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Lietuva išmokėjo 10,000 doleriu skolos
VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ PANAI
KINO SOCIALISTŲ PARTIJĄ

LIETUVOJE

Bolševikai Londone susieina su
J. V. atstovais

Prieš karų Lietuvoje veikė
5 vos 4 amatų mokyklos, bet ir
tos dar menkutės. Po karo, su
kūrus nepriklausomų valstybę,
buvo atkreipta reikiamo dėme
šio kaip į kitas mokslinimo įg
taigas, taip ir į) šias. laikui
slenkant, amatų mokyklų skai
. čius augo ir paskutiniu laiku
jų yra jau 63 (kartu su kur
sais), iš kurių 23 išlaiko vy
riaus vbė.

AMATŲ MOKSLAS
LIETUVOJE

LONDONE LAUKIAMAS J. V.
PASEKRETORIUS MOLEY
LIETUVA IŠMOKĖJO

10,000 DOL.

WASHINGTON, birž. 23.—
Lietuvos vvriausvbė
šiandien
•
-»
.Tungt. Valstybėms išmokėjo
10,000 dolerių sidabru. Tai
dalis 132,191 dol. skolos, kuri
turėjo būt išmokėta šio birže
lio mėn. 15 d.

HITLERIS PANAIKINO
SOCIALISTŲ PARTIJĄ

BERLYNAS, birž. 23. —
Kanclerio Hitlerio vidaus rei
kalų ministeris W. Frick pas
kelbė vyriausybės nuosprendį,
kuriuo Vokietijoj panaikina- j
ma socialistų (socialdemokra-į
tų) partija.
i

ŠV. EUCHARISTIJOS GARBEI KLEIS
PAŠTO ŽENKLELI
BUENOS AIRES, Argenti
na, birž. 23. — 1934 metais
spalių mėnesį čia įvyks 32-asis
ta. plautinis Eucharistinis kon
gresas, prie kario jau senai
stropiai rengiamasi.
Iš Argentinos vyriausybės
gautas užtikrinimaa, kad šio
kongreso pagarbai ir atmini

mui bus išleistas atitinkamas
pašto ženklelis, kurį bus gali
ma naudoti viduje ir užsieniu#
se.
Kongreso rengimo komite
tas iš įvairių kraštų gauna
pranešimus apie tai, kad bus
rengiamos į šį kongresų gau
singos katalikų maldininkijos.

CHICAGOJE

TEISMAS PATIKRINS MO
KESČIŲ MAŽINIMĄ

Visos tos mokyklos dauguNaujas vyriausiasis Illinois
UŽKABINĖTOJAS NU
J moję yra viduriniojo tipo, tu
valstybės teismas
pripažino
BAUSTAS
rinčios stalių, drožinėjimo, šal
Cooko apskrities
autoritetų
takaivių, odos, ir kitus sky
Teismas nubaudė 1.00 dol. prašymų, kad išnaujo patikrin
rius. Mokinių joms netrūksta.
ti “board of appeals” nus
Tuo tarpu jose mokosi 1,087 pabauda Guy Thomas, 38 m. prendimų, kad mažiesiems na
Ministeris paaiškina, kad
Lietuvos atstovas, p. B. K.
Vaizdelis iš Chicago šimtmečio pažangos parodos.
mokiniai ir kursuose 1,200 amž. Gatvėje jis užkabino pra- mams Cooko apskrity mokes
šio žygio imtasi dėl to, kadan
Balutis, aiškina, kad ši 10,009
klausvtojų. Už mokslų reikia,einan?i* *** moteri^
gi minėta partija nuolat vei
dol. dalis būtų buvus anksčiau
MIKADO UŽ DRAUGIN mokėti po 25 litus j metus, už terfSkė vienu smugiu į tarpa- čiai už 1931 m. 15 nuošimčių
LONDONE LAUKIAMAS
kė prieš vyriausybę.
sumažinami.
išmokėta. Tačiau nežinota, ar
*
MOLEY
GUMĄ
I knnnis
kursus nn
po 22 lif
lit. marini
mėnesiui. BaiJ kį Thomasų parbloškė n-pašau
Socialistų partijos vadai kai
tokia dalis bus priimama.Sako,
Po įvykusiųjų teisėjų rinki
gę mokyklas gauna amatninin kė policijų.
tinami išdavikiškumu. Įsakyta
Lietuvos vyriausybė pereito
TOKIJO,
birž.
24.
—
Japo
Pasirodė,
kad
ta
moteriškė,
mų teismas tų mažinimų pat
ko vardų. Ligi šiol vyriausyvisas partijos savastis konfis LONDONAS, birž. 24. — Egruodžio mėnesį iš J. Valsty
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kuoti.
bių skolos reikale notos gavo
nų
amerikoniškų
korespcndenėjo trys nauji teisėjui if teis
gė daugiau kaip 100 mokinių
Socialistų
partijos saardy- viai laukia iš Amerikos atvyk
įspūdžio, kad J. Valstybės ti,
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NEAPGYVENTAS
klausimų aptarti.
osevelto atstovo, valstybės pa- už draugingų saitų palaikymą tais baigs apie 150 žmbnių.
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, nieko.
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** veikimu. . Koepenicke sekretoriaus Moleyo, ekonomi- su J. V.
į— Berlyno priemiesty, karei- , *
Pereitais metais visoms’mo Yra abelnai manoma, kad
DIDELE ALKOHOLIO
Kada dabar Lietuvos vy-*vįaį puolė socialistų amatnin- jos specialisto. Moley konfe
kykloms
išlaikyti
buvo
skirta
giliųjų vandenynų dugne ran
VARYKLA
»
riausybė patyrė, kad J. A als- j
unijos sekretoriaus J. Sch- rencijai išaiškins proz. Roose- PRANCŪZIJA SUSIGRIEBĘ
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velto
planų,
nusistatymų
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tybės mielai priima ir dalis, niauso namus. Ten susidurta
ologas Krogh pareiškia, kad
LONDONAS, bii-ž. 23. —
Prohi-bicijos agentai namuo
nusprendė tuojau 10,000 dol. iš su rimtuoju socialistų pasip tus dalykus, be.kurių konfe
DARIAUS
IR
GIRĖNO
GAT.
vandenynų
dugnas
yra
tikras
Ekonominėje konferencijoje
se, 1760 Diversey avė., rado
mokėti.
riešinimu. Kovos metu 5 asme rencija negali pažangos dary
tyrynas.
Retai
kur
ten
koks
Prancūzija nelaimėjusi, kad
didelę alkoholio varyklų, ver
Su šiuo išmokėjimu Lietuva ;nyS žuvo ir 1 sunkiai sužeis- ti.
gyvūnas
yra
pasirinkęs
savo
Ukmergėj
išrinktas
komite
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stahilitės apie 250,000 d-ol. Visi įtai
įteikė skolų revizijos prašy- fas
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gyvenimui
vietų.
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symai užėmė visų 5-ųjj ankštų
mų.
Scbmaus vis gi gražiuoju BOLŠEVIKAI TŪPČIOJA
nų
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sutikimo
pla
Amerikai
prekių
kainų
didini

ir 6-ojo dalį. Kasdien buvo ga
nepasidavė fašistams. Jis sus APLINK AMERIKIEČIUS
nų.
Norima
vienų
gatvę
pava
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me.
Taip
pat
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pigių
minama po 5,000 galionų alko
HAPSBURGAI NORI
LONDONAS, birž. 24. —
pėjo pasikarti. Jo sūnus nut
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Girėno
vardu,
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pinigų
programų
remti.
holio.
GRĮŽTI
vertas.
Sovietų Rusijos delegatai eko
įteikti jiems adresų nepriklau
Įvairiose namų dalyse 6 vy
nominėje konferencijoje pada
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gat.
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Perry
avė.
somybės
paminkle
įmūryti
su
NAUJI NESUTIKIMAI
VIENA, Austrija, birž. 24.
rai suimti. Jie išsigina.
rė kontaktų su kai kuriais
3 ŽUVO LĖKTUVUI
pastebėta
didelė
angis,
kuri,
tam
tikru
tekstu
lentų.
Be
to,
Visoj centrinėj Europoj prapamerikiečiais.
SUDUŽUS
TOKIJO, birž. 24. — Tarp surengti vąišes ir (Irusius la sakoma, esanti meksikoniška
litusios kalbos, kad dedamos
5 VEŽĖJUS APIPLĖŠĖ
Bolševikų
tikslas
yra
siekti
japonų ir bolševikų kilo nauji kūnus pavažinėti po Širvintų “adder” — labai nuodinga.
pastangos Austrijos ar Ven COUNCIL BLUEFS, Iowa,
birž. 23. — Ore užsiliepsnojęs ,savo vyriausybei J. Valstybių nesutikimai. Šį kartų dėl žūk ir Giedraičių apylinkes.
Vienas žmogus mėgino jų pri
grijos sostan grųžinti IlapsKeturi automobiliu važiuo
lėktuvas nukrito ir sudužo. 3 pripažinimo ir kredito.
mušti,
bet
ji
pasislėpė
sriutų
lės Kamčatkos
pakraščiais,'
burgų dinastijų.
jantieji plėšikai žiemių vakarų
asmenys žuvo.
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nijų trokų vežėjus.
GO SIRGIMAS
-Prisiekę teisėjai išteisino ban-' — I>u Kanados geležinkeliai, NORI UŽDARYTI FILMŲ nių, kurie susirgę nesikreipia
NAUJAS ADVOKATŲ
kininkų C. E. Mitchellį. Jis bu Uanadian National ir CanaVIRŠININKAS
pas gydytojų, bet šaukiasi bur
BERLYNAS, birž. 23
LEIDO BYLĄ PAKARTOTI
ĮVEŽIMĄ
vo
traukiamas
tieson
dėl
mo

dian
Pacific,
savo
dirbtuvių
tininkų.
Burtininkų
čia
dar
Nuginčijama žinia apie tai,
Illinois valstybės advokatų
kad prezidentas Hindenburgas kesčių už pajamas nemokėji (šapų) apie 35,0Q9 darbininkų
Vyriausiasis Illinois teis
PARYŽIUS, birž
23.— daug ir -beveik visi gydo užbur
mo.
sumažino 10 nuoš. atlyginimų. Prancūzų krutomųjų vaizdų tu pienu arba sviestu, surinkda sųjungos prezidentu išrinktas mas leido dar kartų nagrinėti
serga. Sakoma, prezidentas yra sveikutėlis.
sųjunga nusprendė vyriausy mi iš lengvatikių nemažas su buvusis vyriausiojo valstybės bylų žmogžudžiui James Varei
Vokietijos katalikams daug bės reikalauti, kad nuo liepos mas pinigų. Turėtų tokie, ro teismo teisėjas F. E. Thomp cha, kurs mirtimi nubaustas. > ■
mėn. 1 d. ji iiždarytų svetimų dos, jau suprasti, kad burti- son iš C'hicago.
18 AREŠTUOTA
vargo fašistai sukelia
ninku dienos praėjo.
kraštų filmų įvežimų.
KONGRESO ATSTOVO
3
ŽUVO,
4
SUŽEISTA
PALERMO, Siciliją, birž.
AUTOMOBILY BOMBA
AMSTERDAMAS, Olandi-i Nacionalsocialistai pasiryINDRTONIŠKIS, Panevėžio
23. — Čia ir Catania miestely ja, birž. 23. — Tš Vokietijos žę išgriauti visas iki vienos PADALINTI Į TRIS DALIS
Cermak ir Wolf kryžkely,
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—
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NEW YORK, birž. 23. X
18 asmenų areštuota dėl susek praneša, kad tenai vokiečiai P°Htines partijas ir pačiai vie
VVestchester, susikūlė du auto
lęs
inž,
P.
Morkūnas
stato
čia
to sąmokslo prieš San Marino katalikai Šiandien gyvena ne- nai viaam kra*"‘ Tyrauli' Ta(1
VVASHINGTON, birž. 23.—
mobiliai. 3 asmenys žuvo ir 4 Kongreso atstovo iš New Jermūrinę
bažnyčių
pats
savo
lė

sey valstybės dr. C. A. Eaton
respublikos vyriausybę.
koordinatorius
sunkiai sužaista.
,
. dėl šio nacionalsocialistų Žy- Geležinkelių
paprastus laikus ir susiduria .
,
*
šomis.
Visų
medžiagų,
reikaautomobily rasta užtaisyta 20
gio daug nukenčia katalikų Eastman paskelbė, kad geres
su j vairiomis ramaus gyveni
GAVO TEISIŲ DAKTARO
spauda ir katalikų įžymieji va niam krašto transportacijos į linTO bažnyčios statymui, su
Praneša, kad Chicago sani svarų dinamito bomba.
mo ir veikimo kliūtimis.
tiko
suvežti
parapijiečiai.
LAIPSNĮ
tarinis distriktas gaus iš vy
dai, tarp kurių yra ir kunigų. patvarkymui visi krašto gele
Nacionalsocialistų partija,
Nežinia, kaip tai visa baig žinkeliai padalinami į tris da
riausybės 40 milijonų dol. pa
ORO STOVIS
CAMBRIDGE, Mass., birž. kuri vis plačiau įsivyrauja, pa sis. Kadangi nacionalsocialis lis; rytinius, pietinius ir vaka Iš Peoria, III., praneša, kad skolos.
23. — Harvardo universitete guliau ima kėsintis ne tik tai nekliudo Katalikų Bažny rinius geležinkelius.
ten pavojingai pasišovė buvuCHICAOO IK APYLINKE
vakar teisių daktaro laipsnis prieš katalikų liaudies partijų, čios reikalų, katalikai neturi
si8 Illinois valstybės finansų'
—
Šiandien nepastovus pflas;
Rytoj Cbicagos parodoj uk
katalikų pagrindo prieš jų sutartinai SKAITYKITE IR PLATIN direktorius Kinney, kada su rainiečiai atidarys savo psvi- gali įvykti griausmai ir Uc’ns;
suteikta buvusiam New Yorko bet ir prieš pačių
sekti valstybės ižde trukumai. lijonų.
gubernatoriui Al Smithui.
centro partijų.
veikti.
;
maža temperatūros atmaina,
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Šeštadienis, birželio 24, 19.33
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kreipti dėmesio į gamtų. Ga
tulikų laikraščius ir žurnalus tokius, kad jie
mta duoda visų galimybę jsavtimi patrauktų skaitytojus ir juos palai
vairieins garsams; iš gamtos
kytų. Kelių metų sąjungos veikimas davė gra
(Musų korespondento).
IMIna katdlefl. fiWkyru» sekmadienius
susidaro medžių lapų šlamė
1NUMERATO8 KAINA: Metams — »» 00, PuRašo
*
*
!
ll.&f; THm» mėnesiams — |l.00: Vienam žių rezultatų. Katalikai jau susilaukė tokių
jimas. Vanduo, bėgdamus upe
poje
a’&SrsB
> — Metams $7.00; Pusei me- laikraščių ir žurnalų, kurie ne tik katalikų MOKYTOJAMS DRAUDŽIA
Rašydanias
šį-tų
iš
muzikos
lyje, sudaro čiurlenimų. Gar
Bsstdradarblajus
išdarbiams Ir 1korespondentams raitų ne*r%žiniškus namus. Taip pat jie I
DALYVAUTI VARŽY
neprašoma tai padaryti Ir neprtslundlama
na ttm šeimose, bet ir nekatalikų namuose yra lau
,
.
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.... .srities, noriu pareikšti gerb. sų sudaro okeano ošimas, snie
jau spėjo, pigiai ib varzy imu
kud mano tikg. į
k ,n s|įIlkį,nas kar.
torius priima — nuo lltii Iki lS:0i vai. kiamais svečiais.
TINĖSE
nusipirkti
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Todėl
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Mnų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Metasi į akis ir tas faktas, kad katalikų
.
_
įlas yra pasidalinti su visuo- vėlių burkavimas ir įvairių
sekančiai dienai priimami iki
spauda Amerikoje yra stipri ir įtakinga. Su Pastarosiomis dienomis Švie ... . .
.| •
T mene savo surinktomis apie puokštelių'čiulbėjimas, jaukus,
įtSiGi^vas per volai*
ja*
•«
w* •
•
±
5 vai. po piat
, muzikų žiniomis. Šie straips- monotonis bitelių ūžimas, oro
jos jėga visi skaitosi.
timo
Ministerija
išsiuntinėjo
į
visiems jos žinyboj esantiems LIETUVIŠKOJI ENCIKLO neliai verta bus paskaityti vi- atmainos — griaustinis, mišBėveik
kiekvienoje
vyskupijoje
yra
lei
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siems daugiau, ar mažiau, my- (kinių žvėrių riksmai ir kriotarhautojams aplinkraštį, ku
džiamas
savaitraštis.
Tas
savaitraštis
yra
tiPEDIJA
UTHUANIAN DAILY FBIEND
I<\ t
•
•
Jlintiems muzikų.
kimai ir įvairių-įvairiaušių ga
,kras kataliku bičiulis, informuotojas ir va liamo ragina tarnautojus ve
Straipsneliai surinkti iš i-nitos'tvarinių balsai.
Publlshed Daily, Eicept Bnnday.
ngti dalyvauti varžytinėse,
Lietuviškosios Enciklopedi , . . . ... . T . . . .
8UB8CRIPTĮON8: One Tear — $«.•$; SU Ifostbs das. Jis nustato didžiumos tos diocezijos ka
5 . įvairių šaltinių. Jei kuris strai
Month — Mc.
— $«.40l Time Moaths — MM; One
Ose Mc
su tam
įvairiais gyvenimo kai jose už visai žemų kainų jos išėjo jau vyli a susiuvi ;psnejįs kaį kain nebUs aiškus, ., Oras kombinacijoje
•ar — $7.40;
Ona Tear
$7.00; SU
811 lt<
Uonths —■ $4.00; talikų viešąją .opinijų
. ,
.
tik
raa ‘.kru objektu sudaro gars,
klausiniais. Biznio* tikslais leidžiami dienraš parduodama ūkininkų turtai. n:c. Lrulčjat dabar praSo pre-.^
"DRATGAB" fcflnga best muitą.
Tarnautojai
turį
parodyti
dau
pasiekia
numeratonus
prisiųsti
sąsiu-l,
_
._.
_
_______
u Sudarytas
garsas nasiekif
«S.*Wa»., Chicago čiai, kad ir didžiausi, tuo žvilgsniu negali
. .
. ®’4nu* joniai sutiksiu pataisų, arba
žmogaus ausis tik per orų.
su, katalikų savaitraščiu konkuruoti. Ir kada &’uu meilės kaimui, iš kurio vinias aptaisyti. Aptaisų įvai
kritikų.
pa
tys
yra
kilę.
Todėl
jie
ne
tokie savaitraščiai susiorganizuoja į sąjungų
rios rūšys: drobės, pusiau o- Rašydamas turėjau mintyje Moksliški bandymai duoda fa
turį
dalyvauti
varžytinėse,
ku
ktų,
ir bendru frontu veda kovų sū katalikybės
dos, odos. Su tuo susijusi ir
moralį muzikos pama-R*
” kad be
T" oro garsas nesiDIENOS KLAUSIMAI
rios'
ūkininkus
tiek
įvargina,
priešais, norint ar nenorint, priešininkai tu-'
kaina. 0iV eilučių rašytojui'^ kurj esu
Bcethoveno daro ir nėra ginhmaa. Banfr'“’
n skaitytis. Dėl to ir netenka stebėtis, jei įnervina. Mat mūsų ūkininkai leidėjai taip pat aptaisė enei- Muzikop Konservatorijoje
dymui, tam tikslui įrengtame
KAtAUK? SPAUDOS SĄJUNGA
ir
Bažnyčios hierarchija katalikiškos spaudos įsiskolinę dar anais geraisiais kįopedijos sąsiuvinius į vienų
stikliniame aparate, įrengus
vėliau Pio Nono įstaigoje, kur
darbų laimina ir visokiais būdais remia, nes metais, norėdami pataisyti sa- knygų. Susidaro nemažas to
skambutį elektros jėga judi
Amerikoj katalikų laikraščių ir žurnalų
garsusis J. Singenbergeris ligi
jr yrą didžiausia pagelbininkė dvasininkams vo dkius. Tam tikslui jie ė- mas. Kadangi tokių tomų bus'
namą, esant orui, skambučio
leidėjai yrą siisirogaųizavę į katalikų spau
mirties darbavosi. Remdama
mesi
pirkti
visokiausių
maši

garsas aiškiai girdimas, bet
dirbti apaštalavimo darbų.
keliolika, tai Lietuviškoji En
dos sąjungą, prie kurtos ir dienraštis “ Drau
nų bei trųšų. Bet kadangi pi ciklopedija bus nemažesnė už sis įvairiais autoritetais, tat ištraukus (išpumpavus) iš agas ff priklauso.
- •
Daugumai iš įhūsų yra gana keista, kad nigų neturėję ir tada, tatai
ir reiškiu savo mintis.
parato orų, nors skambutis ir
kai
kurias
kitataučių
panašias
Šiomis dienomis ši sąjunga laiko savo dvidešimts penki milijonai katalikų Ameri- jiems tekę pasiskolinti Žemės
skambinamas, bet jau jo gar
metinę konvenciją Chicagoje.
Muzikos Gaidai
je, turėdami tokių šaunių organizacijų, ga Banke, privačiuose bankuose enciklopedijas. L. E. viršys
sas negirdimas. Tat pasirodo,
svetimąsias savo lituanistika,
Garsas — tai yra sensacija,
Sricant konvencijos eigą, tenka pastebėti bių žurnalistų, rašytojų, beveik nė vieno an bei pas šiaip asmenis. Ir ne
kurios čia paduodama labai arba pajautimas girdėjimu, kad gyvi ir negyvi gamtoje
tngdonų reiškinį: katalikų laikraščių ir žur glų kalba dienraščio neturi. Tiesa, eina kas mažais nuošimčiais. Tačiau, tu
gausiai. Lituanistikos žvilgs kuris išduodamas vibracija, a- tvariniai be oro neturi jėgos
nalų ątstovų vieningų veikimų bendram tiks dien “Catholic Tribūne”, bet menkai yra rėdamas galvoj anuometines
niu Lietuviškoji Enciklopedija rba kušėjimu, eliastiškų kū išduoti garsų. Pučiant smar
lui — Katalikų Bažnyčiai ir žmonių gerovei., remiąmas ir negausingai skaitomas.. Reikia rinkas bei kainas, ūkininkas
yra geriausia ir didžiausia už nų su oro pagalba. Kuomet kiam vėjui, lapai daro šlamė
Tąip pat malonų įspūdį daro konvencijos at- manyti,' kad dar labiau sustiprėjus katalikų jokių nuošimčių nebijojo, ka
visas ligi šiol išėjusias enci vibracija yta vienoda, tuomet jimų; nesant ant medžio lapų,
sĮoVų gatfsifignftias. Atstovų tarpe matyti vv- spaudos sąjungai atsiras gyvas reikalas pra dangi * tikėjosi labai lengvai
jo šakos išduoda švilpimą-ūItUpų, pralotų, kunigų, pasaūlininkų vyrų dėti leisti bept didžiuose miestuose katali išsimokėsiąs. Deja, dabar lai klopedijas. Aptaisai taip pat garsas pasilieka ant vieno ir
sugalvoti lietuviški, todėl vi to paties laipsnio. Tada jis žiinų. Skujuoti medžiai išduo
rĮr moterų. Visi yra vienu.ar kitu būdu su- kiškus dienraščius. Apie tai kai kur jau yra kai pasunkėję. Užėjus kriziui,
da šniokštimų. Eidamas vėjas
siems E. prenumeratoriams pa vadinamas tonu.
1 su spaudos darbu. Dalyvauja katalikų kalbama. Bet ar greit prie to bus 'prieita, smukus žemės ūkio produktų
j pro šalį bile objekto, jį juturtina turimuosius sąsiuvi
brpe pasižymėjusieji redaktoriai, visame kra- sunku yra tuo tarpu pasakyti. Mes .lietuviai kainoms, ūkininko būklė pa
nius nusiųsti leidėjui aptaisy Norint geriau pažinti garsą,, dina savo jėga ir pagal vėjo
MRe pagarsėję rašytojai. Galipia sakyti, kad katalikai galime didžiuotis ir džiaugtis, kad sunkėjusi. Žemės Bankas da
ir kaip suderinti garsai suda įtekmę ant paliesto objekto,
ti į gražų dailų tomą.
frfia •susirinko patys žymieji Amerikos kata- būdami sulyginamai negausingais, pajėgiame rus ūkininkams lengvatų, ta
ro muziką, pirmiausiai reikia sudaro garsas.
įfBkų visuomenės vadai ir viso šio krašto ka išleisti ir išlaikyti savoje kalboje katalikiškų čiau kiti ne. Bet kadangi ūki
Pirmutinis ir naturalis gar
ŽIDINIO” 100 NUMERAS
dienraštį. Tuo fuktu stebisi kithtaučiai ir* ne ninkai dabar rasimbkėti negalį,
talikų sąjūdžio palaikytojai.
Klaipėdos krašto gyventojams,
so davėjas yra žmogaus bal
tai jų reikalavimų ir privalo
Besiklausant visokių raportų ir praneši- gali suprasti, kaip mes galime taip padarvti. todėl kreditoriai ir iešką šaŽidinys”'išleido 100-jį nu paisyti. Nors didžiosios Lie- sas, arba ir kitų gyvų sutvė
įmų, snsidiro įspūdis, kad šio krašto katali .‘Nežiūrint dienraščių trūkumo, Anuerįkos vo pinigų teismo keliu. Tada
rimų, kurie išduoda balsą, na
Todėl šis n-ris ir ,išėjo
.
. •
,
.. tuvos
gyventojams,
inokantie;
ku Visuomenė vh labiau įvertina katalikų katalikų spauda yra stipri, įtakinga ir kas kai debitorius savo skolos iŠ-'/11^
padidmtas. Bedąkdjn M vokijkai, b,-lt
atoxia,, tūraliu būdu. Aišku, vkad žmo-,
simok^ti negali, tčismas iš vaspaudų, j| stipriau ia ^nuęš&įžiąu pradeda kart. tobulėja ir turiniu įr forui
____
parduoda jo turtu’""* t»s“ko' . k“klus “ksl"’ skaityti lotvn, Sriftaa. Bot tai |K'ls.l)"»Wa •«“<*• >“**1 ""'J
rzytikPasako,
Minti. Tai rodo katalikų susipratimo augimą
Varžyfinės skaitoma neįvyktf. turi‘Jusi p,n"OJl red»kc'j“’
'menkniekis.' Labai svarbu, kad'”w.T “"t, ka'P 7"“'
ir pačios spaudos tobulėjimą.
,
domu, jai jas. paskelbus pora1s‘lo",a Pirm«* Sio žurnal° na lišis kultūringas ir padorus ! pradėjo naudoti balsų mu
PASTABĖLĖS
I
Kai kurie žymūs laikraštininkai konstal arty, neatsiranda norinčių pLl"'er*;, •
r^jiai1dienraė»i« ir toliau gyvuoti,, zikai, nėra žinios. Be abejo,
tavo faktą, kūd nors radio šiandien pasidarė
rkti parduodamo turto. 3’atbi 'tegulk rejkšti tik pasitenkini Buvo išėję vienas kitas n- pirmiausiai balsas buvo paPrezidentus
Rooseveltas
pasižymi
^pnti-'
populiarus žinių perdavimo įrankis ir'viso- į
ir suprantama, kodėl ministe- mų, kadangi “Židinys” visų (ris ir “Mūsų Žodžio”. Mis lai- Inaudotas kalbai, o paskui mu
\ kių idėjų platininio priemonė, tačiau radio i ngu veiklumu. Jis ir pals daug dirba ir.kon
ėjimo laikų buvo
irija ragina tarnautojus nešto- savo
n
muvu aktuanmua- kra§tj8 buvo nukreiptas prieš zikai.
neatstoja ir neatstos spaudos, kuri yra ir bus gresui ir savo kabineto nariams daug darbo
« ,
,, .
...
,
užduoda. Trumpu laiku visa eilė visokių su j ti į varžytines. Bet į tai rei- lūs kultūrinio, visuomeninio, žydus.
Reikia pasakyti, siek | Žmogus nepasitenkino savo
Į./ Aidžiausia jėga. Dėl to ir padaryta išvada, manymų pravesta. Vieni iš jų išeis į gerųjų*1 pdkakyti, kad žemesniyjy .*",*era*.al*n*° *' aka<k lll,^koio’ tiek
toliau buvo pradėjęs de- balsif; jis pradėjo daryti įvai
tad katalikai spaudos jėgų turi naudoti re
katęgorijy tarnautojai (prad- »venuno aktualus zurnalasv 1^ kauRę> kuH(( prgd.jo ae rius instrumentus, kurie, išligijos plėtimui ir žmonių dorovės palaikymui, kiti pasiliks be vertės, treti gal bus kraštui
žios mokyklų mokytojai) ne
niau ėjęs “Tautos Kelias”. pradžių, buvo gana prasti, ar
j Katalikų spauda savo turiniu ir teknika tu kenksmingi. Skubotas vykinimas svarbių ir
Deja, “Mūsų Žodį” vvriausy- ba paprasti. 'Bet su laiku jie
didelių valstybės darbų nevisada pasiseka. turi jokio galimumo varžyti
sti būti kiek galima įvairi, tobula ir pilnai
Ligi šiol ėjęs du kartu į die- be uždarė, nors ir visai berei- tapo ištobulinti tiek, kad šia
Pasidaro klaidų ir jei ne vienas, tai kitas nėse dalyvauti, kadangi tesakyti tam tikslui, kuriam ji tarnauja. Ji
gaudami arbatpinigius už sfl- nę “Metueler Neueste Nacli? kalingai. Todėl dabar žvdiško- ndie jaučiame malonius gar
visais žvilgsniais konkuruoti su katali- žmonių luomas yra nuskriaudžiamas. Prez.
vo sunkų darbų, • pinigų visai į įicbten” pagaliau ėmė eiti sios uždangos nebėra kas be- sus muzikos įrankių.
Idėjot* priešininkų spauda, kurie į savo Itooseveltuk reikėtų getai įsiąkaityti popiežių
(Daugiau bus)
Laono XIII ir Pijaus XI “Rėmui Novarum?! nepajėgia susitaupyti. Todėl tik vienų kartų į dienų. Taip dengia. Reikia pasakyti, kad
ludą ypatingai daug dėmesio kreipia ir ir “Quadragesimo anuo” enciklikas, kuriose iv be jolįių raginimų į varly-1pat lotynų šriftų pakeitė go- dvasioj visi pritaria Hitleriui,
palaikymai bei tobulinimui daug turto
rastų rimtų ir praktiškų savo darbams pa- tinęs nestoja. Aukštųjų kate- Į tiškuoju. Matyt, taip klaipė-J pirmajam pradėjusiam taip
{Išleidžia.
i
Katalikų spanAos sąjungos:ir yra tiks taritnų bei nurodymų. 'Tuo būdu Išvengtų gorijų valdininkai jau apsi- j diškiai pageidauja. Žinoma, griežtų kovą su žydais, ir nuo
rūpinę dvarų centrais, ijglr 1 kadangi . laikraštis skiriamas širdžiai linki jam ją ištesėti.
las, kad sujungtomis jėgomis padaryti ka klaidų, kraštui ir žmonrins skriaudų.*
“DRAUGAS

LETUVOS GYVENIMAS
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Iš MUZIKOS SRITIES
A. P. Stulga
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Naminis karas *
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fabrikai Cbieagoj jau ūžė ir gamino plau
namąsias ir kitokias ūkių mašinas, "fie
McCormicko fabrikai, karui kilus, dar la
biau ėmė ftžti‘ir jo ntašinos plinti po fi’>
kilis. Taigi karui besitęsiant, kuomet kas
trečias vyras buvo armijoj, kviečių ga
myba ne mažinosi, o didėjo. Tų, ką pie
tuose vergai, darė, šiadrėje atliko McCormirifo musilos. Galų gate imtynės ėjo ne
tarp pietinių ir šiaurinių armijų, o tarp
vergų pietuose .ir mašinų, šiaurėje. Todėl
Stanton, Karo sekretorius Lincolno kabi
nete, pasakė: “Be McCormicko,išradimo,
169,353 gyventojai.
Su Cbicagos prekyba dėjosi šitokie kaip aš jaučia šiaurė nebūtų laimėjusi

ateiviai netiuka į valdvieteio Buvo kilęs
opus klausimas — ar ateiviai renis karų?
.Neilgai bereikėjo laukti iki vokiečiai, žy
dai, skandinavai pareiškė savo pasiryžimų
eiti su 'VYasliijigtono valdžia. Svyravimų
atsirado airių tarpe. Bet neužilgo ir jie
stojo už karų.
Dėl karo Cliicago nuostolių neturėjo.
Į kariuomenę, teisybė, buvo paimta apie
15,000 vyrų. Bet jau antrais karo metais
Cliicagoj vietoj- 100,000 buvo 138,186 gy
ventojų, o antrais karo metais jau buvo

Tuo taika Ameriką draskė Vergijos
imas. Pietinėse valstybėse plahtatolaikė negrus-vengus. Siaurinėse val
stybėse pribrendo nuomonė, kad vergai
IjAHuoee tuti būt patiuosuoti.
Vasarių 1 d., 1861 metais pietinės
įtotybės paskelbė neprigulmybę, noo Wano, o kovo 4 d. tais pat metais dalykai: 1859 metais javų išgabenta 18,tai* buvo inauguruotas presMantn. (XM/,000 bušelių, ' 1860 metais — 31,ginklo lo vergijos klausinio tarp pie- 000,090 bušelių. Pirmais kalu įlietais ja
ir šiaurinių valstybių nepavyko iš- vų išgabenta 50,000,000 bušelių, o antrais
BkUti ir kilo naminis Ratas. Pietinės val- — 86,400,tXX' bušelių.
Kas laimėjo karą
pasivadino Ccmfederate States of
Po
kiekvieno
karo žmonės diskusuoja
Mes ir prezidentu išrinko Jefferson

ir Amerika būtų suskilusi. ”

'

Chicagoj tas biznis tris sykius- buvo di
desnis, negu Cincinnati.
•*
Chicago buvo toli nuo kdro lauko,
'inereikėjo jai bijoti atakos, bet iš Chica
gos geležinkeliai ėjo į frontų ir lengva
būvo reikmetias pristatyti. Chicago ta pro
ga ir pasinaudojo.
Stocky&rdų iškilimas

«

d
' ,
•
• Naminis karas tęsėsi keturiš metus.
Per tų laikų Cliicagos gyventojų skaičius
padidėjo ant 70 nuoš., o nuosavybių vertė
•‘pakilo ant 90 nuoš. 1 .
•
•
z' *
,
Naminis karas C'hicagai iškėlė Stockapie tai, kas karų laimėjo. Ir po Ameri yardus,. Iki šiol “Porkopolts” buvo. Cin*
*
R . Tąsyk pu*< Chieagos gyventojų buvo kos naminio karo buvo klausimas kas lai cinnati. Per naminį karą skerdyklų biz
4
nis persimetė Cbicagon. 60 metais Chl- vokiečiai, žydai, airiai, skan- mėjo karą.
Karui prasidėjus, plačiausi laukai bu- cagoj tebuvo perpus gyvulių paskersta,
Niki, phiiMdlsai. Respublikonų partija
BoMstsčiasi prieš ateivius — girdi, vo apsėti kviečiais. O tąsyk McCortnicko ’ kaip Cincinnati, o žiemą ’63— ’64 metais

M

L

k
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Cbicagos biznieriai greit pamatė sva
rbų išplėsti skerdyklų biznį. Todėl 1863
metais ėmė tartis ir planus daryti būsian
tiems Stockyardams. Sekamais metais
planai Ir pinigai jau buyo gatavi.
Vieta stockyardams buvo paskirta
pietų vakaruose už keturių mylių nuo
miesto. Vieta buvo dviem pėdom žemiau
Upės lygmalOs. Todėl buvo tikra klampy
nė. Bet padaryta gefa kanalizacija. 39
mylios paipų vietą nusausino. Septynios
meilės gatvių buvo tnedžiu išgrįstos, kad
keturkojams patogu būtų eiti. Įtaisyta
lnlvo trys mailės lovių gyvuliams girdyti.
Vanduo į tuos lo zius ėjo iš gilaus arte
zinio šulinio. Htockyardai užėmė 145 skė
rius žemės. Stockyardai buvo sveikatingiau įtaisyti, negu pats miestas. Gyvuliai

stoekvarduose gėrė sveikesnį ir tyresnį
vandenį, negu Cbicagos miesto gyvento
jai.
• ’
Stockyardų atidarymas įvyko Kalė
dų dieną, 1865 metais. Tąsyk stockyardai
galėjo sutalpinti 75,000 kiaulių, 21,000
kalvių, 22,000 avių, 200 arklių, viso 11|3,000 gyvulių.
Taip Cbicagos pramonei ir bizniams
plečiantis, ėmė dygti didžiuliai ofisiniai
namai, vidurmiėsčio šaligatviai buvo iš
grįsti patogiais akmenimis.
Chicago su savo bujojančia pramone
ir bizniais patraukė ne vien bizniškų pro
gų ieškančius žmones, o ir darbininkus.
Chicago su savo turtais masino taip gi
plėšikus, vagis, gemblėrins ir kitokius kriminalistus. Su augančia Cbicagos garbi*
apie turtus ir progas, ango Chicagoj kri
minalistų urvai ir reikšdavosi kriminaliŠki darbai. J gemblerių ir ištvirkimo ur
vus vaikinai jmtekdavo dar ir dėlto, kad
doro pasilinksminimo, vietų nedaug tebu
vo, nebuvo sporto, nebuvo užtektinai merg»nų(Daugiau bua)

z

fMfodienis, birželio 24, 1933
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ŠV. KRYŽIAUS PAR. DIDELIS PIKNIKAS SU ISLAIMĖJIMAIS

1) dovana - Folding Camera; 2) - Basket of Assorted Fruits; 3) - Kum| pis ir Paltis Lašinių; 4) - Stalo Lempa; 5) - Surprise!

Sekmadieni, Birželio - Jone 25 diena, 1933 m.

VYTAUTO DARŽE,

115th IR CRAWFORD AVENUE

Kviečiame visus mūsų parapijomis, prietelius ir rėmėjus atsilankyti.
KLEBONAS ir KOMITETAI
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ii važiuoti iki 4th Street. Pri M. ir M. Sautelams gegužės
to, atostogų metu pirmadie
važiavus 4th Street, reikia su 11d. Viešpats davė sūnelį, ku
niais Ir ketvirtadieniais jis mo
kti j dešinę pusę ir važiuoti ris birželio 25 d. gauna krikš
kins jaunimų lietuvių kalbos.
------------------- -Rašo prof. Kampininkas. .........
■
* iki šios gatvės galo, o ten pa- to metu šv. Edvardo vardų.
Tautietis
Dabar vasara, daug visokiu vesti, nes nėra merginų. Ka- J sukti j kairę pusę ir važiuoti Krikšto tėvai chieagiečiai: A.
išvažiavimų, ypač “prezervuo-'dangi vyrai negali apseiti beeiki 6th Street. Davažiavus Oth Belskus ir Petr. Sautelaitė.
se.” Tuose išvažiavimuose vL moterų, bet iš Anglijos mer į Street, reikia sukti j dešinę pn Pp. Sautelai yra geri parapisko tenka prisiklausyti. Nere ginos vežamos į Australijų.' sę ir šiuo keliu važiuoti iki jonys, remiantieji kiekvienų ge
tai tenka prisiklausyti ir dis- Kas savaitė laivai šimtais ten Demeikių ūkio, kuri randasi ,rų idėjų ir praktikuojantieji
PARAPIJOS PIKNIKAS
Parapijos piknikas
putų tarp vyfų irmoterų.
Da-|jų nukrausto.
apie pora mylių nuo Beloito katalikai. Lai Viešpats Dievas
žnai prie stalo, iššovęj>oporų, j Viena anglų gazieta aprašo, miesto ir yra trečiafe iš eilės , sveikų ir stiprų siela ir kūnu
Šį sekmadienį, birželio 25 d.,' ^l‘»sų parapija turės pikniketvertų mažiukių, vyrai ima kaip Australijos vyrai pasi- didelis ūkis. Privažiavus De- auginti jų sūnelį Edvardų ir
, . . kų birželio 25 dienų, Morton
musų parapija rengia labai * ,
.
. .
pasiunčia moterims tokį tinka atplaukiančias Anglijos meikių farmų, rasite po deši- teikia tėvams džiaugsmų,
I Parke, prie 41 ir W gatvių.
Įdomų „.kn.kų, kovalsk.o- dayra platinarai ir dallg
merginas. ,
inės pusės kelelį vedantį j miępimų.
ŠŠ. Petro ir Povilo šventė rže, Calumet C ity, III., į kurį dovanų gauta." Dabar tik lauLaivui atplaukus į uostų, su.ženklų rodantį pikniko
' dabar eina
Laimingi būtumėm, -i ;
«m nphūtn Vpnpštiiinpm Išrenka didžiausios minios vyiVie^- ”td,nia važiuoti į pik- išpuola ketvirtadienį, birželio nuoširdžiai kviečiu visus prie-'kiama skaitlingos publikos,
PEOPLES FURNITURE
u
isi -i
•
Iru Muzika griežia sutikimo nikų ir kitais keliais, bet šis,'29 d., bet iškilmės yra nukel- telius ir apylinkių lietuvius. Į Kun. Juozas Jusevičius jau
KRAUTUVĖSE
lių, kurios už mažinusį daiktų ir‘koms de braid’maršus-Kra . nurodytas’
Patogiau-, tos i sekmadieni, liepos 2 d. Atsilankiusiems iš anksto ta- nuo senai antradieniais ir šeŠ'
ĮSuma bus su įstatymu Š\. Sa- riu nuoširdų ačiū.
tadieni&is rengia vaikučius
zirzi ir zirzi. Gyventumėm lai- nte stovi vinčiavotojai. Juos siasapstoja
tiek*
porų,
kad
tie
neĮ
Ant
užsisukimų
Beloito
miekramento.
Tikimasi
atlaidams
Kun. K. Bičkauskas prie pirmos šv. Komunijos. Be
jnėje. Žemė būtų mūsų rojus.
begali apsidirbti. Poros, ku- ste ir kitose keblesnėse vie- svetimų kunigų. ŠŠ. Petras ir
— Kų jūs veiktumėt be mo-'jos jau bflna anbs^iau sUsįJtose bus pridėti ženklai (‘AW- Povilas yra mūsų parapijos
tęnij — piaustydama kumpi lpažįnusios> vinčiavojamos beĮROWS’), kurių smailasis ga- pasirinkti globėjai. Prie šių
ar riekdama sūrį atšauna snia-|jokių ceremonijų. Ale ir tie, las rodys kelių į pikniko vie-,SS- mūsų globėjų kiekvienas
rkesnė moteris. — Blusos jus kurie pirrnQ kartų susitinka, | tų. Ant šių ženklų bus para- privalome žadinti pamaldumų, Į
užėstų! Samanomis ir kerpė- tuoj duodasi vinčiavojami. Ir^yta šie žodžiai. “To SS. Pe-jų meilę ir maldauti jųjų nuomis apaugtumėt! Iš bado ko-|bematant ig atvežtų, sakysim'ter & Paul Church of Rock-. latinės globos.
jas užverstumėt! Nežinotumėt, 35q merginų, belieka tik ke-'ford Picnic Grounds”.
ŠŠ. Petro ir Povilo draugi-Į
kas yra
gražusis?"
pasaulis!'
__
___
__________
;
yra gražusis pasaulis:
"]ios kuriomis vyrai nesidomi.
ja šeštadienį, liepos 1 d. iš
Neturintiems savo karų-au.... ,
. . .
j- vakaro atlieka išpažintį ir se-į
Kai man priseidavo įkišti'Ale ant galo ir tos išteka.
tomobilių bus parūpintas di- ,
....
2
...
...
, ,
. . , kmadienio rvtų, pirmose Mi
liežuvį į tokį disputų, visados Jei nebūtų suvaržymų, Aus delis,
geras trokas, kuris do, f > .
palaikydavau vyrų pusę. Mat, tralijų tuoj užplūstų merginos vanai nuveš į mūsų parapijos siose, 6-tų vai., bendrai pnu ,
v,. . ,
.
ima šv. Komunijų,
varnas varnui į akį nešoka. A- iš viso pasaulio, ba, sakoma, piknikų.
Sis trokas, po pirmų,
le dabar ir aš jau laikysiu mo australijokai yra bagoti žmo- (6-tos vai. Mišių), apie 8 vai., į
Sekmadienį, liepos 2 d. pirterų pusę, kad vyrai be mote- nės ir dėl to nereikalauja jo- paims visus piknikui reikalinrų, tai barščiai be druskos. |kio kraičio. Ale Australija į- gUs daiktus, komisijos narius, lmose M^°fe visos Sodalietės,
Standard padarymo Šaldytu
Kad
man: į aki, leidžia tik Anglijos mergi- kurįe važiuos ir šiaip patar-1 merga,t.ės ir “^erys ra eor,-„ 4 vyrai: nešoktų
------vai verti $125.00. Čionai par
■privesiu ir priklodų.
nas ir tai tas, kurios pasiry nautojus ir nuveš į piknikų. pore priima šv. Komunijų. Po
siduoda tik po
Australijoj, penktojoj žemės žusius tekėti. Kitų neleidžia. Po to sugrįš vėl antrų kartų ir pamaldų Sodaliečių susirinki
Taigi matote, kad vyrai be sustos ties mūsų mokyklos du mas ir bendri pusryčiai, o po
daly, yra kelis syk daugiau
vyrų negu moterų. Daugelis moterų negali gyventi ant šios rimis ir po sumos apie 11 vai. sumos Moterų Sų-gos sus-mas.
Norge Refrigeratoriai po
vyrų visai neturi liukės apsi- ašarų pakalhės.
vež į piknikų. Jei bus žmonių,
Šv.
Vardo
draugijos
įsikūrė
$99.50
| tai trečių kartų atvyks toj paSparton Refrigeratoriai !
i čioj-vietoj, ties mūsų mokyk “Indoor Bali” tymas. Linki
$99.00
los durimis: 1540 S. West St., ma kuo daugiausiai laimingų
Gibson Refrigeratoriai
apie 1 vai. popiet. Bet norin laimėjimų ir pačios draugijos
$93.50
augimo nariais ir stiprėjimo
tieji važiuoti troku į piknikų
Apex
Refrigeratoriai
A
Užeikite gražiausion vis<j South Sidėj parengton užeigon
Ris.
Ši graži piknikavimo vieta 11 vai. ir 1 vai. popiet, turės dvasiniai ir fiziniai.
$79.00
PARAPIJOS PIKNIKAS
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir skaniausių
Majestic
Refrigeratoriai
lengvai ir pigiai pasiekiama.''pranešti klebonui šeštadienį,
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “Chefas.”
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
$69.50
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
”
I Muzika ir Šokiai būna kas Šeitadicnk) (Subatoa) vakarą.
Imti kelių North Main Nr. 2 arba sekmadienio rytų, kad
jos pirmas šįmet didžiulis pi
Susirinkimams arba šiaip parengimąms labai didelis kam
• Ir daug kitų žinomų išdirir važiuoti į Beloit, Wis., mie- (žygis trokos nebūtų veltui,
bysčių Refrigeratoriai čionai
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmonių.
knikas įvyksta sekmadienį, bi
slų. Įvažiavus Į Beloit’ų, pir- (Trokas bus paruoštas atsakanKviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon.
parsiduoda mažiausiomis kai
Į LIETUVĄ
rželio 25 d., Demeikių ūkio
Užtikriname,
kad
nesigailėsite
ir
maloniai
praleisite
laiką.
nomis. Matykite tuojau!
ma gatvė vadinasi State Str. '^jai įr jame įtaisytos tinka-Į
miške, Beloit, Wis.
Užeikite
tat
į
Reguliariftki ISplaukimai —
Šia gatve važiuoti tiesiog iki nnos sėdynės.
Sis piknikas bus įdomus ir
Smagi Kelionė —
Į piknikų visus nuoširdžiai Žemos
Kainos
turės daug gražaus, sveiko
'Avė. reik pasukti į kairę pusę kviečia, Klebonas ir Komisija
Del platesnių informacijų krei
športo. Šiame piknike bus bro
pkitės į mūaų agentus arba
lių lįetuvių roekfordiečių ir
SCANDINAVI AN
. 4177 ARCHER AVĖ.
beloitiečių artesnis susipažini
Ant kampo Rlchmond Street
AMERICAN LINE
mas. Bockfordiečiai stipruoISO N. La Šalie St.
Telefonas LAFAYETTE 2235
Chicago, I1L
irodys savo jėgas sunkaus
lo kilnojimuose. Rockforir Beloit’o bolininkai ro
dys savo miklų sugebėjimų in
Penkias dešimts metų atgal Pra
door bolės žaidime. RockforMETALINES NAUJOS
vers
National Banka, tapo įsteigta.
diečiai ir beloitiečiai parodys
LEDAUNES
Nuo pat pirmos dienos jos biznis
Vi pn.<tį Kninos!
savo stiprybę virvės trauki
vedamas draugiškumo ir konserva$22.00 vertos po $^
me. Mūsų kapitonas savo ga
tyviško bankinimo keliais. Metų
riniu laivu Beloito upėje pa ve -1
bėgyje, atsargūs chieagiečiai atne
$30.00 vertos po $-| 5(5Q
šė savo bankinį biznį Droveriui ir
žios. Bus lenktynės ir šokiai.
$45 .00 vertos po $22 OO
buvo
nuolatinis
Augimas.
Šiandien, tas pats prietelinguBus gardūs užkandžiai ir ska
mas ir pilnas Nankinis’ patarnavimas viešpatauja. Dau
nūs, gaivinantieji gėrimai.
MATYKITE TUOJAU
giau ir daugiau konservatyviŠkų firmų ir pavienių eina
Pikniko vieta yra graži ir
į Pravers su savo bankiniais reikalais. Ypatinga likvi
patogi. Vieta didelė, daug la
dacija ir geriausias bankinis patarnavimas yra prie
‘
- J*'
v
potų, pavėsingų medžių, gra
žastim.
TAU TAIP PAT PATIKS DHOVERS. P*PRA*OM TAVO RTZNf.
ži pieva žaislams bei lenkty
Kalbame
imliu* I.letnvlKkaJ. Klauskite p. Stungio.
nėms. Šalia piknikaujančios
vietos teka plati npė, kurioje
KRAUTUVIŲ
kapitonas savo laivu pavežios.
NATIONAL BANK
M36-40 W. 63rd STREET
Bus daugybė įvairių praniogų, išlaimėjimų, pasilinksminimų. Ant išlaimėjiTaip pat kiekvienas atsilankęs
IBVSTOMMNGSBANK
Hemlock 8400
mų bus visokių paukščių, karvaitė ir rankų išdirbiniai. Vaikams pajodinėti bus
į piknikų turėų progos pama
HAL8TBD IR 42 RA GATVĖ
mažų arkliukų. I&alkusiems skanūs užkandžiai, ištroškusiems šalto gėrimo.
<177-83 ARCHER AVĖ.
tyti pp. Demeikių pavyzdingą
Bankinis valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai po piet
Lafayette 3171
Visi yra kviečiami atsilankyti, pakvėpuoji tyru oru ir linksmai praleisti dienų.
ūkį, javų bei visos apylinkės
Sukatoj nno 9 ryto iki 2 vai po piet.
Chicago, UI.
—patraukiantį gražumą.
" . a—i ' ■
M i'
į ■
4,-=,=

j

I

Prašau Į Mano Kampelį

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS
INDIANA HARBOR, INO., OMAHA, NEBRASKA

DIDIS
REFRIBERATORIŲ
IRLEDAUNIįJ

IŠPARDAVIMAS
KAINOS NEGIRDĖTAI

»67.50

Sušilę? Ištroškę ?
Smith’s

Palm Gardeli

PUSĖ ŠIMTMEČIO PAŽAN
GOS KONSERVATYVIŠKAME
BANKAVIME

Išvažiavimas

MARIJONU UKEN

D

IROVERS

—--

ANTRADIENYJE, LIEPOS 4 D., 1933

______

—

PEOPLES
FURNITURE CO.

SkštadivniK, birželio 24, 1933

D R A' TT Gf X S

PIKNIKAS-JAUNIMO DIENA
Nedėlioję, Birželio-June 25 d., Miliausko Darže, 87th ir Kean Avenue

RENGIA DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ DRAUGIJA CHICAGOJ —
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA SAVITARPINES PAŠALPOS
Kelrodis Piknikan: Archer avė. iki užsibaigia. Čia paimkite Willow Springs karus i r važiuo
kite iki Kean avė., (prie Tautiškų kapų). Prie Kean ir Archer Avė. bus Draugijos trukus, kurs
veltui visus nuveš j daržų.

Įžanga nariams veltui. Šita Jaunimo Diena bei Piknikas, bus tai sporto ir žaismių Diena.
Bus kumštynių. Risis Bancevičius su lenkų galijotu Ragalski ir kitų ristikų bus net keturios
Visus kviečia KOMITETAS
poros. Bus graži muzika, įvairių koutestų, šokiai, dainos....

rlavičius, ,1. Bronza, K. Ta- slininkas J. Žilinskus ir ji i t i. j X Vladislovų vardinių die- užbaigimo programų, kuris pra i Programoj bus ir daugiau
iš politikierių piknike bus: na šįmet
birželio 27•’sidėa su operete
Iš Vargų.
pamurginimų. ‘ Mažyčiųt ligo
nianauskas, K. Kulbis, K. ir
*
*pripuola
*
dr--- - “---o tįi!Įiaiiiui
o
~
'Br. Šidlauskui, J. Mažeika, A. ipoliemonai J. Kalas, B. Bu r-' d., antradienį. Aušros Vartų'Linksmybes’’ (muzika ir pa- ninė”, “Bijūnėlis ”, ‘ Vainike
Jonas Angiiekiū, putliam. mos rūšies buėeraę irgiosor- 'Zu|atoriuOj SL Lenauskus. J. vilus, K. Zauru, šerifas V. Sa- tužnyčioj 6:00 ryto uįprašy- tobulinimas prof. A. Pociaus.) lių šokis“, “Gėlelės ’. O be to
vo nuo vieno biznio. Savo užei nę adresu 5022 W. 16th «t.» ______
Judikis,,_Z.Dobrovolskis, J. kevičius, J. Liutkus, V. Duoba, tos šv. Mišios Vladislovų in- Po operetės kalbės pralotas! i&ghsime puikiai išlavintų mo
eni ... ...
.,
,
gų (saliūnų) pardavė kitam Lietuvėms nėra reikalo
,, . v (Masalskis, Al. Girdvainis, J. M. AVallace, T. Hig’us, ir kiti. ;tencija. Visi prašomi atsilan M. L. Krušas, kuris visa sir- Į kyklos orkestrų.___________
Dabar jis pristatinėja alų ir ant 22-ros gatvės “selų’ ie.s’ Žurkauskas, J. Balsevičius, Yra užkviesti du McCormicko kyti ir pasimelsti.
jdimi pasišventęs mūs jaunuo
kitokius gėrimus į namus, už- koti; pas K. Balčiūnų “šėlai“ | vaistininkas St. Mankovskis,' vogaį
menės auklėjimui. Paskui pra
eigas ir į piknikų daržus. Be
''"ibūna
----- kas penktadienį
—
-r ir šeš- J. Kovarskas, K. Marozas, T.
Birželio 24 d., 7:30 vai. vak.,
X Brolis Vladas gavo laiš- lotas išdalins diplomus bai
to jis dirba ir pluiuberystūs tadienĮ. Pirkit pas savuosius. riltrakieuėj Pr Balčiūnas, A.
lintos darže, susirenka visi Jo-! kų nuo savo dėdės Juozo Ci- giantiems aštuntųjį skyrių ir
darbų, kurį atlieka greitai ir
-----------Į Maseiiūnas, And. Kaminskas, nai ir jų draugai savo* var-1 bulskio, gyvenančio lenkų ta-; dovanas pasiekusiems aukšgerai. Jonas*Anglickis puikiai
Birželio 20 d., 8 vai. vak.
\ inskūnas, J. Krot- dinių paminėti. Susirinkusius1 ralvstėj, Kypino mieste. Rašo įįausįus laipsnius moksle šiapasitarnavo pernai .su truku
Labdarių 3 kp. laikė mėnesini kus, J. Miknis, J. Medžius, A. svečius Jonai pavaišins šaltais labai norėtų aplankyti Lietu-{mg skyriuje:
tuje: Emilijai PakalBakai-1
“Draugo piknikui; nuvežė ir | susirinkimų. Kaip ir papras- Šulskis, Al. ►Šinkūnas, J. A- gėrimais, šalta koše ir khais vų, bet ponai neduoda leidi-• „iūtei ir V. Pickternionaitei,!
EINA DIDŽIAUSIAS
paųvežė darbininkus ir nerei- itai, pįrm. R. Sriubienė atidarė' kavickas, J. Beržanskis, D. skanumynais. Taipgi Jonai su mo. Laiškų taipgi į Lietuvę, dukteriai savininko Bridgekalavo atlyginimo. Nežinau, j sutrinkimų malda. Nors Va-!' ai^.ūnas’J-J‘^torgul plū svečiais darys bandymus prie nepriima.
port Furniture krautuvės,
gai, ir šįmet taip padarys?
įdarys? J. ikaras
į karas buvo šiltos, bet vado- kelis,
berLs> S.
S- D. TeItit
Telser,
‘L laikrodi- bingo žaidimo
Lenkijoj pragyvenimas sunAnglickio adresas 1531
>31 Šo. 4S|Vaujant gabiai pirmininkei, a-ilbnb‘’
J. Mikulėnas Sekmadienį Jonai baigs saCt. Tel. Cicero 1953R
JRIpkalbėta visi svarbūs dalykai;
Uaurinaitieųe, St. Budaitis, vo vardines švęsti parapijos;
taip pat išklausyta visi pianealantinat ičius, Pr. Gricius, piknike. Visi bus surašyti, o Siunčia visiems Chicagos
Biznieriai vienas po kitam Simai ir visi priimti; pavar J. Voveris, M. Masiokas, be- laimingiausias gaus dovanų. : Vladislovams pasveikinimus ii Švedų
redų Amerikos Linija
inija
Va it kevičius ir
Adv. Jonas Kučinskas ren- «iausi«ir '*«»«
D,e‘
gražiai remia “Draugo“ pik gėliai taip pat aprūpinti. Pri- keriai
...
. .
... . .
NEW YORK KLAIPĖDA
. .
.
Jablonskis. Pinigais aukom: įgianiam piknikui aukojo bač.-|x0
nikų. Štai, Kaz. Bell (Balčiū snnmta
Per uotlienbunc*
ir “Draugo” pikuiJjložiSj
ai,llun^ j
Plutos 1-AIVAKORTftS
nas) jau apsirūpino su tiksė
)ka aiskriino. Adomas Dulskis |
Ureila keUoatC i l.letmn
per
tais; nusipirko net 5 tikietus; kas. Vienbalsiai žadėjo daly- ekieviez, 1>. iiankus, S. Balio- Rūtos daržo šulinio atidary- ■,
Nuolatiniai išpltiuk Intai iš
vauti
piknike.
N<*w Voi-ko
kas, B. Kazane uxkas, adv. J. inui aukojo alučio statine.
tikimos, kad dar ir dovanų
Pirr #7, Kale W. M Ui Si.
S.S.
-KOTI
NINUHOl.M
’ l.iep. 1S
M. I- “GKIPSHOIAI • I U-PO-. 2>
Tikietų dėl pikniko galimai
pridės. K. Balčiūnas laiko pirValio, Labd. 3 kp.!
Rep. Kučinskas, d r. S. Biežis.
M. I.. “KVNUSHOI^I" ItiiKV- H
S.S. OKOri'NINUHOl.M Kimp. 21
Žadėjo atsilankyti į pikniką gauti parapijos ofise. Dėl pa-1
keuatijaiUk-nis “BALl’tOJl
D'džiausios Vertybės ant
&VKDV LAlVYNl" —kelionė bū
Birželio
25
dienų,
7
vai.
va

Jogumo,
nusipirkite
iš
vakaro
Į
no
iM-rlrumnn.
Uauk brošiūrėle
, su dovanomis šie biznieriai.-A.
REFRIGERATORIŲ
••IIENDKOS 1NFOK.MAC1JOS Kr>
1 KLAIPfiD.V’ KrHpŠturmas, K. Sakalas, M. Ka kad nereiktų prie vartų ilgai i kare, Šv. Jurgio mokyklos LIONĖJE
kts I vietini laivakorčių aa.-iiia.
$16<k(>0 vertės Hefrig'eratoriai da
i mokiniai rengia mokslo metų asmeniškai ar laišku, arba:
bar po
minskas, J. Atraškėvičius, J. laukti. Tikieto kaina 10c.
SWEI)1SH AMERICAN LINE
Cliicaico. III. 1»1 X. Mlehiran Avė.
69.50
nų. Daiktais aukoja šie biz- Uksas, D. Aukštuolis, Dr. Bie21 State S4„ Jiew Nork. N. N
Boston. Ma-s.
10 Siate Street
Pasirinkimas
Sparlon, Mujeslic,*
lletroit. Ml<-h.
7« Monroe Stret-1
nieriai: “Draugas” Pub. Co.,J- Jaukštis, J. Misevičius,
Norge, Gii>son ir Jtilų už mažiau
Montrcal. O.. Can. 1110 Stanley st.
sias kainas mieste.
ip. Malakauskas, P. Masiokas, h Norekas, J. Motejaitis, V.
NAUJOS METALINES
J. Macijauskas, A. Paukštis,!R- Cibulskis, J. GriBlogas Skonis Burnoje
LEDAUNES
vaistininkas \V. Kauta, M. Ja- Kon's> Al. Pilipavičių.*, A. VilYra įrodymų, kad negerai veikia vie
nas ar daugiau svarbiausių organų.
1.95
snauskas, J. Jereckas, Ur. Mi-/’aus^as» R- Maženis, Ad. Lu
Gal virškinimas yra negeras, apetitas |
blogas, silpna eliminacija, viduriai ne j
Al
KATOS
KCšlES
MOHAIK
ekevieienė, J. I)išis, ailv. Juknevičius, B. BeneŠiūnas, St.
DIDELIS PARAPIJOS
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
FAKU1R SETAI
viškumas. ir t.t. viskas tas parodo
Kučinskas bačkų aiskriino, R. pButkus, O. Matulienė, B. PaPIKNIKAS ••
reikalingilmą gero ir tikro Toniko
Girčius, J. Pilips, J. Brazaus-ibu'*s> h- Januškevičius. St.
Aušros Vartų parapijos nie- kas, J. Dobrovolskis, P. Simi-I Fabijonas, Pr. Putlutis, J.
tinio pikniko rengėjai, jiarap. ųius, A. Lenart&vieius, P. Krau Judickas, K. Kulnis, M. BirjoKas jųano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
buvo rekoine.nduojamas
Gydytojaus
komitetas ir Br. Vladas, — jelis, J. Nevedomskis, V. 1-į tienė, J’. Kulnis, graborius Įsi jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
Specialisto kaip tik tokiame nesvei- I
kavime. NCGATONE j, pastebėtinai
trumpą laiką putatso Sveikatą ir at
jausdami, kad birželio 25 d. į'vanauskas, B. Butkus, N. Ku- /cliavičius, adv. J. Borden. vai- to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
veda organizmą prie naturalaua sto- I
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
Rūtos daržų, 2329 W. 23 PI.,
kl-o. Nekankinkitės patys ir nekar.visada geresnes laivuose vietas gauna.
kinkito savo draugų. Nueikite pas '
atsilankys minios žmonių, pa
savo vaistininką ir už Vieną Doler)
nusipirkite mėnesiui treatmentą — |
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
kvietė į darbų visų armijų da
NUGA-TONE parduodamas su pilna
Naujos mados gražus ir tvirti len
l
r
ACHAWICZ
IR
ŠONAI
garantija, po dvidešimts dienų grą
gvai verti $75.00; -SOQ fT/V
rę,
duos
patarimus
ir
visus
reikalingus
dokumentus
iš

rbininkų: Aušros Vartų mote-i
šią savaitę tik
s3«#s«3vf
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
pildys.
nėdinti.
rų ir merginų draugijos na- į
Jaųuard arba Tapestry dengti se
tai. verti $60.00 8^
Netrukus
išeina
šie
gražūs
ir
patogūs
laivai:
bir

rėš restorane gamins skanius j
želio 24 d. “United States’,’, birželio 29 d. “Berengs3-jų šmotų gražūs miegamų kam
valgius; Piliečių klubo nariam
barių setai verti
ria
”
,
Liepos
3
d.
“
Gripsholm
”
,
Liepos
7
d.
“
Jie
De
$75.00; čia tilt
OaJsOvJ
valdys streikierj; Aušros Va
B
Meslkankyklts sąrąs skaus- *
France.”
7
šmotų
gražūs
valgomų
kamba
rtų ir vyrų ir moterų draugija
g MM, Rsnmattsmu. Sausgėla. •
rių 8<-tal. verti
"▼ fT
•
Kaulų
Oėllmų.
arba
Mėšlungiu
g
“Draugo” laivakorčių agemtūra parduoda laivakor
dirbs prie žuvų gaudymo; V$65.00; už ............ sb ^7 J / O
• — raumenų sukimu: nes skau- _
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvų ir visus
dėjimai aaiktaa kūno gyryką a
$25.00 vertės 5 dailūs ąžuolo me
kininko draugijos vyrai —
džio breakftest
C -u W
c
U* dažnai ant patalo paguldo. ■
pasaulio kraštus.
I I sa#vJ
prie sportiškų lazdelių ir biCAP81CO COtaFOnfD ma> ■ setai po ............
■ Mis isagsal prašalina virtai- _
šopo; $v. Kazimiero draugija
g nėta ligas; mums šiandie dau- a
MATYKITE ŠIANDIEN!
B.
A.
L.
S. C. L.
S. D.
M grbė šinsnlą slundia padėka- ■
— prie giliukingojo rato; A■ vones pasveiko. Kaina išc per g
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
paštolystės Maldos ir Treti
■ paltą (lo arba dvi už yi.Oš.
g
Karta “SALTIKIS BVKI- ■
ninkų dr-jos narės turės savo
Pagrnbų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
■ KATOS" augalais gydytis*, kai- ■
Ic «sr
Moderniška Koplyčia Dykai
■ na Iš sentų.
skyrių su skanumynais; SųjunAsmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
I®
gietės — prie čekoladinių ir
CICERO, ILb.
3222-26 So. Halsted St,
. CHICAGO, 1LL.
Rūtos saldainių. Visi VVest
1439 Sc. 49th Court
2314
West
23rd
Place
šo. HAurrso st
■
Vedėjai: J. Kalėdinskas
Sidė biznieriai eina į talkų ir
Telefonas Cicero 5927
Telefonas Canal «5l5—2616
J. Romanu
g
Cbieags, tu
•
Telefonas
CANAL
7790
siunčia piknikui įvairų dova-1

KAS NAUJA ŠV, ANTANO PARAP., CICERO

Progress
FURNITURE CO.

ISPARDAV1MA:

NEGIRDĖTI BMtENit

Į LIETUVA

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRID6EP0RT

C H I C A G O I E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

VAŽIUOJANČIŲ 1 LIETUVA
DĖMESIUI

Nusa-Tone

SReBiMtiZBiassaiisgilė!

?CIU AGENTŪRA

•

Justin Ralis

Z

««■■■■■■■■■■■

DIDYSIS

Įvyks Liepos-July 9,1933
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, Ifl.
Pradžia 11 valandą ;

s •

Nusipirkę pikniko tikietų, turėsite progų gauti gražų 9 tūbų radijo.

DRAUGO“

ĮKAS
Siain piknikui eina { talkų visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro-

fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas.
Bus kumštynės, ristynėe, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.
‘Draugo“ piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga
smagiai laikų praleisti jaunimui ir suaugusiems.

šeštadienis, birželio 24, 1933

n

SBIUBSS

visi patenkinti įdomiu progra luu&damas smarkiame fourso-' P-no Stulgos gaidų raštas
LIETUVIAI
DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
mų. Choras gražiai pasirodė. me padarė 86. Jeigu ši tai p bū aiškus. Jis yra gaminęs gai-i
Alumniečiai luošia Kitten- tų luošęs antrųdienį, tai jam das Eucharistiniam Kongre- i
Ofiso: Tel. Calumet 4039
bąli tris ir ketutius žaidimus' būtų tekęs laimėjimas. Kitų sui,
Res.: Tel. Hemlock 4284
j savaitę. Žaidimai gerai se-1 kart, daktare.
šventei ir Pasaulinei Parodai. į
DENTI8TA8
kasi. Pereitų savaitę, laimėjo '
------------- -----Be to, p. Stulga tinkamai su- ,
1446 HO. 49th CT, CICERO, 11 Jj.
Utur., Ketv. ir Fėtn. 10—9 vai.
tris lygos žaidimus.
' MUZIKOS MYLĖTOJAMS derina (sutunija) ir pataiso
OYDYTOJA8 IK CHIRURGAS
3147 HO. HALSTED HT., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
Vyčiai laiko susirinkimus
Paned., Uered. Ir 8ub>xt. 2—9 vai.
pijanus. Reikale galima krei
P-nas Antanas P. Stulga, ptis asmenini arba atviruku Ofiso valandos: 1-4- Ir l-S vai. vak.
kas pirmų ir trečių ketvirtųRefldencljos Ofisas: 2454 W. 49Ul St. HEHLOCJK 9111
dienį. Jau buvo surengę “Bea kuris jau nuo senai bendra- šiuo adresu: A. P. Stulga, 134C
Valandos: 19—12 ryto
Seredomls
Ir Nedėliomls pagal satartį
ch Party;” o dabar planuoja darbiauja “Draugui”, parašy- So. 50th Avė., Cicero, III.
didelį išvažiavimų į Sand Du- pilamas straipsnių iš meno-mu- j
(Naryauekae)
Tel. LAl’AVETTE 7660
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
nes ar kur kitur prie vandens. ( zikos srities, yra pasiryžęs pa- LIETUVIAI DAKTARAI:
1494 Weet Harųuette Road
* , , . ---- :—,v
{tarnauti muzikams nurašyme
VALANDOM:
tol laFaybttb 1447
Lietuvių gydytojų isvazia.j . . .
,
4 Iki 19 ryto; 7 Iki 9 vakare
.
i gaidų įvairiuose muzikos rak-,
Utarn. Ir Ketv. vok. pagal sutartį
DR. A. RAČKUS Gydytojas ir Chirurgas
vime, pereitų antradieni, mū-r
..
.
,
,
Rea <444 S. MAPLEWOOD dVYL
.
? . . . *
T tuose. Žinoma, tas daroma tik
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
4140 Archer Avė.
sų jaunam dentistui, Dak. Ja-I
.
X—SPINDULIAI
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
kubauskui (Jacobs), kažin ko tada, kada negalima gauti pi
TeL Laf&yette 5793
3051
W.
43rd
8t
Res. 2136 W. 24th St.
dėl nesisekė golfo žnidimas. rkti muzikos pageidaujamam (Prie Arohsr Ava netoli K s dils)
TEL. CANAL 0409
Tapo poros gydytojų nugalė- į tono rakte. Kitaip, muzika pa Valandos: nuo t iki a vot. vakare
■eredomla Ir eedėltenua nacal
sutarties
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
tas. Ketvirtųdienį po piet, prastai uždrausta kopijuoti.
Office PhODS
Ree. and Office

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS
t

tfie K of L day picnic. Address all Communications to
M r. Jack L. Jatis, 6822 So.
Pirmasis lietuvių (čempijo- liockwell St., Chicago or call
natui laimėti) tenniso turna- Republic 4631.
mentas įvyks liepos 14, 15 ir
16 d. Dabar laikas įsirašyti į
Marąuette K of L is the
šį turnamentų. Nesivėluokite, only council ift the Chicago
nes neužilgo baigsis registra District to sponsor a Baseball
cijos laikas ir pradėta žaidi team this year. The team is
plaving in the C. Y. O. League
mai.
•
*
Vien Chicagoje yra virš tū and also out of town Liti’,
( PHONE GROVEHILL 4027
Canal 9794
kstančio lietuvių tenniso žai teams. We claim to have the
Valandos: 2-4; T-l P. M.
Nedėlioję pagal sutartį
G
R
A
B
O
R
1
A
Ii
Trečiadieniais
ir
sekmad.
susitarus
dėjų. Tarpe jų randasi ir ga best Lithuanian team in thesc
na gerai patyrusių. Be. to, į parts. Any team tliat doesn’t
LACHAVICH Telefonas Varde 1138
Tek Ofiso Ir Kea UrovehUl 0817
PHYSICIAN AND BURGEON
šį turnamentų gali stoti ir visli to believe this may be
Lietuvis Gydyto
Ir Chirurgas
4417 8. Washteuaw Ava
2403 W. 63fd St., Chicago
<889 80 TVERTE RN AVĖ.
IR SONOS
lietuviai, gyvenantieji kituose convinced by meeting them in
Chicago. m.
OFFICE HOURS:
LIETUVIS GRABORIUS
liestuose, kurte mano atvyk- a game.
> to 4 and 1 to • P. M.
Boulevard 1499
Bunday by Appolntmont
Patarnauju laidotuvėse kudplgiauala.
GYDZTOJAd IR CHIRURGAS
Graborius ir Balsamuotojas
į Chicagų į Pasaulinę Pu
Ree. Hemlock 7491
Reikale meldžiu ateMauktl, o mano
2428 West Marųustta Road
darbu busite užganėdinti
odų arba kitais reikalais.
I
Vok: 8-4 Ir 7-9 vok. KetV. 1-11 ryto
Turiu automnbiliue visokiems
Tel.
Canal
>111
arba
9418
.
vi
N edenoj susi taras
Įstojimas (entree fee) 25 ce
2314 W. 23rd PI., Chicago
teikalams. Kaina prieinama.
«•
DENTISTAS
ntai asmeniui. Žaidimai įvyks
3319 AUBUBN AVENIJB
Phone Canal 6122
Gydytojas ir Chirurgas
4712 So. Ashland Avenue
1439 S. 49th Court* Cicero, DL
trijose klasėse: vyrų pavie
Chicago,
TU.
VoL: Nuo 14 ryto Iki S vakaro
4645 So. Ashland Avė.
TEK CICERO 4497
DR. S. BIEŽIS
nių, vyrų .porų ir merginų pa
Tel. Ofiso Boulevard Btll-14
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
valandos:
vienių. Registracijas siųskite
Ree. Vlctory 2343
Phone Boulevafd 4139
2201 W. Ceiniak Road
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
JAUNIMAS VEIKIA
Draugas Sport Editor, arba
Ine.
Nedėliomis pagal sutartį
Valandos: 1—8 ir 7—8 vok.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Seredotnis ir nedaliomis pagal sutartį
Jack L. Jatis, 6822 S. KockOfiso telef. Boulevard 7820
Palaidoja už) 925.00 Ir aukščiau
REZIDENCIJA:
756 W. 35th STREET
ModerniSka koplyčia dykai.
Mūsų parapijos jaunimas
v.ell St., Chicago.
Namų
telef.
Prospect
1930
6631
S.
California Avė.
nuo 1-9: nuo 4:20-8:14
GRABORIUS
468 W. 18(h St.
Tel. Canal 6174 Ofiso vai.:
DH. MARGBKIO
Chicago, III.
Dėl informacijos galima te- energingas ir veiklus. Dvi sa
Telefonas Republic 7868
‘Mtisu patarnartmae
vaitės atgal parapijos choras! visuomet
PRANEŠIMAS
lefonuoti Republic 4631.
jųžlningas Ir
Phone Boulevard 7042
nes neturi
Persikėliau t erdvesne Ir patogeaat
po vadyovste varg. J. Ijakau-! nebrangus,
me išlaidų užlaikymui
vieta
Tel. Canal 0257 Kės. Prospect 4659
skyrių.
9325 SO. HALSTED ST.
GRABORIUS
RYT DIDELIS ŽAIDIMAS sko buvo surengęs “Minstrel
T'aTrra'PTU'FA ta
VoL: nuo 10 ryto Iki l po pietų Ii
Show,” Strumilos svetainėje. J Nauja, graži koKoplyčia Dykai
nuo 4 Iki S vakare
ST. RITA S PARKE
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
Sventadlenlala nuo 14 Iki II
4830 WEST 15th STREET
Publikos susirinko daugybė irt piy£ia
arti 47th Street
Pbooe BOULEVARD 8488
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: noo
iki 8 vakare
Cicero, Illinois
Seredoj pagal sutartį
1811 SOUTH HALSTED STREET
Birželio 25 d., 1 vai. popiet
3307 Auburn Avenue
Rezidencija 6 60 U so. Artesian Ava
Tel. CICERO 2109 ir 859-J,
HE W0N THE SW0RD
įvyks vienas iš didžiausių
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
TM. Canal <121
4 Iki 8:30 vakare
basebolo žaidimų. Gimimo P.
TEL. REPUBLIC 8340
Šv. (Nativity) tymas susirems
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
su airių St. Atlrians tymu. Žai
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
DBNTI4TAB
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiSkas. ištikimas
dimas įvyks .St. Rita’s basepat&rdavimas visuomet prieinamas už
2201
W. Cermak Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
'
NAUJĄ Ž.E.MKSNŲ KAINĄ.
bull parke, 64th St. ir Oakley
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
(Kampos Leavltt 8t)
4142 ABCHEH AVENUE
dykai. NuliudLmo valandoje nepamirškite
LIETUVIS AKINIŲ
Valandos: Nuo t Iki 11 ryto
Avė. Šis parkas yra aptver
mus pakaukti. ItEPlillLIC 6340, musų
Nuo 1 iki S vakare
TeL Virgiui* 0036
patarnavimu busite patenkinti.
SPECIALISTAS
tas ir įrengtas taip, kad pub
Heredoj pagal sutartį
Palengvins akių {terūpimų, kuris
lika gali atsisėsti pavėsy ir
esti priežastim gaivus .skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuTel. Grovehill 1595
žiūrėti įdomaus žaidimo.
9310 SO. SĖDŽIU AVĖ.
ino, bkaudanų ūkių karStj. Atitai Dr. C.K. Kliauga
(Neturime sųrySlų ji firma tuo pačiu vardu)
sau Buiiipų regystę ir tolimų reSt. Adrian’s tymas, kuris
gyatę.
į
DENTISTAS '
Prirengiu teisi įgal akinius visuose
reprezentuoja airių parapijų,
2420 W. Marąuette Road
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mas su elektra, parodančia mažiau
susideda daugiausiai iš lietu
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
sias klaidas.
arti Western Avė.
Seredotnis po pietų ir Nedėldlenlais
Valandos: nuo 9 Iki 9
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Spectalė atyda atkreipiama moky
vių žaidėjų, kurie turėtų pri
tik susitarus
LIETUVIŲ TENNISO
TURN AMEN TAS

DR. V. S. NARES

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

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

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

NAUJIENOS Iš VISŲ
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

, DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. G. Z. VEŽKIS

DR. P. Z. ZALATORIS

I

DR. VAITUSH, OPT.

DR. 6.1. BL0Ž1S

. DR. T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DB.A.L.YUŠKA -

klausyti prie lietuvių Giminioj William “Killer” Kane of
P. Šv. parapijos tymo. Įdo- San ftafael Calif, who was
V _ *A* 1 1
mu pažymėti,
kad tų jaunuo declared to be the outstandlių tėvai yra geriausieji Gim ing athlete at the United StaP. Šv. parapijonys. Kodėl jie tęs Navai academy and receiv
neiagina savo sūnų dėtis prie ecj įj,e swor(j atvarded annuapalaikymo sporto lietuvių ta-Į]ly to the w athlete, ffom
rpe? Nemaža yra ir lietuvių, ;Rear Atlmiral T. C. Hart, sukurie priklauso airių parapi perintendent of the acaderny.
jai. Gimimo P. Šv. parapijo- Kane won letters in football,
nų sūnūs, kurie žaidžia pas wrestling and track athleticsairius, yra: Raginis, .Taksis, and also played one year ofj
Kasmauskoe, Antlrešiūnas ir baseball.
Rubis. Yra'ir daugiau, bet tie
nėra taip gerai žinomi.
Gimimo P. Šv. tymas susi
IR BALSAMtTOtOJAS
deda vien iš lietuvių jaunimo: GRABomuS
1'ato.rnaviman geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
žaidėjai yra šie: Krivickas,
Tel. Monroe 8877
Vilmonas, Karpus, Stulgis, Ri
mkus, Dargis, Gudaitis, Beino- tel. Lateyette S57S
ras, Laurinaitis, Kumsk is, Ci
J. Liulevičius
Graborius
cėnas, Andruška, Rak finas ir
Ir
ItalMiuuotojas
Kinas. Vedėjai (managers) yPatamsėja Ckh
ra kun. P. Katauskas ir Jo
Mgeje Ir a»i«Ua.
kSJe.
nas Juozaitis.
A

•

*

■

SIMON M. SKUBĄS

Dideli Ir grali
Koplyčia dykai

OUT OF T0WN GAMĖS
WANTED

4041 Arcfaee irs

LJ.ZOLP

The Marąuette K of L or
IR LAIDOTUVIŲ
tbe Nativity C. Y. 0. will GRABORIUS
VEDtJAS
play any Lithuanian team 1646 WEST 46th STREET
Tai. Boulavard 1148—8418
withiu 2(X) miles of Chicago
on any Sunday in August or Tat CtCEfcO 144
September. An out of fown
SYREWICZC
GRABORIUS
game is also wanted for Sun Laidotuvėms
pilnas patarnaTtmad
' galimas oi |lt.04
day, July 2nd & a Home gamų
KOPLT0IA DTK Al
to be played on July 4th at 1344 S- 50th Artų Cicero, Bl|
t

Pilnas baidotuvly Patarnavimas

nuo

>75.00 ir aug.

PAIMTO UNDERTAKING CO.
W. o

INCORPČRATED

Henry
Decker
(Lloeneed Kėnbalmer)

3238 S. HALSTED ST.

klos vaikučiams.
Phone Hemlock 7828
2422 W. MAKUUHTTE ROAD
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliotais pagal sutartį,
ĮVAIRU S DAKTARAI:
t Daugeliu atsitikt mų akys atitaiso
mo* be akinių. Dabar kalnod perpus
Res. Pitone
Office Phone
pigeenėe, negu buvo. Musų kainos
Ofiso: Tel. Victory 6893
Wentsrorth 8009
pigesnės, kaip kitų.
Englewood 4441
i

į

4712 S. ASHLAND AVI.
TeL Boulevard 7589

CHICAGO, ILL.

Tel. Yarda 1829

DR. 6. SERNER

LIETUVIŲ

GRABO RI V

IŠTAIGA

EUBEIKIS ir vėl nustebino publiką sn esto nnpighu
tomis Kainomis oi ankštos rttiies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus lcftoo i mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies,
’lnlkaiui esant, mūsų automobilius atttšiuos J Jūsų
namog ir atveš į mfcaų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir Oš tų
patlrnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
riai į tai, ar jūs kų pirksite, ar na.
EUDEIKIS yra vienatinis lietvtių graborlas, kuris
taikia ambulanca patarnavimų si ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai KetorioS Modsraiškos Koplyčios
Dėl Serinsnų. PašauUU BUDINK) piru asfl Itrelp.
ritės kur kittr.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Herfnitage Avenue
Visi Telefonai; YARD8 1741 ir 1742

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET

LIETUVI8 AKIŲ 8PECIALISTAR

Seniausia ir Didžiausia

DR. A. R. McCRADIE
Vai.

ROOH 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SE6AL

Bez.: Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 S0. Halsted St.
Kampas 31st Street

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomls: nuo 10 Iki 12

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

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 14—11 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomls 10 Iki 12

Telefonas Midway 2880
Office:
Victory 2284

s

Res.:
Bevsrly 0041

Dr. JOHN F. RUZIC
PHY8ICIAN AND BURGEON

3046 \Ventworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. Iv. Kryžiaus Ligoninėj
Chleago, 111.
Phone: Hsmloak <704

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st 2 ank
štas. Pąstebėkit mano ičkabas.

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

Phone Canal 0523

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—4 ▼.▼.
Nedėliomls Ir iventadienlals 14—12

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

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

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tek Plaza 320C
VALANDOS:
Nutf 10 Iki 12 dienų
Nuo I Iki I po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
NedM. nuo 10 Iki 11 dienų

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 24 METUS W F,M U RIMT
KAIP IZhlHENfcJUHlOS Ir MĖMGYDOM08 JOS YRA
SpecIstlftkAl gydo Ilgas pltvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, utnnodljimų krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumallsmų. galvot, skaunmua skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų tr paslaptingas Ilgas. Jalgu kiti ne
galėje jus Mgydytl, steikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir llgydė tukstančluk ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VAI^ANDOS: Kaedie nuo 19 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo I—9 valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto iki 1 vai.
T44. Omerford wrr»

6

Medienų, birželio 24, 1933

Borais

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS, BRIGHTON PARK, PIKNIKAS
Bus įvairių pasilinksminimų ir žaidimų. Išgirsite Bartinderių chorų, ge
ros muzikos suteiks Masters of Mfelody muzikantai.
Kviečia visus
KLEBONAS ir KOMITETAI

Sekmadieni, Birželio 25 į 1933 ir. Pradžia 10 vai. ryto
BIRUTĖS DARŽE, 79th ir ARCHER AVENUE

piknikų atsilankė daug vyrų, lėj, Cicero, III. Prašom visų Apskr. susirinkimo protokole, pastatytas Norgeliškių Ange- apie 3<Y>. Pašventino ir pa
moterų ir jaunimo. Mat, Šv. kuopi) prisiųsti savo atstoves, per korektoriaus neapsižiūrė- ijeėių pulko. Prieš šventinant mokslų pasakė dvasios vad. ku
V. Petrošienė, apsk. pirm. Ijimų, įvyko klaida. Atspaus- šį kryžių buvo sugiedota giea nigas St. Tvarijonas. Aukų su
Kazimiero Karalaičio draugi
-------- ———— ’
dinta, kad sekamas susirinkimesta 16 lt 61 et.
mokslų”. įvožėjai labai gražiai jai priklauso daug paprastų
mė “O Angele man skintas.”
Draugija
Šv.
Kazimiero
bro
mas
bus
birželio
24
d.,
Šv.
A
biznierių
ir
profesijo
'atliko savo roles. Publika daug Į žinomų
jnalų. Draugija tuo didžiuojasi lių ir seserų laikys pusmetinį ntano parap., C icero, III., o Šventinimo metu žmonių buvo PRANEŠIMAS G ĮTARI 8
'juoko turėjo.
TININKAMS
birželio 25 d
1 Toliau programa tęsės i$s'Aišku, kad dėlto ji tvirtai sto- susirinkimų sekmad., birž. 25 turėjo būti biržei
Kviečiame
visus Chieagos
'dainų ir drilių. Visa atliko vi ir pramato ilgų amžių. Pe- d., tuoj po pamaldų, parap.
i
Hawaiian
Guitar
skambinto
Birž. 18 d., Dievo Kūno šve
piknikų dar įsirašė daug nau svetainėj. Visi nariai privalo
PAŠVENTINO DAUG
visų
skyrių
mokiniai;
visiems
jus, kurie mylėtuinėt dalyvau
ntėj Šv. Mykolo bažnyčioj bu
ADVOKATAS
jų narių.
♦ .dalyvauti, neg yni daug svarKRYŽIŲ
ti Lietuvių Dienos iškilmėse
akomp.
varg.
N.
Kulys.
Atsi

105 W. Monroe St.. prie Clark
vo iškilminga procesija, kuri
Dr-jos
nariai
biznieriai
pik'
i
b
«
kl
»'
wto
"l
svarstymui.
KuPasaulinėje
Parodoj. Dėl pla
Telefonas State 7660
visų žmonių širdis dar arčiau lankę džiaugėsi matydami la
Valandos 9 ryte iki 6 popiet
tesnių
žinių
greitai kreipkitės
nike gražiai pasirodė. Pav. rie P“*"“1* su mokesčiais, pa- NORGELIŠKIAI, Betygalos
bai gražių programų.
traukė prie garbės Dievui.
i pas vedėjų po antrašu 5609 W.
2201 W. Cermak Road
v..Norgeliškių km., gegužės 21
Po programo svečias kun. plačiai žinomas John Walan- įsirūpinkite užsimokėti.
63rd St., kasdieną nuo 8 ryto
Panedėllo,
Seredoa
i*r
Pėtnyčloa
Procesijoj dalyvavo visi
K. L. Raštininkė <1. buvo kryžių šventinimo die
vakarais 6 iki 9
Zolp pasakė gražių kalbų.
tinas, savininkas didžiulės vtu
iki 6 vai. vak., išskiriant sek
Telefonas Canal 6122
vaikučiai; mažos mergaitės ba
! na. Pašventinti šie kryžiai: 1)
Kitų kalbų pasakė gerb. kle lgomųjų daiktų krautuvės.
Namai: 6459 S. RockweU St. madienius. Ypatiškai arba te
rstė gėles; kitos mergaitės ir
Laurino
Prano,
2)
Laurina
A.
lefonu Republic 1OO9—1
bonas kun. J. Svirskas, nupie- 2558 W. 69 St., daug aukojęs
Utarnlnko. Ketverto ir Subatoa
ministrantai ėjo pasirėdę gra*
Vakarais
7
iki
»
3). Jakšto P. ir 4) Tai buvo
Telefonas Republic 9600
žiais rūbais
šdamas katalikiškos mokyklos1 dr-jgi, priede dar paklojo pe
ANT RENDOS kampinis
svarbų ir ragindamas baigų- nkinę — visiems išsigerti. J,
Garbė mūsų sesutėms mo sius pradžios mokyklų lanky Walantinas yra žymus labda
ofisas ir 5 kamb. flatui. Tin
Nežiūrint karštos vasaros,
kytojoms, nes jos rūpestingai ti aukštesnę ir neužmiršti to,
kamas daktarui arba advo
rys, aukotojas dr-jos, parapi
Jos. F. Budriko radijo ir ra
dirbo, kol prirengė vaikučius į#
katui. Gera proga baigian
jos ir “Draugo” piknikams.
kandų krautuvė, 3417 S. Halgražiai procesijai
čiam mokslą. Pačiam RoseBaigusieji mokyklų gavo di- Kitas narys R. Andreliūnas, sted st., kiekvienų sekmadie
Didelio įspūdžio darė cho
lande turint tik vieną lietu
BIRCH TAVERN
plomus. A. Valaičiūtė, O. Rut- į taipgi žymus biznierius, planį duoda gražias radijo pro
ras gražiai giedodamas. Drau
vį daktarą ir advokatą. Renkausknitė, B. Stankiūtė, S. olai žinomas veikėjas ir rė gramas. Ryt Chieagos ir kitų
Lietuviška Užeiga
gijos dalyvavo su savo vėlia
da pigi.
Nausėda, J. Daugirdas, J. Šve mėjas kilnių darbų, dideles do miestų lietuviai turės malonu
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai
vomis.
vanas aukoja draugijai. Jis
das, P. Paškaeimas.
10801 S. MIchigan Avė.
mo pasiklausyti gražių daine
Šias iškilmingas apeigas at
2346 West 69th Street
Dovanas gavo už pavyzdin užlaiko graznų krautuvę adre lių ir muzikos iš stoties WCF
liko svečias kun. Zolp, kurs
REIKALINGA MOTERIS prie
. (arti AVestern Avė.)
gų mokinimųsi: A. Valaičiūtė, su 2650 W. '63rd St. Be to, L, 970 kil., 8 tai. išryto ir 1 .
ūkės.
Gyvenimas ir valgis. Primodabar tarp mūsų darbuojasi.
S. Paskaeimaitė, J. Stankaitė, piknike jis pasakė gerų kalbų, vai. popiet. Bus rinktinos dai- '
kėsim $5 į mėnesį.
Tel. REPUBLIC 4544
Pasakė daug pamokinančių pa
Atsišaukite į “Draugo” ofisą
S. Kupeinaitė,- V. Šimkus, K apibudindamas draugijos nau nos mūsų žymiausių daininin-!
mokslėlių ir visame padeda
Box 1919
Slautas, L. Andrijauskas, J. dingumų. Kiekvienam vyru;, kų ir kuo gražinusios melodi- •
klebonui darbuotis.
Suraskis.
Vakare buvęs moteriai, vaikinui ir merginai jos. Be gražių programų Bu- i
Mokyklos baigimo vakaras
IŠSIRENDUO.IA keturių kam
patarė įsirašyti į draugijų,
driko krautuvė užlaiko ir pi
barių flatas ir garadžius. Renda
įvyko birželio 18 d., parapijos
reiškia save apsidrausti.
Pigi.
giaiųdomis kainomis parduoda i
svetainėj. Žmonių atsilankė no
Nauji nariai, kurie pasiža radijas, elektrikinius refrigerai
Ku <era kvarba rali atebGklą pada
K. PETRULIS
mažai; visiems rūpėjo pamaty
ryti. Oall nuAvieatl aavo namus, vlaka panaujinti, perdirbti, pratęsti
dėjo įsirašyti į Šv. Kazimiere torius, skalbiamas mašinas ir j
946 West 31st PI.
ti graži programa. Buvusieji
nudevėjfmą. Bet turi būti tam tik
ra
kvarba.
Kvarba.
kuri
llalau
ta

dr-jų, taip pat visi norintieji namų rakandus. Tai inventovakare matė, kokių rolę lošia į
nias. apsauiroA, rrailai a t rody n Il
gam dėvėjimui. Mes šitokių kvarbų
REIKALINGA MOTERIS
tapti
nariais
nuo
18
iki
50
megriaus
sumažinimo
išpardavi
'
parduodame.
mokyklos vaikučiai, išlavinti1
prie ūkės. Gyvenimas ir val
IJqu1d Velvet dėl sienų Ir lubų.
tų, prašomi atsilankyti į su- mas.
V.
mokytojų seserų kazimieriečių.
Maater Varnlsh dėl grindų, rakan
PUIKIAI PASISEKĖ
gis. Primokės $5 į mėnesį.
dų Ir medinių pagrailnlmų.
sirinlrfmų liepos 2 d., 2 vai.
Te Dievas jas laimina ir toliau
Flex*ro dėl bajto “enamel" atAtsišaukite į “Draugo” ofisų
PATAISYMAS
valsdavttno. 60-—40 Tyra kvarba dėl
tarpe mūsų Dievo garbei ir Šv. Kazimiero Karalaičio P°Piet’ parapijos svetainėj. Vi
darbo 14 lauko.
Box 236.
žmonių gerovei darbuotis.
dr-jos metinis piknikas, bir si būsit formaliai priimti. Dr3240
S.
Halsted
St.
Programa buvo įspūdinga. želio 16 d., Marųuette parke, i® savo susirinkimus laiko Moterų Sąjungos Chieagos
Reikalinga blaivus žmogus
Suloštas 2 aktų veikalas “J netikėtai puikiai pasisekė. Į kiekvieno mėnesio pirmąjį seprie
ūkės. Atsišaukite tarp 5
___________
kmadieni. 2 vai. popiet, parair 7 vakare/
,'pijos svetainėj. Įstojimas $1;
7502 Kingston Avė.
PERKAM
mėnesinė mokestis 25c. Ligoj i
INSURANCE
Apartment 202 ;
kpašalpos mokama $5.00 į sa
Lietuviškui
NOTARY
vaitę. Mirus paveldėjams iš
BONUS
PUBLIC
Krauntau Rakandus, Planus už pfdr-jos iždo išmokama $55.00
ffiauRlas kalnas. Palaukit Lafayetta
Lietuviška Užeiga
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
ir dar kiekvienas narys sumo
J. OKSAS
LAIVAKORČIŲ
A O E M T C RA
ka po $1.00!
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
2649 We«t 43rd St.
Čia užlaikoma gardaus šalto Alučio “Edelweiss”
I Šv. Kazimiero Karalaičio i
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS
Patogi vieta užeiti svečiams, ir paragauti mūsų gar
draugija širdingai dėkoja sa- j
2608 WEST 47th STR. '
Tel. LAFAYETTE 1083
daus alučio. •
vo nariųms ir visiems už at
silankymų į piknikų ir para
6241 So. State St.
PHILCO 7 tūbų su bateri
mų.
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morjomis .. <21.00
Į Dr-ja ragina narius remti
glčlua. Namui, Fermas Ir Btsnlus fi
nose valstijose. Talpci darom (vilsavo narius, ir kitus biznie PJĮIIjCO, 1933 visa Klekrtus legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui Pasinau
rius, kurie remia draugijų.
dokite musy «Pi« >0 metu plačiu
tros ..
>39.50
patyrimu blsnyje Ir telsinru pitar-

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

JOHN B. BOROEN

RADIO

A. J. BER2YNSKIS

A Pot

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUEHE PARK

of

K. S. JAKUBAITIS

Paintf

ST. YUSKA

OKSAS EXPRESS

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

PARSIDUODA LOTAS

Iškilmingas Atidarymas
Marquette Tavam
684*5 So. Western Avenue

Birželio-June 24J933
Vieta puiki ir modemiškai įrengta.
Gardus alutis, užkandžiai, muzika ir šokiai
Kviečiame draugus atsilankyti.
GEORGE BALTŪSIS.

Pikniko Rengimo Komisija

MA.IK.STIC, 1933 visa Klektros .... <39.50

Šv. Barboros draugija ren
gia piknikų Marųuette parke, RCA Virtoj-, 1933 visa Kleksekmadienį, birželio 25 d. Įtros .... <39.50
vnirūs pamarginimai ruošiami
Dykai įrengimas į jūsų
komisijos, kuri susideda iš
Automobilių
Banevičienės,
Bagdonienės,
Išmokėjimai po 1 dol.
Juozaitienės ir Paliliūnienės.
į snvaitę
Skanūs užkandžiai ir šalti gė-j
Irimai yra gaminami visiems. :
Taigi, visi atsiveskite savo
šeimynas, gimines ir kaimy
nus, nes tikietų nebus. Sma
giai laikų praleisite.

PRANEŠIMAI

navimu. tas Jums bus naudinga.

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.
1901 S. HALSTED STREET

Jos. F. Bndrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705—8167
Lietuvių programai:
WCFL, 970 k. programos
nedė.liomis 8 vai. ryto ir
1 vai. popiet.

Moterų Sąjungos Chieagos
apskrities svarbus priešseimi
nis susirinkimas įvyks šešta
WHFC, 1420 k. ketvergais.
'dienį, birželio 24 d., 7:30 vai.
Pradžia 7.30 vakare.
J vakare, šv. Antano parap. sa-'

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money
Order’ins ir Travelers čekius.

Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

UNIYERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S HALSTED STREET
Yards 5215

J. NAMON FINANCE 00.
6755 S. Western Avenue
Chlcaro. III.
Tel. GROVEHILL !•><

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRY8LERI9 $795 P. O. B, o PLY
MOUTH tiktai $445 P. 0. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa
mėtyki t naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayetta 2082
STANLEY P. BALZBKA8, Sav.

r
r*

