
J. Šliogeris. Bernaičių Koleg. et.
Rep. i
41 skyr.: S. Petronaitienė, P.
LIETUVIŲ
Lubertienė.

Iš ŠV. JURGIO PARAP..
BRIDGEPORT

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

PAVLAVH3A UNDERTAKING CO.

Seniausia ir Didžiausia

SIMON M. SKDŪAS

East Cliicago, Ind., — Šv.
Onos, dir-jos: S. lAųiinskienė.
Rockford, Ilk, — Susivieni
jimo L. 1L K. 137 kp.: S. Kas
pūtis, S. Keliotis.

GRABORIUS IR BAIDAM UOTO JAS
Patarnavimus geras Ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

YeL LaTayette 8878

J. Lluievičlus
Graborius

Viso Akademijos Ęėinėjų
Dr-jos 14-tame Seime dalyva
vo 89 draugijos, 4 apskričiai
ir 312 atstovų.

Ir

Balsamuotojas
Patarnauja Chlcagojs ir apislln-

klja

Dideli Ir rra«
Koplyčia dykai

Draugij ii aukos.

Town of, Lake: Rėmėjų 1
skyr. — $40.00, Jaunamečių
skyr. — $20.00, Šv. Kaz. Kara
laičio dr-jos — $10.00, Mote
rų Sų-gos 21 kp.'— $5.00, Vy
tauto dr-jos — $5.00, Mergai
čių Sodalicijos — $5.<X), šv.
Elzbietos dr-jos — $5.00, šv.
Agotos dr-jos — $5.00, šv.
Pranciškos Rymietės — $5.00,

.

LJ.ZOLP
>

e

GRABORIUS ir laidotuvių
VED8JA8

1646 WEST 46th STBEET
Tol.
Tsl. CICERO Ml

8YREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

eSTinjD’tK.
„
Marijos Vaikelių dr-jos — $3. 1344 a HKh Ava, (Sosto, Ht

GRA6ORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką eu savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nėrakuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies.
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos f jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiaasį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų joms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų piricsUs, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų sn ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl termenų. Palaukite BUDĖKI pirm negu kreip
sitės ku kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
DtdyalR Oflme

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Tritonai; YARDS H41 ir 1742

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo II ryto Iki S vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6911-14
Res. Vlctory 3248

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35tjx STREET
Ofiso vai.: nuo 1-1: nuo 6:30-1:11
OB. MAROkHIO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL’IS

Phone Canai 6122

DR. S. BIEŽIS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Ceimak Road
Seredoiuis ir nedėlipuiis pagal sutarti”
REZIDENCIJA:

Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS

Vai.: nuo 10 ryto Iki S po pietų b
nuo 6 Iki 8 vakare
Šventadieniais auo II Iki 13
Phone BOULEVARD 3483

T'l ‘F’ M T1 T Q 'T A Q

DR. VAITUSH, OPT.

«•

Gydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Persikėliau 1 erdvesne Ir patogesni
vieta

3325 80. HALSTED ST.

VaL: 1-4 Ir 7-1 vaa. a.etv. «-$.> ryto
MedelioJ susitarus

Tel. Canai 0257

DR. P. Z. Z ALATORIS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 471 h Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED Si KEET
Rezidencija 600u oo. Artesian Ava
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
« 6 iki 8:30 vakare

TeL Canai 8138

DR. G. L BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DENTISTAS

LIETUVIS AKINIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų., kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemi'mo. nervuotu. įuo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau trumpų regystę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egsaininavunas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaldaa
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėllomls pagal sutarti.

2201 W. Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIXLISTAS

Tel. GrovehlU 1595

Dr. C.K. Kliauga

DR. A. L. YUŠKA -

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road
arti Western A ve.

GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldtenials
tik susitarus
2422 W. MzUtULETIE ROAD J

Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828
ĮVAIRŪS

Daugeliu atMtdumų akys atitaiso
mos be aklinų. Dabar kainos perpus
Res. Phone
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
Englevrood 4641
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Res. Prospect 6669

DAKTARAI:

•

Ofiso: Tel. Victory 6893

Office Phone
Wentworth 8008

Rez.: Tel. Dreiel 9191

DR. A. R. McCRADIE
7850 S. LLALSTED STREET

DR. A. A.ROTH

ROOM 310
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

Kampas 31st Street

Perkėlė savo ofi'sų po numeriu
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, i^—9 v.v.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Nedėllomls į'r šventadieniais io—13

SPECUALISTAS
Oflsaa i'r Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėlioniis: nuo 10 iki 12

25 METŲ PATYRIMO

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų

DR. MAURICE KAHN

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėllomls 10 iki 12

Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas Midway 2880
Office;
Vlctory 2284

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Rea:
Beverly 0081

Tel. Yards 0994

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių Dr. JOHN F. RUZIC
PHVS1CIAN AND 8URGEON
ir pritaikymo akinių.
3046 Wentworth Avenue
ezKi

DR. JOHN SMETANA,
0PT0METRISTA8
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėk it mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Boom 8.
į
Phone Canai 0523

Vai.: S to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir 8ekniad. pagal sutarti
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phone: Hemlock 4703

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
1

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dienų
Nuo 3 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
N©dėl. nuo 19 iki 12 dlen»

Daktaras

WISS1G,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas U
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEMURJMT

ŽSIK ENGUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS
JOS YRA
RAJLP U
UŽSlKENftJŪBIOR
N1
SpeclalMkal gydo llgaa pilvo, plaučių, Inkstų Ir pustės, užnundijime kreo
lo. od-oa. Ilgas, žaizdas, reuinstlsme, galvos akausin.ta. skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimu Ir paslaptingas Ilges. Jeigu kiti Be
galėjo jus išgydyti, strikite čia ir persitikrinkite k* Jis jums sali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFIKO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 8—I valandai vakare. Nedėllomls auo 11 ryto iki 1 vai.

4SOO WKWT Mtk ST,

kampas Keeler Ava.

TeL Crasrtord 8891

a»

mM—

T CBiPSis

C H I C A G O J E

388E

Išvažiavimas
MARIJONU UKEN

GOLFO ŪEMPIJONO LAIS ir ne tik turi rūpėti klebonui,,
bet visiems parapijonams. ToKAS JONUI BRENZAI

dėlei, mieli parapijiečiai, nie
kas neateis ir nepadarys mūs
darbo. Samdyti nėra galimy
bės, nes daug kainuotų. Dau
gelis mūs parapijonų, neturė
dami darbo nuobodžiauja, rū
pestingomis svajonėmis leid
žia dienas. Pageidautina, ku
rie tik galėsite, malonėkite
prisidėti prie mokyklos pagra
žinimo po vienų, kitų dienų.
Rudeniui atėjus jūs pačių vai
kučiams bus smagiau pradėti
mokslus švariuose, sveikuose
mokyklos kambariuose.
J.

Prieš porą savaičių Jonas
Goodman iš Omnhos išlošė go
lfo čempijonatų. Su juo arti
ntai susipažino p. Jonas Bro
nza, Metropolitan State bankG pirm., kuris iš mūsų tau
tiečiu čempijono gavo tokio
turinio laiškų.
June 16, 1933
Mr. John Brenza,
Metropolitan State Bank,
2201 West 22nd Street,
Chicago, Illinois.
Bear Mr. Brenza:
1 am very sorry tbat I wa*
unable to see you more wbiie Į X Birželio 18 d. Šv. Kaziin Chicago. I liope the occa- 'miero Akademijos Rėmėjų 5
sion comes wlien I can, and 'skyriaus išvažiavimo komiaithat you will be able to bavc 1 ja širdingai ačiuoja gerada
a game of golf with me, as I riams ir dvasiškijai už daly
vavimų, aukotojams Mikuepromiped.
Give rny best regards to the kams, Buividienei, Liepienei,
folks and to the other Litb- Paulikienei, Jucienei, Ivanau
skienei, Budreckienei, Luko
uanian people.
If you sbould happen to ar- šienei, M. Juozulienienei, Veįve in Omaha some day, I dmontienei, Augaitei, Zakarai\ill feel liurt of you do not tei, Lamaitienei, Kramer, Ja
nkauskienei, Barauskienei, Kijk me up.
kienei, Jaumonaitei, ZdaneviFloping to see you soon,
čiūtei, Mrs. Kalias, VardausYours -friend,
Johnny Goodman kui, B. Jozulienei, Grikšienei,
Šis laiškas yra dar vienas Vištartienei, Mrs. Benčak, Kuįrodymas, kad Jobnnv Good kutienei, M. Kavai unaitei, K.
man yra lietuvis ir kad jis nori Vickiūtei, Petrauskui, J. Bupalaikyti ryšius su lietuviais. zaitei, J. Rimkui.

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

Ištikrųjų mūsų žmonės at
jaučia mūsų seseles. Pelno pa
daryta $43.00.
Valio, Šv. Kaz. Akademi
jos valdyba! Lai Dievas vi
siems atlygina šimteriopai!
Komisija:
Pirm., F. Ivanauskienė,
Vieepirm., U. Jucienė,

Trečiadienis, birželio 21 ♦ 1933
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ANTRADIENYJE, LIEPOS 4 D., 1933
P-lė Marcelė Dargytė, nepaprasto ga
bumo lietuvaitė, su ypatingais pasižymė
jimais baigė Šv. Kazimiero Akademijų.
Josios tėveliai, būdami ne vien tikri lie
tuviai bet ir uolūs, praktikuojantieji ka
talikai, suprato katalikiško auklėjimo
svarbumų, todėl savo dukrelę iš pat ma
žens pavedė tinkamam auklėjimui. Pave
dė jų naujos gadynės vaidelyčių globai.
Čia mergelė “augo išmintyje pas Dievų
ir pas žmones.”
Pradinėj mokykloj mokslo metai gan
greit prabėgo, nes p-lei Dargytei viskas
gerai sekėsi — taip puikiai sekėsi, kad
net septintų ir aštuntų skyrių suglaudė
į vienus metus. Užbaigusi Švč. Panelės
Gimimo pradinę mokyklų josios tėveliai
žinojb, kad tik katalikiška įstaiga priruoš jų dukrelę panaudot katalikiškus
principus visuose gyvenimo atvejuose;
kad pasisekimas nematuojamas pinigais,
bet dvasios turtingumu ir kultūriniu gi
lumu bei sveiku protavimu. Todėl jie siu
ntė savo dukrelę ne viešon mokyklon dva
sinio turto įsigyti, bet ten, kur gražus
pavyzdys yra kasdieninis gyvenimas ir
įtaka į jaunų širdį kuo sveikiausia —
siuntė jų šv. Kazimiero Akademijom Šio
je įstaigoje Marcelė, per visus keturis
metus, buvo pavyzdinga studentė. Ji lai
mėjo aukso medalį už aukščiausių laipsni
moksle pirmais, trečiais ir ketvirtais mo
kslo metais (1930, ’32,* ’33). Baigdama
akademijų “taip gi išsinešė aukso medalį
už mokslų. Prie to pelnė dviejų metų sti
pendijų į St. Xavier College.
P-lės Dargytės ateitis atrodo labai
šviesi, nes jos aukštesnio mokslo pasirin
kimas labai išmintingas. Ji studijuos me
dicinų, ir ketina ypatingai specializuotis
kūdikių ligose. •
Daug laimės ir ypatingo pasisekimo
linkime šiai gabiai lietuvaitei; daugiau
ir didesnių dalykų iš jos tikisi josios sandraugės.
Klasis ė

Bus- daugybė įvairių pramogų, išlaimėjimų, pasilinksminimų. Ant išlaitnėjimų bus visokių paukščių, karvaitė ir rankų išdirbiniai. Vaikams pajodinėti bus
mažų arkliukų. Išalkusiems skanūs užkandžiai, ištroškusiems šalto gėrimo.

Visi yra kviečiami atsilankyti, pakvėpuoti tyru oru ir linksmai praleisti diena.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

išvykdamos rekolekcijoms
motiniškąjį namų.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų
METINIS PARAPIJOS
Chicagos Apskrities susirinki
PIKNIKAS
mas įvyks birželio 21 d., Au
šros Vartų parapijos mokyk
X Didysis parapijos pikniloj 8 vai. vakaro. Malonėkit
,kas įvyks birželio 25 d., savam
visi atstovai laiku atvykti.
i darže. Piknikų rengia parapi
Reikės pasitart kas link išva
jos choras; jam padeda parap.
žiavimo liepos 4 d. Yra ir dau
| komitetas ir visi veikėjai, veigiau svarbų reikalų kas link
kėjos. Praėjusį pirmadienį įseimo, kuris įvyks rugsėjo 17
vyko choro komisijos ir pa-lj
Vaidyba
rap. komiteto narių susirinki
mas. Išrinkta dabbininkai, pa
Šv. K. A. R. Centro susi
siskirstoma darbas. Tikietus
rinkimas šiandien, 7:30 vai.
prie vartų pardavinės Kalnis
vakare, Šv. Kazimiero Vienuo
ir Jusevičius; tvarkos darže lyne. Bus žymių svečių, todėl
žiūrės Vyšniauskas, Grybas ir
prašoma visų atstovių atsilan
Markevičius. Prie bufeto di kyti.
Valdyba
rbs Ribickas, Stumbry^ ir cho i
io nariai. Šokius, bingo, ice
Chicagos šimtmečio pažan
cream parlor ir kitus darbus gos parodoje vakar įvyko nor
ves choro darbininkai. Br. VIa vegų diena.
das su Kalniu įgalioti pereiti;
mūsų biznierius ir profesijoReikalinga blaivus žmogus
nalus dėl dovanų bingui, ki prie ūkės. Atsišaukite tarp 5
tiems žaidimams. Toji komisi ir 7 vakare.
7502 Kingston Avė.
ja įgaliota surasti ir šeiminin
Apartment 202
kes. Šokiams grieš gera or
kestrą. Įžanga į daržų pigi —
10c. Visi pirkę tikietus galės
tikėtis geros laimės. Vaikams
su tėvais įžanga bus dykai.'
Į Be tėvų, ypač augesnis jauni- !
Imas, dykai nebus leidžiamas
, Visas pelnas eis parap. nau
dai.

Birželio 18 d., Marųuette
Parke įvyko gražus išvažiavi
mas Akademijos Rėmėjų 5 sk.
Diena pasitaikė graži, pusėti
nas būrelis lietuvių atsilankė
A. Vardauskas
ir vieni su kitais linksmai lai
X Šv. Vardo draugija stip
kų praleido. Rengėjos turėjo
riai rengiasi prie savo išvažia
daug įvairių gardžių valgių ir vimo, kuris įvyks birželio 25
skanaus gėrimo. Kiekvienas d., Marąuette Parke. Komisi
atsilankęs paremti Akad. Rė- ja dirba išsijuosus, kad tik
mėjų skyrio reikalus, galėjo
.
.
išvažiavimas pavyktų. Kaina
austis sotus ir patenkintas, i„ j ,
. _ .
\
tikieto 2oc. Bus duodama va'ik apgailėtina, kad didelis karienė, kurių paruoš U. Auio išvažiavimo veikėjas A. kškalnienė. Bus programa. Vi
Vardauskas negalėjo dalyvau sas pelnas skiriamas parap.
ti: tų dienų jis staiga susir naudai.
go. Linkėtina greit pasveikti.
Jaukiau, smagiau pasidarė, X Liepos 2 d. Šv. Onos drX Parapijos komitetai su
kuomet atvyko gerb. klebonas gija rengia basket piknikų mi prie Sakramentų vienų ka- šv. Komunijos. Po mišių visi
Marąuette
Parke.
Ponia
Bui-i
rtų į mėnesį. Jei kuriems bū- n%riai bendrai padarys įžadus pagelbininkais ii rengėjais da
kun. I. Albavičius su grab. S.
vidienė,
draugijos
pirm.,
rū1
tų per sunku eiti kartų į mė- ir bus viešai priimti į drau- ro didelius prisirengimus prie
Skudu. Susidarė didesnis li
pinasi,
kad
kuo
daugiau
žmo-j
nesį, tie teeina kartų į tris gijų Kurie norės pasinaudoti’ pikniko. Jau 25 biznieriai papas
Pageidautina, kad tokių iS-|nll» lietau į tų iSvažiavi- mėnesius.
(ta proga, galės tai padaryti skyrė piknikui gražių dovavažmvimų dalyviai taip nei8-.n,«- Tikima., kad parapijony, Buvo svarstoma daug svar- užrašydami vardus ir pavar-' nų, kurios bus geros ir prie
kriktų, nebūtų vieni kitiem.
Sl*
ganau at bių dalykų, ypatingai apie dr- dės ant kortų, kurios bus iš- bingo žaidimo ir restoranui
silankvlnu.
gijos išvažiavimų. Išrinkta ko-.dalintos bažnyčioj per du sek- pinigais aukojo. Just. Mackie
nuošalūs, bet laikytųsi savo
misija iš gabių vyrų ir jauni- madienius prieš tų didelį įVy- v>ch $2.00, P. Mankus $1.50. |
vietoj, kas teiktų daugiau gy
kaičių. Ji nužiūrės tinkamų M- Po bažnytinių apeigų, visi S. Bahckas $1.00,
vumo, suruošti įvairių pamar(Daugiau bus)
dienų. Išvažiavimas įvyks Je- nariai ir turintieji noro priginimų, lenktynių ir t. p., tuo
met nereikės nuobodžiauti. Iš
fferson miškuose, toj pačioj klausyti prie Šv. Vardo drauX Praėjusį sekmadienįcPavietoj, kur visi North Sidėa Prijos, eis į parapijos svetainę
važiavimas duos skyriui gra
žaus pelno. Garbė rengėjams- Birželio 13 d. įvyko Šv. Va lietuviai ir draugijos suvažiuo Į*r tuiės bendrus pusryčius. liulio salėj įvyko gražus mc
'kyklos baigimo vakaras. Iš
Viskas bus dykai.
rdo draugijos susirinkimas. ja.
oms už pasidarbavimų
pildyta graži programa. Bai
Birželio 22 d. vakare tuojau Narių atsilankė gerokai, bet Šis išvažiavimas bus vienas
., . . . . „
• i• ,
Kitas draugijos susirinki- gnsįenis g skyrių klebonas iš
po pamaldų įvyks Šv. Vardo galėjo būt daugiau. Šiai drau ,S
Boa v.aok,, le- mas įvyka liepos „ d„ g vai. 'a)ino diplonlus, ,Iovanas
draugijos nepaprastas susirin- gijai privalėtų priklausyt vi- nktynių ir žaidimų. Išvažiavi vakare.
A. A. A P.
gražių kalbų. Ant ry
kimas, parapijos knygyno ka-įsi vyrai. Draugijos tikslas yra me lietuviai galės pamatyti
[tojaus kai kurios seserys mo
mbaryje. Nariai kviečiami skai — susilaikymas nuo bereikali mūsų stiprių baseball koman
PLATINKITE “DRAUGĄ” kytojos apleido mūsų parap
tlingai atsilankyti. Bus svar ngo vartojimo Šv. Vardo ir dų, kuri žais prieš vienų iš
stoma svarbūs reikalai.
kad palaikius vyrus ir jauni- stipriausių tymų iš Chicagos
X Birželio 23 d. tuojau po kaičius prie bažnyčios. Nariai (North Side). Vėliau bus pra
PERKAM
INSURANCE
vakarinių pamaldų įvyks pa privalo eiti prie Šv. Sakrame nešta (liepa ir daugiau apie iš
Lietuviškus
NOTART
rapijos komiteto narių susiri ntų kartų į mėnesį.
važiavimų.
BONUS
PUBLIC
nkimas. Kviečiami visi atsi Pas mus. lietuvius, ypač pas Antras sekmadienis kiekvie
lankyti į knygyno kambarį.
senesniuosius vyrus, yra dide no mėnesio yra Šv. Vardo se- j
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
X Paleidus vaikučius atos lė baimė, kada ateina laikas kmadienis. Tais sekmadieniais'
LAIVAKORČIŲ A O KM T U R A
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
togoms, gerb. klebonas ruo priimti Šv. Sakramentus. Pri nariai eina prie Sakramento, j
TEIRINGCMC PAMATUOTAS BIZNIS
šiasi prie pagražinimo parap. klausydami prie šios draugi Kitų mėnesį, tai yra liepos 9,
2608
WEST
47th 8TR.
Tel. LAFAYETTE 1083
, mokyk. Čia svarbus reikalas jos išvaikysit visų baimę eida- d., visi nariai eis bendrai prie.

ŽINIOŠM MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

PRANEŠIMAI

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

*37.50
MAGNETIC

*29.50

ATSIMINKITE, KAD LIE
POS 9 DIENĄ “DRAUGO”
PIKNIKAS. VISUS KVIE
ČIAME!

PALACE TEATRE
Kadangi muzikalės .komedi
jos grįžta publikos domėn, Palace Teatras žeengia pirmyn
su šios savaitės forsu, —“Melody Cruise,” pradedant penktųdienį, birželio 23čių. Chas.
Ruggles, Phil Harris, Greta
Nissen, Helen Mack ir Chick
Chandler luošia svarbiausias
roles su pagelba apie keturias
dešimts merginų.
Ant scenos Smith ir Dale,
komedininkai ir p-lė Nan Halperin dalinasi garbe RKO vod
vile. Tarp kitų bus ir Bert
AValton, Rimac Havana Orkes
t ra, Harris Boys ir Loretta
Allen.

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

2201 W. CJermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos
' vakarais 6 Iki 9
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketverto Ir 8ubatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republlc 9600

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pfglauslaa kalnas. Palaukit Lafayette

«!<•

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
LMtaroe Latarte Bonus, Pirmas Morflčlua Namus Fermas Ir Biznius vi
sose valstijose Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plafilu
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

B0TABEX

J, NAMON FINANCE C0.(

*39.50

6755 S. Westem Avenue

MAYTAG

Chicago, m.
Tel. OROVEHTLE 1011

*69.50

CHRYSLER IR PLYM0UTH

PBEDBICK MAYTAG

*

*49.00
Po vienų dolerį į savaitę
Dykai Elektrikinis prosas
su kiekviena mašina

Jos. F. Brink, Ik.
3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705—8167

W C. F L 970 k. Radio pro
gramas nedėliomis 8 vai.
ryte
W C F L 970 k. 1 vai. po
pietų.
W H F C 1420 k. ketvergais 7:30( vakare.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio Širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modernifikiauaius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERI9 $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

8TANLEY P. BALZEKAS. Sav.

