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Sv. Tėvas aplankė Šv. Pauliaus baziliką
AGRESYVIS LAIVYNO
REIKALE NUSISTA
TYMAS

KANCLERIS HMS VIENINGAI
SU PREZIDENTU DIRBA

W A S H INC TON, birž. 30.—
J. Valstybių^ vyriausybė, kiek
sužinota, karo laivyno reika
le pasirinko'agresyvj nusista
tymų. Bus statomus
didelis
atitinkamas krašto saugai, lai
vynas, kurs tačiau neišeis iš
trijų valstybių sutarties ribų.
Nebus atsižvelgiama į taikinin
kus, kurie per visų laikų kliu
tis statė.
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LIETUVOJE
KUR PALAIDOS KAN. J.
.TUMĄ-VAIŽGANTĄ?

ATVIRUTĖS ŠVENTOJO TĖVO
PIJAUS XI PAGERBIMUI

A. a. kan. J. Tumo-Vaižgan VATIKANAS, birž. 30. — virutes įsigyti, parašyti savo
to testamento vykdytojai drau Šventųjų Metų eigos tvarky- vardų ir pavardę ir atiduoti
gai: inž. Rimkus, inž. Vizba mo komitetas nusprendė Šv. P®^11* Ant atviručių yra Šv.
ras ir dailininkas pulk. Škle- mvt
v .'Tėvo adresas ir trumpa BažDINGĘ
ISPANAI LAKŪNAI
ris, šiomis dienomis buvo nuvy . . ........
.
i nyčios Galvai ištikimumo pa
čiais
jubiliejiniais metais pa- J raį^a
kę j kaa. J. Tumo-Vaižganto
NESURANDAMI
gimtinę, Svėdasus, apžiūrėti dirbdinti atvirute® ir plačiai i Atvirutės bus siunčiamos
vietos, kur galima būtų palai-1 visuose kraštuose paskleisti.
POPIEŽIUS APLANKĖ ŠV.
be pašto ženklelių.
Speciale
HITLERIS TURI
PAULIAUS BAZILIKĄ
doti velionį, jei jo kūnų būtų
Tie visi katalikai, kurie ju tarptautine paštų sutartimi at
VIRŠENYBĘ
norima perkelti iš Katino ka biliejaus metais negali Vatika viručių pristatymas į Vatika
AL
SMITH
KRITIKUOJA
ROMA, liepos 1. — Vakar
tedros, kur jis dabar yra palai no aplankyti, bus pakviesti at'nų yra užtikrintas.
BERLYNJAS, birž. 30. —
Čia įvyko nepaprastos bažnyti Kancleris Hitleris lankėsi pas
dotas,
į gimtinę. Svėdasų pa
NAUJĄ ĮSTATYMĄ
CHICAGO SVARBUS
nes iškilmės. Šventasis Tėvas prez. Hindenburgų. Ministerio
rapijos kapuose yra palaidoti
FAKTORIUS
Pijus XI iš Vatikano skersai
NBW YORK, birž. 30. — kan. J. Tumo giminės ir jis
Hugenbergo atsistatydinimas
J. A. Valstybių karo laivas Al Smith aštriai kritikuoja pats savo testamente pageida
Romų nuvyko į Šv. Pauliaus
patvirtintas.
Jo
vieton
bus
pa

Angliška spauda pareiškia,
N. S. S. Portland.
bazilikų, kad pelnyti šiais šv.
pramonės gaivinimo bilių, ku vo būti ten palaidotas. Komisi
NUTRAUKIAMAS
skirtas
kitas,
matyt,
nacional

kad
laikai gerėja, kad kovoje
riuo stengiamasi visam krašte ja rado, kad tinkamiausia vie
Metais maldininkaftis skirtus
i
VEIKIMAS
PRANCŪZIJOS ULTIMA I kontroliuoti visokių
prieš negerovę svarbų vaidme
socialistas (fašistas).
įmonę ta kan. J. Tumui palaidoti būatlaidus.
TUMAS AMERIKAI
Tas buvo iš ryto. Gausin
’ Smith sako, kad to biliaus au- tų dvarininkų Marikonių kopGreat Lakęs navai trainingjn* ™idina Chica*° mieste.S,yNETEISYBĖS ISPANŲ
’• toriai veikiai apsižiūrės, kad lyčia, esanti Svėdasų bažny-, stoty, šalia Waukegano, šian-*Pftc P®81111^11^ P®1®^®*
giausios maldininkų
minios
susirinko Šv. Pauliaus bazili
LONDONAS, birž. 30. — įstatymas neįvykdomas.
čios šventoriuje. Koplyčia mū Į ^jen nutraukiamas veikimas,
TEISME
kos aikštėje, kuri buvo Itali
rinė, gotiško stiliaus, gražiai j stotis beveik uždaroma. Iki LĖKTUVŲ LENKTYNĖS
Prancūzijos vyriausybė ir jos
jos kareivių saugojama.
MADRIDAS, birž. 30. — šalininkai ekonominėje konfe
BARA PREZIDENTĄ
vietinio klebono pastangomis rudens pasiliks komendantas,
Sųryšy su Chicagos šimtme
Šventąjį Tėvų iŠ Vatikano Vieno monarcbisto bylos me rencijoje paskelbė J. Valstyatremontuota ir užlaikoma, j 18 kareįvinių ir 40 marynų.
Ptomobiliais nulydėjo šveica tu teismo teisėjas pirmininkas v.
•
MILWAUKEE, Wis., birž. Anksčiau koplyčioje buvo pa- Visa įgula nukeliama į Pači čio pažangos paroda rytoj Mu
nicipal Airport, 63 gat. ir Ci
_ protertan^įų moterų or! laidoti dvarininkų Marikonių fiko pakraščius.
rų sargyba, visa eilė kardino* pareiškė, kad Ispanijoj respub bėms reikalavimų, kad jei pas (
cero
avė., prasideda lėktnvų
lų ir šiaip aukštųjų prelatų.
lika sukurta ne kelrų žmonių, tamsios per vienų savaitę nie Į ganįzacįjo| ^«men’s Chris- 'kūnai, bet po karo grabai buvo
lenktynės, kurios keturias dieMaldininkų minios triukš bet visų gyventojų pareikštu ko nepadarys pinigų stabiliza-' tįan Temperance union vice- iškelti į parapijos
kapus ir
PRAMONĖS KODŲ
nas tęsis.
mingiausiomis ovacijomis Baž noru.
vimo reikalu,
Prancūzija ir pirmininkė Mrs. Ella B. Wise koplyčia dabar stovi tuščia.
TIKSLAS
Manoma, kad kun. J. Tumonyčios Galvų pasitiko.
Tuo tarpu* visiems žinoma, kitos, turinčios aukso standar Smith bara prez. Rooseveltų
Vaižganto kūnas neturėtų bū J. V. darbo departamento NEPATVIRTINO 1 NUO
Iškilmingai kilnojame sos>te
kad respublikų sukurė ir kraš <ių valstybės, apleis šių konfe už tai, kad jis sumažino pro
ŠIMČIO MOKESČIŲ
įlydėtas bazilikon, Šventasis
hibicijos vykdymui
išlaidas. ti padėtas rūsyje, bet koplyčio sekretorės
padėjėjas T. W.
to vairų į savo rankas pagro rencijų.
Tėvas užėmė vyskupiškų sos
Tuo būdu jis peržengia savo je. Tam tikslui būtų padary Battle pareiškia, kad vyriau
bė radikalai. Nesiskaityta su
Illinois legislatūros senatas
tų. ŠV. Mišias laikė Istanbulo
priesaikų, pažymi ši moteriš tas sarkofagas (karstas) iš sybės priežiūroje formuluoja
gyventojų noru.
ISPANAI LAKŪNAI
nepatvirtino,
kad mokesčius
vieno granito akmens, į kurį mų pramonės šakų kodų svar
patriarchas A. Rossi.
kė.
NERANDAMI
būtų įdėtas cinkuotas karstas biausias tikslas yra ko didžiau už nekilnojamas savastis su
Po Mišių triukšmingiausiųSAUSIEJI AGENTAI
su kan. J. Tumo liekanomis. šiam bedarbių skaičiui rasti ma^n^
I npoSimčio tikros
jų ovacijų lydimas šventasis
HAVANA, birž. 30. — Iš AUDEKLŲ GAMYBOS PRA
NUŽUDĖ ŽMOGŲ
savasčių
vertės,
Sarkofagas būtų padengtas darbų.
Tėvas su palydovais į Vatika
MONĖS KODAS
Kubos skridę į Meksiku ispa
granito lenta su atitinkamais
nu grįžo.
JOPLIN, MO., birž. 30.
nai lakūnai nesurandami. Kai
užrašais ir papuošimais. To PARADAS VIDUMIESTY M,LTAMS KAINA DIDĖJA
AVASHINGTON, birž. 30.Federaliniai prohibicijos
kas spėja, kad gal jie pačioje
kiu būdu, įėjus koplyčiom, bū
DARBO BIURAS IR VOKIE
gentai ieškodami vienam ūky Kubos saloje dingo. Pinar dėl Audeklų gamybos pramonės
Kaitrų metu spekuliantai
tų galima matyti gražų grani Vakar per pusiaudienį vidų
TIJOS DARBININKAI
alkoholio darymo katilo nužu- ' Rįo provincija apieškoma.
kodas jau baigtas. Atlygini
.
.
iuž kviečius pakėlė dideles kaito sarkofagų su užrašais, ku miesty .jvvko
paradas. Lai sų-t
\
mas darbininkams nustatyta:
dė vienų žmogų.
_
. .
i-. .
nas. Tad dabar ima
brangti
rie kiekvienam primintų tų di ryšy
ŽENEVA, birž. 30. — Tarp
su įvyksiančiomis lektužiemiuose 13 dol., o pietuose
NUTRAUKĖ LAKŪNŲ
kviečių
miltai.
dijį vyrų.
tautinė darbo konferencija pa
vų lenktynėmis.
12 dol. per savaitę. Darbinin
PASISKELBĖ KANDIDATU
IEŠKOJIMĄ
darė rezoliucijų, kad tarptau
Lygiai ir sviestui kaina di
Netoli Svėdasų miestelin Parado metu trafika buvo
kų vadai reikalavo 14 iki 16
tinis darbo biuras duotų pagal
jau surastas didelis
juodas suparaližuota. Pasireiškė dide dėja. Palaipsniui viskas eina
NEW YORK, birž. 30. MEXrCO CITY, liepos 1.— dol.
bos dėl religinių ar politinių
brangyn.
granito akmuo, iš kurio būtų lė netvarka,
Šio miesto majoras J. P. O’ Meksikos vyriausybė nutrau
priežasčių apleidžian tiems Vo
galima padaryti sarkofagų.
Briea pasiskelbė kandidatu į kė dingusių dviejų, ispanų la
kietijų darbininkams (žydams
IŠKILMINGAI PASITIKTAS CARNERA ČEMPIJONAS
I majorus. Rinkimai įvyks rude kūnų ieškojimų. Išsemtos viir socialistams).
|nj.
i
Argentinos lietuvių laikraš
sos priemonės.
NEW YORK, birž. 30. —
tis “Šviturys” rašo, kad pas Iš federalinio kalėjimo grį
BAIGIA PREKYBOS KARĄ
Milžinas
italas
boksininkas
valstybinėmis.
PROTESTAI PRIEŠ
kutiniu laiku Argentinos bok žo Gene Oliver, buvusia CooKrašto vyskupai sutarė ka
ISPANIJOS RADIKALŲ
sininkų tarpe labai pasižymė ko apskrities turtų įkainuoto- Carnera vakar patapo sunkio
LONDONAS, birž. 30.
talikų vaikų nepaduoti plėšrie
VYRIAUSYBĘ
jo lietuvis Garabulda. Jis iš -ud zn fu^PdiĮOui jop sinif ‘sul* jo svorio pasauliniu bokso čem
Pranešta, kad Anglijos minissiems radikalams ir parapiji
eilės laimėjo kelias bokso rung jamas nemokėjimų 18 mėnesių pi jonu. Šeštajam rounde jis
terių kabineto nariai svarsto
parbloškė Šarkį, kuris skirtu
MADRIDAS, birž. 30. — nes mokyklas statyti.
tynęs ir dėl to buvo priimtas kalėjime išbuvo.
klausimų, kadi prekybos karą Ne vien ispanų, bet visos Eu Visi Ispanijos gyventojai,
Jo draugai politikieriai su laiku negalėjo pakilti.
į didžiausių Argentinos spor
su Rusijos bolševikais nutrau ropos spauda (išėmus radika kurie, su maža išimtimi, yra
to kliubų. Šiomis
dienomis rengė jam iškilmingąsias pri Tariamasi dabar Carnera
kti.
lų laikraščius) smerkia Ispa katalikai, protestuoja
prieš
Garabulda išvyksta į Montevi- imtuves. Capitol namų salėje suvesti su boksininku Baeru,
kurs nesenai nugalėjo Schmenų vyriausybės pripažintų įs steigiųmųjį susirinkimų, kurs
deo kautis su Uragvajaus bok įvyko bankietas.
KONFERENCIJA
lingų. Rungtynes žadama su
tatymų, kuriuo remiantis už tų smerktinų įstatymų pripa
so čempijonu. Bokso žinovai
NUTRAUKTA
grobiamos bažnyčios ir visos žino, ir prieš prezidentų, kurs
sako, kadi Garabulda turi per PARODOS DARBDAVIAI rengti rugsėjo mėnesį Chicatai
ĮSPĖTI
goj*
kūniškų kumščių ir greit išeis
ŽENEVA, birž. 30. — Nusi bažnytinės savastys ir varžo jį patvirtino, nors prieš
į didelę garbę.
ginklavimo konferencija nut mos religinės kongregacijos. jis tūkstančius protestų gavo.
Chicagos šimtmečio pažan-1 PLATINKITE “DRAUGĄ”
Ispanams gyventojams daug
raukta iki spalių • mėn. 16 d. Iš šių pastarųjų atimama tei
Šis vyras — T. H. KruttIš Chicagos policijos tarny gos parodos koncesininkai, kn
Tik viena Vokietija prieš tai sė mokytojauti. Vadinasi, ka pagalbos teikia Europos spau sclinitt, surado naujų žibalu,
rie užlaiko moteris darbinin ORO STOVIS
talikų vaikus turi mokyti radi dos protestai. Kai kas spėja,
protestavo.
kurs dirbamas iš butane du bos pašalinti 3 poliomonai —
kes, įspėti, kad jie neperženg
kad vargiai šis priešbainytikalai mokytojai.
2 už girtavimų.
jų,
o
šios
dujos
gaunamos
iŠ
tų valstybės įstatymo, būtent, CHICAOO IR APYLINKĖS
PARYŽIUS, birž. 30. —
Radikalų vyriausybė neturi nis įstatymas bus vykdom
kada
krašte
pasireiškia
nepa-į
na
^
ura
^^
dujįj.
Iki
šiol
butąSKAITYTOJAI, NEPA kad moterys darbininkės ne — Šiandien iš dalies debesuo
Prancūzijos vyriausybė pas- savo valstybinių mokyklų. Tad
ir (ne dujos buvo naudojamos tik MIRŠKITE
“DRAUGO” dirbtų per dienų ilgiau, kaip ta; numatomas lietus ir griaus
kelbė daugiau varžymų impor- nutarta katalikiškas mokyk- prastas katalikų sąjūdis
mai; vakare kiek vėsiau.
gazolino išdirbimui.
10 valandų.
PIKNIKO!
tui.
las užgrobti ir jas pakeisti protestai.

Prancūzija daugiausia kenkia
ekonominei konferencijai
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Iftetna. kasdien, fflskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4 00, Pu*
•ei metų — 22.50: Trims mėnesiams — fl.tO: Vienam
aaineeiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — |4.to. Kopija .tie.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųBtna, Jei nepraioma tai padaryti Ir neprtelundlama tam
tikslui r*

tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prląlunSi'amoe parelkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Eacept Sunday.
BUBSCRIPTIONB: One Tear — |0.00; Slx Months
— $1.50: Tbree Months — (2.00; One Month — 75c.
Surope — One Tear — 17.00; 8lx Months — $4.00;
Copy — .Olo.
▲dvertlslng In "DRAUGAS" brtaaga best resulta,
Advertlsinc rfttM ob ftDDlicfttloB.

“DRAUGA?” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

SUSIRŪPINKIME JAUNIMU

Šiuo reikalu dažnai rašoma ir kalbama.
Ir ne be reikalo. Jaunimo klausimas yra pats
svarbiausias klausimas mūsų visuomenės gy
venime.

Amerikos lietuvių katalikų visuomenė
rimtai rūpinosi ir rūpinasi savo jaunimo rei
kalais. Ji trokš'a, kad tas jaunimas pasilik
tų ir katalikiškas ir lietuviškas.

Tas susirūpinimas reiškėsi ne vien tik
tuščiais žodžiais, bet ir realiu darbu. Prie
daugumos mūsų parapijų pastatyta mokyk
los, įsteigta vienuolijos, kurios parūpina toms
mokykloms mokytojus, įsteigta ir katalikų
visuomenės lėšomis užlaikoma mergaitėms akademijos, bernaičiams kolegija. Be to, suor
ganizuota L Vyčių ir Lietuvių Katalikų Stu
dentų organizacijos. Žodžiu, jaunimo lietu
vybės išlaikymui daug pinigų įdedama, daug
dirbama, taip kad, rodos, niekas nieko ir*prikišti nebegalėtų.
Tačiau gyvenimas aiškiai rodo, kad ir
tų daromų pastangų nebeužtenka, kad sulai
kyti jaunimų nuo nutautėjimo. Juk kasmet
šimtai baigia lietuvių parapijines mokyklas,
akademijų ir kolegijų, tačiau kol kas dar la
bai mažas jų nuošimtis į aktyvų lietuvių vi
suomeninį darbą teįsikinko.
Taip yra gal būt dėl to, kad mūsų mo
kyklose šiek tiek per mažai yra sistematingo auklėjimo tautiniu atžvilgiu. Tiesa, dėsto
ma lietuvių kalba, bet nedaug tepratinarna
toji kalba praktikoje vartoti ir ar tik ne per
mažai įkvepiama jausmas, kad baigus mo
kyklas jaunuoliai yra įpareiguojami eiti į
lietuviškų organizuotų veikimų, pa
laikyti lietuviškas įstaigas, dėl kurių įsteigi
mą ir užlaikymo jų tėvai paskutinius savo
centus dėjo ir deda.

Bet negalima kaltinti vien tik mokykla
. dėl mūsų jaūnimo neveiklumo ir blaškymosi
pas svetimtaučius. Daug yra kalta ir pati
,mūsų visuomenė, kuri rūpinasi mokyklomis,
bet mažai rūpinasi tas mokyklas baigusiais.
Išeina jaunikliai iš mokyklų, juos keturiems
P. Godas

T833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)
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Pirmasis skyScraperis

Nežiūrint į blogus laikus ir į aštrių
1m>vu tarp darbininkų ir kapitalistų Cbieago augo greičiau, negu bet koris kitas
miestas. 1880 metais Chicago jau turėjo
isę milijono gyventojų ir jau buvo ketba- Jungtinių Valstybių miestas. Kar
ėjo miesto pagerinimai. Buvo pastatyiniesto rotušė už $4,000,000.
Per Hekantį desėtkų metų — tarp
880 ir 1890 — pramonė ir bizniai padiSjo tris sykius. Tame tarpe prie Chiigos prisidėjo keletas aplinkinių mies
telių — įlydė l’nrk, Town of I^ake, I^ak-i
'View. Tie ir kiti priemiesčiai jau buvo
?hicagoH dalimis, tik formaliai nebuvo
rijungti.
Tame laikotarpyje vidunniestis ėmė
:eisti savo išvaizdų. Bizniui didėjant, vi-

jo planus suardė'ir jis’pats,
nusinuodijo.
Apie vertinių katalikų į pra
voslavus jis buvo išdavęs kelis
Būgai savo žiauriu elgesiu lsl“t>,u8
« »i alsižmones buvo gerai įbauginę
P™»ti pravoslavų tb
kybos būtų buvę tremiami
nes jie varu privertė apie 9
Sibiru.
milijonus katalikų unijotų pri
O
imti pravoslavų tikybų, todėl Visi šie Mikalojaus 1 įsaky
mai
slapta
pakliuvo
į
Popie
žmonės labai bijojo, kad vie
nų gražių dienų visus katali žiaus Grigaliaus XVIII ran
kus nesupravoslavintų. Gan kas. Vienų kartų caras nuva
PAS TABALAS
das apie vertimų katalikų į žiavo į Rymų ir buvo papos
priimtas. Kai tik Popiežius
stačiatikius ėjo iš vyresnės ru
Grigalius XVIII pamatė carų,
“Darb.” parašė gr&žų straipsnį apie Lie sų valdžios.
tuvių Kolegijos inkorporavimų. Vienoje strai Prievartos būdu primesti tuoj jam pradėjo iškalbinėti,
psnio vietoje pažymėta, kad dabar jau bai katalikams pravoslavų tikybų kad jis labai persekiojus kar
gusiems Lietuvių Kolegijų bus pripažintos rusai nelabai drįso, nes šiek ,alik“8 ir tu° var«s ju08,' paa*
tokios pat teisės, kokias ir kitų kolegijų mo tiek privengė Vakarų Europos
l-'aras J-al ir in *
Ii
mas
gynėsi,
kad
jis
apie
tai
kiniai turi. Inkorporavimas: “Tai labai svar- ir Rymo Jie viežai kol kas ne.
bus įvykis msų išeivijos gyvenime ir tenka išdrįsdami daryti, tai pradėjo nieko nežinųs ir nieko neda
Ši mergaitė, Sheila Broun, daug ką mačius ir jiatyru.-.
pasidžiaugti, kad tos garbės susilaukė Nau nuo valdininkų. Jie iš parei rus; jei kas darąs, gal be jo Tik trijų su virš metų, o jau du sykiu atliko transkontinen
josios Anglijos lietuviai. Žinoma, visas nuo gų neatleido tų valdininkų, žinios. Popiežius, negalėdama* tinį lėktuvu skridimą, žinoma, ne viena; vieną sykį lėktuvas,
pelnas tenka Tėvams Marijonams. Jie įvyk kurie priėmė pravoslavų tiky įtikinti carų, liepė savo sekre kuriuo ji skrido, buvo priverstas nusileisti ir daugiau įvai
atnešti jo pasirašytus rių pavojingų įvykių vra patyrusi. Aviacijos šventėj, liepos
dė tų nuoširdų mūsų išeivijos pageidavimų, bų. Rusas popas gaudavo dido toriui
įikymuTkur buvo smulkme- i1 <•- L»s Angeles Calif., ji išrinkta nmskot'u (asmuo neša,,kurs pirmiau buvo tik nepasiekiama svajo- les teises: jis krikštijo katali • •
’
_ .
tiu
MAnmita wedi
lai Beudiz
tis nnnmiiK
namams lnintek
laimę). Mergaitė
sėdi ant dovanotos jai
Beudix
nė.” Gale “Darb.” teisingai pastebi: “Mūsų kus valdininkus ir už tokį pri niškai išdėstyta apie persekio trofejos.
žmonės įvertina Kolegijos svarbų, žiūri į jų kalbėjimų naujo žmogaus j jimą, katalikų Rusijoje. Po
kaip į tvirčiausių savo išsilaikymo viltį ir pravoslavų tikybų gauna 5 ru į tais įsakymais buvo caro Mi pat buvo atspausdinę mišiolus
kiek galėdami šelpia. Taip ir privalo būti. blius iš vyriausybės; taip pat kalojaus I parašas. Caras pa ir kitas bažnytines knygas.
Ranka rankų mazgoja. Jei mes išlaikysiru jis kontroliuoja kunigus, kad kliuvo į nelabai malonių būk Rusai visokioms priemonė
Kolegijų dabar, tai ji išlaikys mūsų gyvybę jie unijotų gyvenamose vieto lę: jis iš piktumo balo ir rau ms kenkė katalikams. Kaip
donavo. Mikalojus I po to grei tik atsirado marijavitų sekta,
paskum.”
se, neatlikinėtų dvasinių rei
Šiais šventaisiais svarbiau
tai iš Popiežiaus rūmų išėjo. rusai jiems davė didelių tei sių žmonijai įvykių Jubilieji
•
•
•
kalų. Lietuvių tarpe atsiras
Be to, pasakęs, kad toje vie- sių. Jie, pa v. galėjo visur saNaujosios Anglijos lietuviai katalikai davo tokių valdininkų perkri toje nei jo nei jo anūkų ko- kyti prakalbas. Katalikams tas niais Metais Amerikos Lietu
smarkiai rengiasi prie Lietuvių Dienos, kuri kštų. Popas uždėdavo parei ja nestovės. Taip ir įvyko: ru- '.nebuvo galima, taip pat net vių R. • K. Kunigų Vienybės
įvyks liepos mėn. 4 d. Lietuvių Marianapo- gas, kad toks perkrikštas su sų carai nuo to laiko Vatikane i neleisdavo eiti per miestą pro- Seimas įvyks Amimo į Dangų
švenč. P. Marijos Oktavoje,
lis kolegijoj, Thompson, Conn. Tai bus pir- savo šeimyna turėdavo eiti j nesilankė.
cesijoms.
rugpiūčio 22 d. Šv. Jurgio pa
inas tos rūšies įvykis Naujoj Anglijoj. Susi- cerkvę, bet norėdamas pereiti
Ne tik aukštesnioji iksų vv
pre

Rusai
bandė
visokias
rapijos svetainėje, Chicago, Uvažiavę Massachusetts ir Connecticut valsty atgal į katalikų tikybų, buvo riausybė kalbėjo apie katali
mones
katalikus
pritraukti
,
ynoįs Prasidės 9 vai. ryto.
bių lietuviai pasigerės gražia ir įvairia pro siunčiamas į Sibiru. Tokiam kų supravoslavinimą ir įvedi
prie
savęs. Paskutinė ir kvai- Į Raįfcfcningį laikai reikalau
grama ir parems lietuvių švietimo įstaigą. perkrikštui vieta buvo užtik mą Rusijoje tautinės bažnvliausią
priemonė buvo pavar ja reikšmingo Seimo. Kristaus
Būt gera, kad visuose mūsų didesniuose cent rinta. .......
,čioS’ bet tas buv° kalba'"a ,r tota - ’ta‘yfl cerkvcs netolil meilė ir sielų išganymas ver.
Po kiek laiko rusai visuose
ruose tokios dienos būtų organizuojamos.
miestuose pradėjo statydinti PS?
Kus'!, ^žnyėių. Jie manė kad 2,no- čia mU5 dalyvauti jame
karininkai Metelių klebonui nės kaip avinai sušoks į cer- skaitlingiausiai, idant šiais įs.. .
,
....
.. . cerkves. Tam tikslui jie darvTarptautmei ekonominei konferencijai ,
.
..
. ,
T. Bylai dažnai sakydavo, kad kves. Bet taip neįvyko.
toriniais metais K. V. Seimas
- ,
. .
. ,
.
, , davo priverstinų rinkliavą. Jie jis mokytųsi rusiškai, nes po
1877-78 metais rusai karia būtų vaisingiausis. Todėl drį
Tjondone visai nesiseka, ira pavojaus, kad ,
. ,
,, ,
. ,
.. .„ t .
’
ta rinkliava apdėdavo klebo kelerių metų jam reikėsią Mi
vo su turkais, norėdami iš tu stame prašyti Provincijų Seitoji konferencija, iš kurios pasaulis tiek daug
.
•
... •
.. ...
. .... nūs, kunigus, vaitu*, rastinui- šias giedoti rusiškai. Bet jiems
tikejosi sulaukti, gali iširti. Daugiausia kliu-',
,, ,
. ,
. .
rkų globos išvaduoti Balkanų muj atstovų ir sumanymų
. . . .
_
, .... kus. Cerkves statydino visai,. ...
, ,
. ,
cių susitarimui stato Prancūzija, kuri jokia-i , ,. , . ..
klebonas atsakęs, kati nei valstybes. Berlyne buvo kon . visus įnešimus prašome iŠ
,.
.
.
.... netoli bažnyčių, tikslu žmones!..
. . . ..................... _
me klausime nė per jotą nenori nusileisti. I ,
, .. ’ , . ,
. ,
j,s> nei .1° įpėdiniai, nei jpe- gresas. Ten rusai gavo daug ^to siųsti raštininkui kun.
„
......................
f J ’Jungtinių
.. . „
. , ,. 'patraukti.
Bet,uiir. tas jų dar.. . įpėdiniai to nesulauksiu
Ypatingai
ji priešinga
Valstybių
bas
' vel
Jiko jdinių
vėjo už persekiojimą tautų sa- p M Jurui> 94 Bradford st„
,Ir ™
rusų spauda kaip kada nu Įvo krašte. Ir jiems patarta la- Lawrence, Mass. Seimo gi meplanams. Rodos, taip neturėtų būti, nes Jung- •jįeįuvįajs įr katalikais
sidžiaugdavo
iš būsimų pra Jbai nesirūpinti Balkanų vai- ' tu adresuokite per malonę Rt.
tinės Valstybės Prancūzijai yra daug gero
padariusios karo metu ir po karo. Bendrai, | Rusai, vartodami tokius me voslavų. Jie rašydavo, kad vie stvbių nepriklausomybe, o pa Rev. Msgr. M. L Krušas, 3230
visoj konferencijos eigoj tarp valstybių at-, todus iš katalikų užsitraukė ną gražią dieną išvysime lie sižiūrėti tvarkos namie, pa? So. Auburn avo., Chicago, Il
stovų nėra jokio pasitikėjimo, nuoširdumo ir neapykantą. Iš lietuvių, uni- tuvių, latvių ir estų tautas po save, nes, sakė anglų lordą? linois.
geros valios. Kada viena kitų tyko prigauti, j°tų ir lenkų susidarė bendras rusų pravoslavų “šventosios Bikonsfildas, rusų valstybėje
Kun. K. Vasys, pirm.
tikybos” vėliava.
tautos kenčia nuo jų “globos”
negreit valstybių tarpe galės įvykti susita- frontas kovoti prieš rusus,
Kun. P. M. Juras, rašt.
rimas bile kokiu klausimu.
Bet blogiausia ’į katalikams Mikalojus I, pralošęs Kry Mat, šie rusų darbai buvo ži
Alytaus apskrities viršinin•
•
•
buvo tada, kai pats rusų ca mo karą, nusinuodijo, ir juo nomi Europoje ir jie, bijoda
mi'
vakarų
valstybių,
bijojo
Aukos Lietuvos katalikų universitetui ras Mikalojus I pradėjo rfl dašimtiškos spaudos pranaša
Ikas Vitkus nuo birželio 1 d.
katalikus
versti
pravoslavais.
tebeplaukia. Viena tik Vilkaviškio vyskupija pintis katalikų tikybos reika viniai neišsipildė. Kad rusu
perkeltas į Zarasus, Zarasų

vėjams paleidžia. Reta kuri lietuvių kolonija
turi bet kokį planų, kad mokyklas baigusius
įtraukti į organizacijas, duoti jo amžiui tin
kamų darbų, prilaikyti jį prie lietuvių parap.
ir visuomeninio veikimo. Kad ir didžiausios
mokyklos pastangos jaunimų tautiškai išauk
lėti nueis veltui, jei jis, išėjęs iš mokyklos
nebus tinkamai pasitiktas, suorganizuotas.
Taigi, jau laikus kur kas rimčiau negu
ligšiol susirūpinti pačiu svarbiausiu klausimu
— jaunimo reikalais.

“DRAUGAS”

KATALIKŲ PERSEKIO
JIMAI

KUNIGŲ VIENYBĖS
SEIMAS

trumpu laiku tani tikslui surinko virš šimto lais. Jis buvo pasiruošęs visus
tūkstančių litų. Manoma, kad netrukus bus katalikus paversti pravosla
nugalėtos visos kliūtys ir universitetas pra^vais. Šie gandai vaikščiojo
dės veikti. Linkėtina, kad ko greičiausia tai prieš Krymo karų, apie 1852
įvyktų.
'
1
metus. Bet Krvmo karas šiuos

durmiesty ėmė darytis ankšta. Plėstis Į
vakarus, pietus arba šiaurę nenorėta. Tai
gi vietoj plėstis į kraštus, sumanyta plės
tis aukštyn.
Iki 1885 metų jokis biznio namas nie
kur pasaulyje neturėjo daugiau, kaip aš
tuonis aukštus. Buvo aukštų katedrų, pi
lių, bet aukštų biznio namų nebuvo.
Kilus reikalui statyti aukštus biz
nio namus, arkitektams prisėjo sugalvoti
naujus statybos būdus ir formas.
Home Insurance Co. pirmutinė ryžo
si iškilti aukščiau visų kitų namų. Reika
lų apsvarstyti ir planus išdirbti kompa
nija pavedė tų laikų garsiam arkitektui
Jenney.
Šitame naujame sumanyme kompani
ja rizikavo pinigus, o arkitektas rizika
vo savo gerų vardų.
Tuo sykiu pirmų kartų buvo pavar
tota Structural Steel. Pirmu sykiu buvo
sudaryta geležiniai
namo rėmai ir po to
t
'
tarpai buvo primūryti.
Šiais laikais tokio namo statymas ne
naujiena nei viename mieste. Bet tųsyk
tai buvo kas kita. Tųsyk visi ir kapita

buvo rinitai ruoštasi tas pada
ryti, tai patvirtina faktai, ne?
jie be maldaknygių, katekiz
mų ir kitokio turinio spausdi
ntų “graždanka” knygų taip

listai tėmijo į lo namo statymų ir ste
bėjosi. Ir gerai pavykd.
Šis pasisekimas padarė didelių per
versmų ne vien statyboje, bet žemės kai
noje, plieno pramonęj, darbininkų ama
tuose ir biznio vedime.
Nuo to laiko Chicago ėmė vis aukš
čiau kilti ir pasaulis pradėjo sekti Chicagoj išbandytus statybos būdus.
Kartų pradžia skyseraperiatns buvo
padaryta, tai jų ėmė atsirasti vienas pas
kui kitų. Didžiausių nuostabumų, vienok,
sukėlė Masonic Temple ir Auditorium
Building. Auditorijos atidarymo iškilmė
se dalyvavo Jungtinių Valstybių preziden
tas Harrison ir viceprezidentas Morton
ir daug kitų aukštų svečių. Sako, kad
iškilmių metu prezidentas pareiškęs ši
taip viceprezidentui: “New York Surrenders-eh, Mr. MortonI”
»

•Mokyt. J. Vencius (“S.”) apskrities

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

Amerikos atradimo sukaktuvės

Artinosi ketvirto šimto metų galas
nuo Amerikos atradimo. Jungtinės Val
stybės jau buvo atsigriebusios po depre
sijos ir kilo sumanymas surengti milži
niškų pasaulinę parodų Amerikos atradi
mo sukaktuvių paminėjimui. Tame klau
sime chicagiečiai nemiegojo. Daug sykių
cbicagįečiai užimponavę pasauliui parei
škė, kad tokiai parodai vieta yra Chica
go. Kiti miestai taip gi siūlėsi tam rei
kalui. Vienok, ebieagiečių komisija Washingtone laimėjo. Chicagiečiai išrodinėjo,
kad tam turi kapitalo, turi hotelių, tu
ri beribį paežerį, turi maišytų tautų gy
ventojus, randasi Jungtinių Valstybių vi
dury. Chicago buvo patraukusi pasaulio
dėmesį savo greitu augimu, savo baisiu
gaisru ir greitu po gaisro atsistatymu,
savo pirmutiniais skyseraperiais. Chica
giečiai skaitė savo miestų įstabiausiu pa
dariniu ant viso Kolumbo rasto kontinen

'
Šitaip Chicagai bekilant, prasidėjo to.
Pasaulinėms parodoms pavyzdį davė
prisirengimai prie tokio darbo, kuriuo nu
Prancūzija, surengusi parodų Paryžiuje
stebino visų pasaulį.

viršininkas į Bir
žus. Biržų apskrities viršinin
kas Rozmanas į Rokiškį, o Ro
kiškio apskr. viršininkas Jurgelys —į Alytų.

1889 metais. Iki tol būdavo tik jomarkai.
Bet chicagiečiai, sekdami Prancūzijos pa
rodą, mokėjo įvesti pagerinimų ir iš sa
vo pusės. Juk ir prancūzai savo parodos
šedeną — Eiffelio bokštų — statydami
sekė ebieagiečių skyseraperius.
Balandžio mėnesį, 1890 metais, Jung
tinių Valstybių kongresas išleido aktą,
skiriantį Pasaulinę Parodą Chicagai, o
prezidentas tą aktą pasirašė ir viso pa
saulio tautas parodoj pakvietė dalyvauti
gruodžio mėnesio pabaigoj.
Paroda turėjo įvykti 1892 metais, nes
Ameriką Kolumbas rado 1492 metais, lai
ko purodos prirengimui buvo permaža ir
ji įvyko tik sekamais 1893 metais.
Pasaulinės Parodos komisijos pirmi
ninkas buvo Daniel H. Burnaliam. Po
to, kai prezidentas parodos aktų pasira
šė, Burniiam pakvietė žymiausius arkitektu? į talką. Sausio mėn. 1891 metais
tų nrkitektų būrys su pirmininku Burnham būro Jackson Parke apžiūrėti paro
dos plotų. Tųsyk oras buvo šiurkštus.
(Daugiau bus)
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tarėjų Maskvoj ir Varšuvoj.
Teko nugirsti, kad beren
kant aną milijoną parašų Ju
X Didysis “Draugo” pik met bus Cliicagoj rugp. 22, 23,
_________ Rašo prof. Kampininkas.----------------ngtinių Valstybių prezidentui
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nesius, kad išmeldus pas Iš Taigi gud bai visiems, kurie čius Maikiui raportavo, kad čiai cicihkui nesirašę. Vadi--sisako
ir žada būti piknike.
Šį sekmadienį, liepos 2 d., ganytoją laimingos mirties, te vyksta mielą tėviškėlę aplan Pž tokį klausimą klebonas jį; nas jie nenorėję matyti ir gi-1
Lietuvos Vyčių 21 seimas įŠŠ. Apaštalų Petro ir Povilo, gul pasirūpina išpildyti savo kyti arba visai joje apsigy- išvadinęs durnium. Mano ra- jrdeti Lietuvos nepnklausoma
vvks rugpiūčio |3, 9, 10 d.,
Ivalstvbe. Tat nenuostabu, kad
X J- Arlauskas ir A. Mongarbingųjų Bažnyčios kunigai pasiryžimą, nes tik tas bus !v®nti. Prie visų keliaujantiems zumu, nei kiek neperdėta.
1933 m., Chicago, III.
Ijie ir dabar su ja kovoja. Mat deika penktadienio rytą išvakščių ir mūsų parapijos my išganytas, kuris ištvers Die rodų, ir aš, senas jūsų profe
Seimas prasidės iškilmingoprisegti.
Atėjus
pavRsariui
,
papras
U
’
"orėtą,
kad
Lietuva
prik-^.iavo
į
N
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sorius,
noriu
vieną
limųjų globėjų pripuola mūsų vo malonei iki galui.
Gimimo Pai
gyventai,
žmonės
ieškosi
fialą,
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Lenkijai,
\
okietijai
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.vilkas
ir
brolis
atvažiuoja
is
Į
ba
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Parvažiavę
į
Lietuvą
bažnyčioje iškilmės.
Išpažintys bus klausomos kitę, kaip broliai, alei derėki- sikraustinėja. Mūsų, Amerikos, 1Bolševikijai. Labai gaila, kad Lietuvos, tat jie išvažiavo pa-1. 1 „ , / „ y J ,’, Marąuette Park. Po pamaldų sesijos
ŠŠ. Petrui ir Povilui Išga ketvirtadienį, liepos 6 d., 3 tės kaip žydai. Pas mus, Ameį į sivežti į Cicero.
Sakė visi
guvermanui nei plaukas ant tokių lietuvių yra.
įvyks parapijos salėje.
nytojas suteikė ypatingas sa vai. popiet ir penktadienio ry" rike, nuėjus į štorą — pasa
galvos nepakruta, jei kokia Argentinoj, Brazilijoj, ari bus . “Draugo” piknike. Kas
Kadangi Chicagos Vyčiai at
vo malones. Jis juos pavadi tą, prieš Mišias. Lai tėveliai kė pardavėjas, kiek tas daik,
. . . . - norės, galės pasimatyti,
šeimyna, fabrikas.arba redak- kur kitur kur
lietuviai
ture°
J
vykusioms į seimą atstovams
no į savo išrinktųjų Apaštalų paragina vaikelius ir vaikeliai tas kainuoja ir dacol. Ale Lie-jcjja^ jam nepranešus, išsikrauX A. Zakaras su visa šei parūpins apsistojimui vietas,
tų būti vienas kitam broliais,
eilę ir padėjo savo įkurtosios kitus atlikti savo išganingą tuvoje ir guziką pirkdamas
sto į naują vietą; į kortą dėl — ir ten jie suskilę, susiskal- myna atostogas leidžia Ryti- tat reikalinga iš anksto žinoBažnyčios pamatu. Šv. Petrą pareigą.
turi derėtis. Vienas mano ta- to nereikia eiti, faino nerei- dę į visokias priešingas save nėse valstybėse. Laimingai naatstovų skaičius. Tuom rei
Išganytojas dar begyvenda-j y Parapijos piknikai Pevorščius norėjo nusipirkti siu kia mokėti. Ale mūsų senam j ideologija viena kitai sroves, mo sugrįsti.
kalu visi prašomi registruotis
iras ant žemės pavadino selt-1;^ sekniadi6nįj birMo 25 tą. Štore užsiprašė 300 litų.
krajuj yra dabar toks zoko- į ir pešasi, riejasi, ginčijasi. |
Elena Petrošienė lig tiek iki rugp. 1 d. pas raštininkę,
ti Jį ir. suteikė jam didžiau- d, gg. Petro ir Povilo parapi- Pusvalandį pasiderėjęs tą siu nas, kad dar fornišių nesune- Kur kur, bet jau išeivijoj Vie
kad sakė galėsianti B. Paliliūnaitę, 6419 S. Washsiij privilegija bei garbę, pa-joa pįknįkaS) įvykęs Demeikių tą nupirko už 60 litų. Razum- šus į naują vietą, turi tuoj bė-į tuviai turėtų būti vieningi ir pasveiko,
v gįuotį į “Draugo” pikniką, tenaw Avė. arba “Vytis”,
tarydamas jį savo įsteigtosios,
ir pada. na galva jam suseivino 240 li.-Įgti pas miesto ir apskrities vieni kitus remti. Čia turėtusaĮ<()
viena nevažiuosia- 4736 S. Wood St., Chicago, III.
Bažnyčios galva, vyriausiuoju ryta gražaus
•
Įnačalninkus ir apie tai rapo- mėm neužmiršti patarlės “Raj§aj{0,j{ai gu bunčinūn nuGraja
vadu, įdavė jam Dangaus Ka- . Mena
vidudjeni„ būvo
! i tuoti. Neraportuosi, tave nu- nka ranką prausia, koja koją važiuoji, tai turi “good time t >
ralystės raktus ir suteikė aukS- niaukal5ta ir prota iais už.
.
.
.
fainuos arba į džėlą pasodins, remia.” Jei mes vieni kitus' . ėiausiį valdžią, sakydamas ka ,ydav0> tai
atbai(l5 nuo .
.
v
,Priklodui, taip atsitiko Kau-'piausim, niekas musų neuztiktai surisi ant žemės bus su-į išvažiavimo. Taip pat buvo rnių net bažnyčioj muša, — ne
_ d-rui Ambrozaičiui, atsa-iturs. šitai turėtų įsidėmėti vi
rišta ir danguje, ir ką tiktai pora įžymių, šeimyninių ban-1 sako lietuviškas priklodas. To kingam ,.Darbininko>, Ted5v.|si mū8u cicilikai ir kiti pana- Draugija Šv. Antano iš Paišriši ant žemės bus išrišta ir kietų, tai žymi dalis turėjo kiu durnium pasirodė Bosto. ,„riuh Jig
re(lakJlšau8 pla„ko (ipai. Ar tik ne. dvos laikys mėnesinį susirin2 d., paradanguje. Sv Povilą mūsų At- paailikt; namie ;r bankielauti. no lietuviškų socialistų ra«-;dfe į kita vietlĮ ir pami^o būtų metas visiems lietuviams !i kinią
.. sekin.,
kvklliepos
g kambary
nirl/moo nouonlzn t
onoololria
‘ t
i
•
y •
•
i
••
pirkėjas pašaukė į apaštalus,
KRAUTUVĖSE
Bet tvirtuoliai bei drąsuoliai, dondvano pilietis Maikis. Jis pažiBr8fl į zokoa,. m tai at. bendrai kovoti už savo būvį. p,J.°’ |'"° ' l'“’ 8 kan'l,ary’
I Tai Silokios minty9 užeina '“landų popiet.
jau po Įžengimo į Dangų, ste kurie pakenčia ir šaltį ir kar į savo gazietą įdėjo tokį non-|8jd#rė kor,e -r ,ur-jo
Eina Didžiausias
buklingu būdu, Šv. Povilui be- štį ir nuo lietaus netirpsta, tie sensą, būk savo tavorsčių pa, Į]nokgti 150 litų arba, to nepa- galvon, besklaistant daugybę Susirinkimas labai svarbus.
IŠPARDAVIMAS
jojant į miestą Damaską ir pa- vyko i parapijos piknikų ir siuntęs pas kleboną paklau- įdarius, penkias dienas džėloj lietuvių laikraščių ir beskai Dėl to visi nariai kviečiami
darė jį savo išrinktuoju indu, Įlinkgmai; draugiskai pikai:;a. sti, “kodėl Šventasis Tėvas pasėdėti.
tant juose puolimus vieni prieš susirinkti. Nepamirškit ir nau- NEGIRDĖTI BARGENAIl
garsiuoju tautų Apaštalu. Šie
kitus. Kiek bereikalingai lai- j»J narių atsivesti, nes daug
abudu Apaštalai mirė Romo Tikrai buvo įdomus pikniko sugaištama, energijos iš- yra jaunų vyrų, kurie niekur
je kankinių mirtimi, pralieda- kavimas. Vieta graži, vėsinga,
aikvojama, lėšų išleidžiama nepriklauso. Ir patys gali ami savo kraują už Kristaus šalia vandens. Suvažiavus dvie
(vien tuštiems tarpusaviems gi teiti, bus priimti. Įstojimas,
(Musų korespondento).
Karaliaus paliktąjį tikėjimą, jų miestų Rockfordo ir Beloifnčams ir rietenoms. Kiek tai tik $1. Mėnesinė mokestis 25c.
tiesą, Jo mokslą.
to bei ūkių lietuviams ir suSeniai ta šventė buvo, kairiems dar artimesnė Maskva,,būtų galima padaryti nauriin- Sergant pašalpos mokama $.)
Pagerbdami šiuos didžius sipažinus, koks jų linksmumas, lietuviai buvo išvien. Bavvl- kurion jie visas viltis yra pa-|K°» kūrybinio, pozityvaus da- i savaitę,
Šventuosius ir prašydami jų šnekučiavimas, o jau vaišini- žiavos metu lietuviai vieniu-Įdėję. Labai gaila. Jie, matyt,
musų tautos dirvonuose. Visi vyrai kviečiami pri
nn>*iAvsios vertybcs
R F.FRIG KRATORI ę
Kada
susiprasim?
klausyti prie Sv. Antano drau
jų nuolatinės pagalbos, ŠŠ. masis alučiu, limonadu, šalta- gai ėjo ponams baudžiavą, vic pamiršo koks likimas- ištiko
Refrlgeratorlfcl,
$150.-00
vertės
Petro ir Povilo draugija, 6 |koše (nes diena buvo karšto- ningai nešė lupti savo kailius. rusų socialdemokratus, kai bo- Vėl renkamos aukos baigti gijos.
dabar po .....
*69.50
vai. Mišiose, jųjų intencijai ka), tai tuoj, bematant vis- Vos tik paliuosavo iš baudžia- lševikai paėmė valdžios vairą 'statyti \ y tauto Didžiojo mu- Siame susirinkime bus daug
Pasirinkimas Sparton, Majestic,
laikomose, eina prie dangiško kas pradėjo tuštėti. Kiek daug vog, — jau ir išnyko pas mus 'Rusijoj. Nesigailėtą jie ir mū- įzie-i"'- Nors ir slinks laikai, raportų ir svarstoma apie Fe Norge, Olbson Ir kitų išdirbysčlų
kainas mieste.
jei kada nor3
mūsų) visuoinenė, reikia deracijos Kongresą, kuris šį- už mažiausias
jo stalo ir priima Angelų Duo- turėjo “good time” J. Jusevi- vieningumas. Gal kas nors sa-lsi!
NAUJOS METALINĖS
LEDAUNĖS
. v
m
't^Ds, padės baigti jau geroną-Išganytoją esantį šv. Ko čiaus motoriniame luote, besi- kys, kad vieningi buvom spau- . , . *12.95
muslJ 8al,s- T°dcl kai įpusėtą darbą.
Vntaaias
munijoje. Taip pat, šį sekma važinėdami bėgančia prie pi Jos draudimo metu. Nieko panašaus. Kadangi musu tur,x- ™“ b<™kal.ngai šiaušiasi ir
-----------------dienį, 6 vai. Mišiose Sodalie- kniko vietos upe.
tės, mergaitės ir moterys pri Piknikaujantieji išrodė kaip buvo ir tokių, kuriems tiko ‘slD’la’ bereikalingai ieškosi už-PLATINKITE “DRAUGĄ”
Svedy Amerilcąs Linija
ima bendrai šv. Komuniją. vienos šeimynos nariai, visi rusiškai alfabetas — graždnn
NEW YORK—KLAIPĖDA
Kaip tai būtų pagirtina, kad linksminosi, džiaugėsi, draugi ka, tai jau tuo pačiu mes eiuin
Per Gotlipnbnnca
visi atliktų šeštadienį gerą iš- škai elgėsi ir net mūsų boli- skilę į dvi dalis. Vėliau lokių
PIGIOS LAIVAKORTĖS
Greita kelionė i Lietuva
pažintį ir sekmadienio ryte vi- n inkai rockfordiečiai ir beloi- dalių — srovių radosi u dau
per Sveti IJa
Nuolatiniai
' iSnlaukiinal H
Pilnai parceliuoti gesintai peklai,
sa bažnyčia priimtų vertai tiečiai žaizdami bolę, pavyz- ginu. Vis dėlto visos sroves
Now Yorko
vėliausio modelio, verti iki $55,
l*ler 97. Kale W. 57th St.
čia tik
Komuniją. Suma 9 vai. bus dingai užsilaikė, nesikarsčiuo- įstengdavo susikalbėti ir su
5.5. -KOTTNINGHOLM” Liep. 1S
M. L. “GRIPSHOLM-’ Liepos Z*
’24.75
su įstatymu Švenč. Sakramen- darni, išlaikė vyriškumų. Boli sieiti,. kai reikėdavo aptirti
M. L. >KIN<;SH()LM” Rucp. II
5.5. 1H1OTTNINGHOI.M RugP. 34
Keliaujam
lems
“
BALTU
OJV
to.
ninkai laimėtojai buvo rock svarbius visai mūsų tautai r t i
AVF.1>U LAIVYNU” — kelionė bū
na oertnimpa.
Gauk broAlurėlt
fordiečiai visi Šv. Vardo tlr- kalus. Nepriklausomybės ko
Hiusijrios | NUOK MACUOS KEIiIONĖJE
I
KLAIPĖDA.
” Kra-lpgijos nariai.
ŽINELĖS
vų metu vėl visi laikina’’ pa
kr- i vietini Inivnkorvlu atrentft
Asnieiil-kal ar laišku, arba:
------------j Pagirtinai gražiai ir apsti miršom asmeniškus ginčus ir
SVVEDISH AMERICAN LINE
Chleaco. III. IMI N. Ml« hl<an Avė.
21 Stat<- St..
New York. N. Y.
X Sekmadienį, liepos 2 d. kriai darbavosi Eks. Vareko- rietenas ir stojome tėvynės
Itostun.
10 State Street
Delmit.
.Mleh.
73 Monroe Street
tuoj po sumos Moterų- Są-gos jienė ir An. Misevičienė be- gintų. Nors kai kas mėgia sa
Monti-ml. Ų., Can. 1410 Stanley st.
įvyksta mėnesinis susirinki- šinkuodamos lengvuosius gėri- kyti, kad partijos pas n.us įjt.as mokyklos kambaryje. Uo- mėlius ir šaltakoše. Jos dan si siūbavusios, tačiau, kai bu
liosios narės dalyvauja sus- giausia padarė pelno. Uoliai vo sprendžiama Vilniaus ir
AUKATOS RUAIES MOHAlR
įe.
t, !i ■
į darbavosi Ona Naujūnienė su- Klaipėdos klausimai, partijų
PARLOR SETAI
tūkstančiams vyrų Ir moterų yra Sal
X Šį sekmadienį, liepos 2 taisydama skanius užkandžius vadai atsilankė pas respubli
Naujos mados gražūs Ir tvirti len
otinis gražinantis sveikatą ir linksmu
gvai verti $76.00;
mu — tikras trvvenlmas su pagralba
d., 4 vai. po pietų, mūsų dar ir parduodama ir jos padėjėjos kos prezidentą ir pas minisŠių savaitę ....
OvJ
Sto TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
Ir moterys pasiekia viduramži, visi
že, parapijos naudai, ruošia P. Čepulienė ir A. Malinaus tevį pirmininką ir pareiškė
Jaųuard arba Tapestry dengti se
orpmnal pradeda
darytis silpnesni.
tai, verti $10.00
<~>
Jiems reikalingas yra tonikas, fttal
Komitetas su skaniais, leng kienė. O. Naujūnienė, taip pat, remią vyriausybės vedamą li
po .......... .. .............
46. O u
kodėl NUOA-TONE -pastatė dau.el)
Jų ant kojų.” Bile valstlnyčla parduo.
vais gėrimėliais ir išlaimėji- padarė skanaus alučio. Greit niją šitais klausimais. Vadi
SJų Šmotų gražūs miegamų kam
Jums trlsdeSImts dienų treattnent..
barių setai, verti 9^
vartokite Jų dvidešimta ollenų parai
mais piknikėlį. Susipratę pa ir gerai E. Kulvinskaitė pa nas, esama momentų, kuliais
paduotas direktyvas. Ir Jelru busite i $76.00, čia tik
ner.žranėdlntas, Jiisų pi n Irai bu. Jums |
ra pijonys ir interesuojantieji dirbdino piknikui tikietus ir mūsų pozicija ir opozicija ga
sugr.žintl — be Jokių Jum. ekspensų. , 7 Šmotų gražūs valgomų kambarių
■etai, verti $65.00
i
prisidėjo
prie
pikniko
rengi
li susitarti ir susišnekėti. Kas
savo parapijos klestėjimu ateiR
■4 « ■ ■
ir prisidės prie naudą nešan mo. Ištvermingai darbavosi S. kita su socialdemokratais. .Jie
$26.00 vertės 6 dalių ąžuolo me
džio breakfast
S
g">
Kasputis, J. Blaškevičius, P. dar vis tebepasiilgę Plečkai
čio pasilinksminimo.
setai po . ...
I
Užeikite gražiausion visoj South Sidėj parengton užeigon
X Ateinantį ketvirtadienį, Krikščiūnas, ypač L Čepulis čio ir Ko. Jiem dar tebevn■
Me4kankyklte ■*▼«»
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir skaniausių
MATYKITE ŠIANDIENI
g mala Reurriatl.mu. Sausgėla.
Žinoma.
liepos 6 d., 7 vai. vakare, pa labai daug prisidėjo ir darbu dauja Pilsudskis.
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “Cbefns.”
Kaulų Oėllmų. arba Ifėiluasl.
i Muzika ir Šokiai būna kas Šeštadienio (Subatos) vakarą.
rapijos komitetų ir federaci ir turtu. Ona Balčytienė pa
■ — raumenų sukimu: naa skauSusirinkimams arba šiaip parengimnms labai didelis kam
■ dėjimai naikina kūno ryvybt
elgesio
jaunikaitis.
Taip
pat
jos 7:30 vai. vak. mėnesinis aukojo piknikui 5 sūrius. Pp.
Ir dainai ant patalo paruldo.
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmonių.
CAPSICO COMFOUKD mosusirinkimas, mokyklos kam Demeikiai paaukojo didelį sū pp. Demeikių sūnūs Antanas ir
Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon.
■ sti e lengvai pralalina vtrkmlPieno
davė
kas
kiek
nore-i
Viktoras
darbštūs
ir
pavyzdi

Užtikriname,
kad
nesigailėsite
ir
maloniai
praleisite
laiką.
baryje. Darbštieji nariai atei ri
■ n*ta liras: mum. klandl. dauITžeikite tat į
_ »ybė įmonių siunčia padėkana ir svarsto savo parapijos jo ir piknikui vietą visai do ngi jaunikaičiai daug pagel
vonee perveik*. Kaina >.o per
vanai davė. Labai daug pa bėjo pikniko įrengimui.
■ palta Ils arba dvi ui II.•«.
reikalus.
KRAUTUVIŲ
g
Knyga: “SALTTMTS SYKT.
X Liepos 7 d. pripuola pir gelbėjo ir prisidėjo pp. Stan Visiems darbavusiems, prisi
KATO8” augalais rydytlea. kal2536-40 W. 63rd STREET
■ na l» eoatų.
mas šio mėnesio penktadienis. kevičiai, ypač jųjų sūnus St. dėjusiems, atsilankiusiems, ar
Ilemlock 8400
. 4177 ARCHER AVĖ.
Pamaldos bus ryte 7 Al. ir Stankevičius suorganizavo be- kuo nors pagerėjusiems pik
4177 83 ARCHER 4VE.
Ant kampe Rlchmond Streflt
loitiečius bolininkns, iškabino niko pasisekimui, visos para
vakare 7:30 vai.
Lafayette 3171
likt 80 HAUBTBD 8T.
Telefonas LAFAYETTE 2235
Mūsų mokyklos vaikai, ku pikniko iškabas, pigiai gavo pijos vardu širdingiausią aChicago, Ilk
Cktoago. I1L
K. ir K.
rie pasižadėjo eiti kiekvieną Saltakošės. Sumanus ir gero čiū.

Prašau Į Mano Kampelį

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

L. VYČIŲ SEIMAS

PEOPLES
FURNITURE CO,

LIETUVOS GYVENIMAS

I LIETUVA

Nusa-Tone

Sušilę ? Ištroškę ?

:Riumitizmiss8usplš>

PEOPLES
FURNITURE CO.

Smith’s Palm Gardeli

į

s.

Juslin Kulis

fteš'tjdienia, liepos 1 d., 1033

P K A U G A S
2Z-;

A3«=S-:-S
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DIDYSIS

PIK

“DRAUGO”

ĮKAS

Įvyks Liepos-July 9, 1933
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
Pradžia 11 valandą
Nusipirkę pikniko tikietų, turėsite pro.^ų gauti gražų 9 tūbų radijo.

šiam piknikui eina į talkų visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, profesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas.
Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.
“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga
smagiai laikų praleisti jaunimui ir suaugusiems.

&OOOOCK

LIETUVOS VYČIŲ DIENA L Softball League which has

fir.st week in September ha3 fui time and you’ll find liap pilone player; be melts four
been neglected so long is soon been proposed as the new date piness at every turn during instrumentą during a dance.
(K of L Day)
to become a reality. Marųuet-; for the Tourney. Ali entrees the entire K of L Day. We’rt Heyl Hey!
■ ■ ■
j te, North Side and South Chi-Įshall be returned as soon as out for a large crowd of gay
"Visos lietuviškos draugijoslcag0 have expressed tlieir wil- the postponement is officiallv and iiappy youngstere, arui I
Chicagoje ir apylinkėse pa-’ lingness to complete. It is as- recognized. Players who wisii ve’ll get it. The admission is
kviestos dalyvauti Lietuvos suined tbat at least three more to compete will liave to reen- only one American two-bit
i Vyčių Dienos iškilmėse.
councils vili follow suit and ter. For full Information on piece, and if vou want to en- '
LIEPOS MĖNESIO
Pirmutinė programos dalis ^,le ]eague will begin its sche- the tournament eall Jack Ja- joy yourself twice as much,
bus baseball žaidimas, Mar-jjuĮe by the end of July.
tis at Republic 4631.
. wliy just buy yourself two til
ąuette Park Vyčių kuopos ra
-------- ------\
--------------ckets else you’ll be putting
i telis loš prieš stiprų oponen
ON FOURTH OF JULY
TENNIS
one over on the committee?'
KIlAUTrVĖJE
tų.
Bring Ma and Pa, and tbat
REFRIGERATORIŲ,
Paskui basebolę loš gerai So many reųuests liave been There is only one plaęe tbat
PLOVYKLIŲ,
pesky little sister. You beteka
I žinomi “Ohl Timeriai” iš vi- J'eceived for the postponement Ony individual can liave the
PEČIŲ IR
I sų Cliicagos kolonijų. Kitos of the Lithuanian Champion- time of bis lite on July 4th, ^'ir S’ °l
l°&e ro er s a
Visokių kitų namams
programos dalys taip pat busi»hip tennis tournament' that' and tliat place is Vytautas tes and 001116 out to 116th and
reikmenų!
įdomios.
the committee has taken the* Grove. Ali the committee asks Cra^lord Avenues. Vou niay
Tikimos kad visi lietuviai 'lnatter into consideration. The of you is that you come with think the sun is hot, būt wait
mvlintieji jaunimų ir norintie-tou™ent lliay.l>e postpened the idea of having a wonder- till you’ve heard our saxa.

DIDIS

MILŽINO ITALO SMOGIS PARBLOŠKĖ LIETUVĮ

IŠPARDAVIMAS

ji su juo pasilinksminti, daly
at the VVorld’s Fair, K of L
vaus šiose iškilmėse. Kounie
Day and other matters of that
sort have been completed. The
ĮMarąuette and So. Chicago
councils have been strong contenders for the K of L league
title in the past and have al\vays been friendly rivalg more
. or less.
The two clubs are probably
going to plav a three gurne
series tliis year, the winner of
Jack Sharkey (Juozas Žu- iti. Pasiliuosavęs, Šarkis pasi
ELEONORA
,
,
v
,
i, ,
. .
... ~
M-hich will claim the Chicago
kauskas) užvakar vakare pra- 'lenkęs, rengėsi pulti Carnerų j.
j amj
Lithuanian
GRICIUS
laimėjo sunkiojo svorio pašau.'kai šis trumpu, smarkiu smu-! *," un|e“
ch'a|'^”^
Mirė .biri. 29, 199J. 7:45 vai.
Ko ėempijonat» ir atidavė sa, giu drtma , Šarkio zand4 pa-,

a, on

vo'vainiku naujam pasaulio ■guldo j|. Šarkis mėgino «*»■• I
ėempijonui, italui Primo Car. kelti, bet nepajege ir tapo jam

• of this serieg wU, hc
at M
Park

firsl

dešimts priskaityta;Sark.s gu & California Ave. at 1:00 p.
seMnd
probab,y
Kumščiavimasis Šarkiui ge- Įėjo be sąmonės kėlėt, minu-

nerai.

rai sekėsi ir iš pirmų penkių tų kol jo draugai jį atgaivi be plaved at Vytautas Grove
iroundų Šarkis gavo keturis, no. Atsigaivinęs, Šarkis nuėjo as a part of Ue R Qf L pro*
Carnera laimėjo pirmąjį roun- !į kitų kampų ir pasveikino k
tRe fina, ftt South
lų - kaip ten buvusieji sako .naujų čempijonų Primo Carne- Cllicago during Augusi, if the

vak. 63 metų amžiaus. Kilo iŠ
Tt ISių apsitr., Žcrėnlų parap.,
šiauiuilio kaimo. Amerikoje iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime
sūnų Pranciškų, dukterį Bar
borą Želnls, žentą Antaną, anukę Eleonorą, š-overį ir švorerką Grisius Ir rimines.
Kūnas pašarvotas 2002 Coulter 8t. Laidotuvės Įvyks Pir
madienį, liepos 3, iš namų 8
vai. bus atlydėta j Auftros Var
tų bažnyčią, kurioje įvyks gedultngos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Sv. Kazllmero kapines.
Nuoėirdžlai kviečianfe visus
gimines, draugus-ges ir pažystamua-mas dalyvauti ėlose lai
dotuvėse.
Nultudt sūnus, duktė, žentas
anūkė, štogeris, ivugerka Ir gi
ntinas.

third ganie is neeessary.
raas savo milžiniškų jėgų. Po ' Žmonių prisirinko 35,000.
pirmojo roundo Šarkis atsi Įeigų buvo apie $200,000. Ša
K OF L SOFT BALL
griebė ir sulaikė italų, ištai rkis gauna 42 nuošimtį, o Calaidotuvėms patarnauja grab.
S. P. Mažeika. Yards 1138.
merą
20
nuošimtį.
Carnera
kydamas vėl ir vėl jam į galThe Chicago District K of
vų ir kūnų. Šarkis buvo nepa- svėrė 60 svarų daugiau negu
prastai rainus ir nesusinerva- Šarkis, ir 10 colių aukštesnis,
ręs, kumščiavosi planingai, o siekis buvo 10 colių ilgesPADEKONfi
’aip Šarkiui teko antras, trc uis negu Šarkio.
Šarkis sakosi, kad dar
ias, ketvirtas ir penktas rouidas. Carnera ne kartų guda toliau kumščiuosis.
ė Šarkiui per tų laikotarpi,
patingai pirmame rounde, SOOTH CHICAGO AT MA£QUETTE TO M0RR0W
»et lietbviui nekenkė, šešta
ne rounde Šarkis biskutj su
The cballenge issued in lašt
inervavo. Carnera pataikė
un keletu kartų smarkiai į Saturday’s Draugas by Maralvų ir Šarkis atsimušė į vir- jQ»iette K of L has been forines, kur sekundų, antrų susi- 'ahy accepted by the South
BERNARDAS JAV RA
kuris mirė birželio 23. 1933 Ir tapo palaidotas birželio 26. 1933.
aišė ir negalėjo pasiliuoauo- Chicago K of L C-114.
o dabar Ilsis ftv. Kazlrnk-ro kapinėse amžinai nutilęs Ir negulė
It 8eems that the claim of
damas atidėkoti tiems, kurie sutelkė Jam paskutinį patarnavimą
Ir palydėjo JJ J tą neišvengiamą amžinybės Olėtą.
the Marquette team as being
Mes atmindami ir apgailėdami Jo praolėallnlmą t* mūsų tar
Į LIETUVĄ
the only K of L team in the
po dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleh. J. paėkauskul,
kuris atlAlkė įspūdingas pamaldas už Jo sielą ir pasakė pritai
ę*ty was incorrect. The South
kintą pamokslą bažnyčioje Ir kapinėse. Taip pat dėkojame Mlėlų
Regnliariški ISplaukimai —
asistentams kun. A. I.lnkui ir kun. J. Cernauskul. Dėkojame MtCllicago K of L team is not
ftių aukotojams. Ir gėlių aukotojams.
[Smeiji Kelionė —
pinos Kainos
only composed of all LithuaDėkojame grahorlul J. E. Eiideiklul. kuris savd geru -Ir
|I).I plntesnin in t nrimtci ju kicimandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo Jį J amžlnast). o mums
nians, būt also of staunch K
palengvino per kęsti nuliūdimą Ir rūpesčius. Dėkojame grabnepkitėg j mūsų ngrttluž nrba
■tams Aukso Žvaigždės Kllubn nariams Ir visiem* kurie pn <*noA A
of L members. This diseoverv
mus mūsų nuliūdimo valandoje Ir pagailos, dėkojame vtsląms
rSCANDINAVIAN
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, o tau mūsų mylimas vyre
Ir tėveli, tugul Visagalis Vleftpats sutelkia amžiną atilsį.
AMERICAN L I IS E is certainly going to put a
different light on this thing*
Nuliūdę liekame -laurų Aežmyna.
ISO N. La Salio St.
Chicago, III.
’called Lithuanian Sport. Both |

Ai‘A

Progress

LACHAWICZ IR ŠONAI

S. C. L.

B. A. L.

S. D. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Kopljčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
CHICAGO, ILL.

CICERO, ILL.

2314 West 23rd Place

1430 So. 49th Court

Telefonas Canal 2516—2516

Telefonas Cicero 5027

VAŽIUOJANČIU | LIETUVĄ
DĖMESIUI

FURNITURE CO.

Pasirinkimas visokių geriausių
refrigeratorių: Norge, Gibson,
Majestic, Sparton, Apex ir ki
tų — vertės nuo $100.00 iki
$150.00 po

*65.00 *79.00
ir tt.

Metalinės ledaunės tik po

*12.95

Drabužių plovyklos, Šių metų
mados, Standard padarymo, gra
žios ir tvirtos, vertos $75.00 už

$ 37.50

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra patvrę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.
Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai:
Liepos 3 d. “GRIPSHOLM”, Liepos 7 d. “ILE DE
'FRANCE” ir Liepos 8 d. “FREDElRIK VIII.”.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų > Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

Naujos mados gesiniu
su stalo viršų, gražūs, p,,,,,,.kūs ir nebrangūs, verti $58.00
už- -

Č29.95
KODĖL PIRKTI KITUR IR
MOKĖTI DAUGIAU!
PIRKITE ČIA IR TAUPY
KITE!
t
ATSILANKYKITE
ŠIANDIENĄ!

RE1S
AGENTŪRA
2334 SoOAKL
Telefonas CANAL 7790

3222-26 So. Halsted St.
Vedėjai: J. KalMinakaa
, J. Romulas

Šešt'ądienis, liepos 1 d., 1933

r

e » xu a x s

eijos seimo, kuris įvyks rugp. | Šiomis dienomis De Paul
Bronė Paliliūnaitė, baigus f
LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
8, 9 ir 10 dienomis, mūsų pa, universitete, Chicago, 111., Pli. Šv.
Kazimiero Akademijų,)
rapijoj.
B. (Bachelor of Philosophy) taipgi Seselių Konservatorijų,,
. . I. ..
.
.
,.
,
Ofiso: Tcl. Calumet 4030
Sloksnaitė pijano skyrių. Šiuo laiku yia,RwL. Te, Hemlock «2«<
laipsnį
gavo
Ona
ir groserio krautuvės, puėmė
Vietiniai Vyčiai ruošiasi ir Bronė Paliliūnaitė.
| vedėja Gimimo Panelės Šv. |
DENTISTAS
“bunčių” tikietų ir, be abe
1446 SO. 4Vth CT., CICERO, 1LL.
prie Vyčių tradicijinės šven Ona Sloksnaitė yra baigus parap. mokyklos alumniečių!
jonės, išdalins savo kostumeUtar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai.
tės, liepos 4 d., Vytauto dą» Šv. Kazimiero Akademijų su choro, kuris sekmadieniais ir' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8147
SO. HALSTED ST., CHICAGO
riams.
31*7 So. Halsted St.
Paned., Sered. Ir Subat. 2—8 vai.
že. Garsinama, kad loš south- pasižymėjimu “scholarship” į šventadieniais gieda bažny
M. Zizas, 7217 So. Califorvalandos: 1-4 ir 4-8 vai. vak.
čioj. Oficiali Marąuette Parko Ofiso
tUaldenc-lJus Ofisas: 2066 W. BWUa Ml HEMLOCK 8181
nia avė., generalis kontrakto- sidės su northsidės “Old Ti- 'De Paul universitetų. V. SlokValandos: 18—11 ryto
merių” tymai basebolę, bet snaitė rimta, ideali, mokslą dainininkų akompanistė. L.
MALDOS APAšTALYSTfiS ruls> uolus “Draugo” rėmė- per praktikas pasirodo tik mylinti mergaitė; knygos — Vyčių Cbicagos Apskr. ir 112 Beredomls Ir Nedėliomls pagal sutarti
IR TRETININKŲ NAUJŲ jas taip j>at paėmė “bunčių’ southsidės Vyčių eks-baseboli- tai jos draugės. Nuo pat mažų kp. veikėja. Kelis metus ėjo
(Naryauckas)
tikietų ir be to žadėjo suda
NARIŲ VAJUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
ninkai dain. Antanas Kamin dienų ji rodė prielankumų vi- L. V. “Dainos” choro rašti Tel. LAFAYETTE 7650
8430 West Marąuette Road
ryti keletu automobilių kai
VALANDOS:
skas ir Vincas Strakalaitis, gi, isuomenės darbui. Ji ėjo pirm. ninkės pareigas.
• Iki 18 ryto; 7 Iki 8 vakare
Praeitu susirinkimą gerb. mynams nuvežti į piknikų.
rodos, eks-basebolininkų mūšų!pareigas Gimimo Panelės Šv.
Utam. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Garbė Paliliūnams ir SlokGydytojas ir Chirurgas
Rea <488 B. MAPLKWOOD AVĖ.
kleb. kun. A. P. Baltutis, di John Baltutis, 2625 W. 47th kolonijoj yra kur kas daugiau. parap. mergaičių sodalicijoj,
4140
Archer
Avė.
snaičiams,
kad
ištesėjo
šiais
st.,
kampas
47
ir
So.
Talman
rektorius abiejų draugijų pa
Kur gi Pranas Laurynaitis, taipgi pirmininkavo Šv. Kazi sunkiais laikais savo dukre Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
šildė gražų sumanymų — su avė. (Tel. Laf. 0376), savinin Jonas Jankauskas ir kiti! Ne miero Akademijos
Tek Lafayette 5793
Res. 2136 W. 24th St.
alumnie- lėms duoti baigt pradėtųjį mokas
gazolino
stoties,
plačiai
rengti naujų narių vajų. Visi
- TEL. CANAL 0402
jaugi northsidiečiams pasiduo tėms. Dabartiniu laiku darbu.)
žinomas
Marąuette
Parko
ir
j
kslų.
vienbalsiai sutiko pasidarbuo
sime, o, be abejo, jie rengia jasi L. V. Chic. Apskrity ir1
.Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Rea and Office
Office Phone
ti ir kiekvienas žadėjo gauti apylinkių lietuviams kaip ge si.
Filozofes Onų ir Bronę šir Prospect 1038
L. V. 112 kp.
““c^ai^ot“
-Offic«: 4459 S. California Ava.
naujų narių. Dabar gera pro ras veikėjas, senas “Draugo”
dingai
sveikiname!
Nedėliojo pagal sutartį
amžinas “Laivo”
ga kiekvienam pasinaudoti. prietelius,
Pnele
GR AB O R I A I:
Susirinkimai laikomi kas pir-1 r<*mėjas įsigijo didelį ‘bun
LIETUVIAI DAKTARAI:
penktadieni kiekvieno mėtikietų savo kostumeria
TeL Ofiso ir Rea Grovehill 0417
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
PHYSIC1AN AND BURGEON
<917 S. Wasliteuaw Ava
Tel. LAFAYETTE 3057
nis.
Lietuviams
patartina
re

2403
W.
63rd
St,
Chicago
lio, parap. svetainėj.
IR
SŪNŪS
OFFICE HOURS:
mti savus biznierius ir profePuikus vakaras
S to 4 and 7 to t P. M.
LIETUVIS GRABOKIUS
Bunday by Appointmeni
Jį rengia parap komitetas sijonalus.
GMDYTOJAH IR CHIRURGAS
Patarnauju laidotuveae kuoplgtauata.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Graborius ir Balsamuotojas
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
3428 West Marąuette Road
ir par. dr-jos kun. Petro Ka- V. Danta, 2547 W. 71st st...
X—SPINDULIAI
darbu busite užganėdinti
VaL: a-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 9-18 ryte
Turiu
automubilios
visokiems
Tel. Canal 8118 arba SS18
3051 West 43rd Str.
Nedalioj aUMlarua
tausko vardadieniui paminėti. savininkas didelės valgomųjų
2314 W. 23rd PI., Chicago
(Prie Archer Avė. netoli Kedzic)
reikalams.
Kaina
prieinama.
\«p
Vakaras Įvyks liepos 2 d., 7:30 daiktų krautuvės pažadėjo bū
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Seredomis Ir nedėliomls pagal
3319
AUBURN
AVENUE
Gydytojas ir CUrurgas
Phone Canal 6i22
\al. vakare. Tikimasi sulaukti ti piknikė su savo draugais.
sutarties
1439 S. 49th Court. Cicero, BĮ.
4645 So. Ashland Avė.
' Chicago. UI.
daug svečių ir iš toliau. TiKvieslys
DR. S. BIE2IS
TEL. CICERO 8887
PHONE GROVEHILL 4017
Valandos:
3-4;
7-8
P.
M.
GYDYTOJAS IR CU1HURGAS
Ofiso valandos:
kietai — 50c. ,Jau baigiami
Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus
2201 W. Ceimak Road
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
8
vak.
Phone
Boulevard
4139
parduoti. Prašomi iš unkšto Per ištisų birželio menes;
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ine.
įsigyti. Vakarienės gaminto žmonės rodė ypatingų prielan
*
LIETUVIŲ GRABORIUS
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. Boulevard 7820
REZIDENCIJA:
Palaidoja už 825.1)0 Ir aukščiau
jos pasirengusios pilnai paten kumų Jėzaus Širdžiai; skait
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Moderniška koplyčia dykai.
Namų
telef.
Prospect
1930
>889 80. WE8TERN AVĖ.
6631
S.
California Avė.
kinti atsilankusius svečius. lingai rytais lankydami baž
668 W. 18th St.
Tel. Can&l 6174
GRABORIUS
Chicago. IU.
.
Chicago. III.
Telefonas Republic 7868
Programa taip pat priruošta. nyčių, klausydami šv. Mišių.
Musų patarnavimas
Boulevard 7888
Phone Boulevard 7042
visuomet jųžinlngas Ir
R« Hemlock 7881
Didelis išvažiavimas liepos 4 Baigiant šį mėnesį, pereitų se- nebrangus,
nes neturt
ine išlaidų užlaikymui
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659
d. į Marijonų ūkį
Į kmadienį per šv. Mišias 8 vai. skyrių.
GRABORIUS
rt -ir m m t r a m
Marąuette parko lietuviai i gražiai giedojo skaitlingas pa
Nauja, graži ko
Koplyčia Dykai
DENTISTAS
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
kasmet skaitlingai važiuoja į rap. alumniečių choras, vado
arti 47th Street
4830 WEST 15th STREET
4712
So.
Ashland
Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: nuo 8 Iki 8 vakarti ;
Marijonų ūkį, liepos 4 d. Šį vaujant Bronei Paliliūnaitei. plyčia dykai.
Cicero, Ulinois
VaL: Nuo lt ryto Iki S vakaro
182i ovuTn HALSTED STREET
o<ir«uuj
muitai t*
Rezidencija 66uu so. artesian Avė.
met iš daugelio tenka išgirsti: Pritaikintų pamokslų pasakė
3307 Auburn Avenue
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. Tel. Ofiso Boulevard 5813-14
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
“Neturiu mašinos, o labai no kun. P. Katauskas, gi dviem
Res. Victory 8343
TsL Canal <118
6 Iki 8:30 vakare
rėčiau pamatyti Marijonų ti atvejais solo jausmingai gie
TEL. REPUBLIC 8340
kį.”
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
dojo dain. Antanas Kaminskas.
756 W. 35th STREET
č'ia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Taigi galės pamatyti kiek
*
DENT18TAB
Ofiso
vai.: nuo 1-8: nuo 4:30-8:8t
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
UR. MAHGEKJO
patarnavimas
visuomet
prieinamas
už
vienas, kuris tik norės. Užsa
GYDYTOJAS ir chirurgai
2201
W. Cermak Road
L. Vyčių 112 kp. stropiai
t
NAUJA Ž.EMESNŲ KAINA.
(Kampas Leavitt St.)
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
kytas didelis J. Viličkos tro- rengiasi prie L. V. organizaPRANEŠIMAS
4142 ARCHER AVENUE
Valandos: Nuo I Iki 18 ryto
dyka?. Nuliūdimo valandoje nepamirškite
i
Peralkėllaa
J
erdvesne
Ir
patogesni
kas, kuris už 35c nuveš ir pa
mus pašaukti. REPUBLIC 6340, musų
Nuo 1 Iki 8 vakare
Tek yirginia 0036
vistų
patarnavimu busite patenkinti.
Beredoj pagal sutarti
*325
80.
HALSTED
8T.
rveš. Vaikams su tėvais dy
Vai.: nuo 10 ryto iki 8 po pietų U
nuo • Iki 8 vakare
kai; be tėvų nebus leidžiami.
Tel. Grovehill 1595
Aven tądien lala nuo 10 Iki 13
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
5S4O SO. KEDZIE AVĖ.
Trokas lauks prie bažnyčios Patarnavimas geras Ir nebrangus
Dr.
C.K.
Kliauga
Pbons
BOULEVARD
6483
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
718 W. 18th St.
DENTISTAS
nuo 10 iki 11 vai. Prašomi
Tel. Monroe 3877
2420
W.
Marąuette Road
nesivėluoti. Galima iš anksto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
arti Western Avė.
užsiregistruoti, kad būtų žino Tel. Lafayette 8672
Seredomis po pietų ir Nedėldienials
Valandos: nuo 9 Iki 9
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
tik susitarus
J. Liulevičlus
ma, kiek bus norinčiųjų va
Phone Hemlock 7828
2422 W. MAKUtETTK ROAD
Graborius
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
žiuoti. Registruotis reikia pas
D
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Balsam uotojas
rengėjus: K. Vaitkienę, GS29
Patarnauja Chl• Res. Phone
Office Phone
Ofiso: Tel. Victory 6893
So. Talman avė., Gailius, 6803
cagoje ir aplellnWsntworth (008
Englewood <641
MJe.
So. Rockivell st., J. Dauginis,
LIETUVIS AKINIŲ
INCORPORATED
Rez.: Tel. Drexel 9191
Didelė b graži
6915 So. Washtenaw avė., K.
SPECIALISTAS
Koplyčia dykai
Henry W. Decker
Palengvins aklų jtcoipimų, kuris
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
Mikais, 6807 So. Talman avė.,
(Lloeneed Embalmer)
40*2 Archer Avė.
esti priežastim galvos skaudėjimo,
7850
S. HALSTED STREET
svaigimo, akių aptemi'uio. nervuotuJ. Vilička, 2506 W. 69th st. ir
CHICAGO, ILL.
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
3238 S. HALSTED ST.
ROOH 810
sau trumpų regystę ir tolimų reRusas (lydytojas ir Chirurgas
VaL: 3-4 Ir 7-9 vat vakare
prie bažnyčios pas laikraščiu
i systę.
I
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
pardavėjų.
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
Ofisas 3102 So. Halsted St.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
mas su elektra, parodančia mažiau

CHICAGOJE

DR. ATKOČIŪNAS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. Y. S. NARES

DR. F. G. VVINSKUN AS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. M. T. STRIKOL’IS

J. F. RADŽIUS

DR. J. W. KADZEWIGK

A, MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

SIMON M. SAUDAS

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. I. BL0Ž1S

.DR, T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR. A. L. YUŠKA -

DR. VAITUSH, OPT.

PAVLAVICIA UNDERTAKMG CO:

DR. A. R. McGRADIE

DR. A. A. ROTH

I.J.ZOLP
VEDAJ AB

“Draugo” pikniko tikietų 1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard >808—8412
^lininio vajus kasdieną sma
hiu eina. Senieji kontestini- ril. CICERO 8*4
SYREWICZE
;ai dirba, kiek jėgos leidžia.
GRABORIUS
Atsiranda ir naujų.
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas nž 886.»
Štai, John Walantinas, 2558
KOPLYČIA DYKAI
W. 69th st., savininkas mėsos 1344 R. fiOth Av«_ Oi<wo, Iii.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja

MANDAGIAI

s

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.

k' .

Liūdnoje valandoje

pašaukite:
REPUBLIC 3100

Z

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

BUDRIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame uš atvešima įnirusio
ogaus lrtuo į mūsų įstaigą ii bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos Į jflsą
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didiiausį pasirinJdmą grabą ir kitą reikmeną ir ui tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nsMO.
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis Uetavią graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl iermeną. Pašaukit* BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dldyzta OfUM

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DR. CHARLES SEGAL

sias klaidas.
Speclalė atyda atkreipiama moky
Perkėlė savo ofisų po numeriu
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki I vaka- į'4729 SO. ASHLAND AVĖ.
ro. Nedėliomls pagal sutarti.
.
I Daugeliu atsitikimų akys atitalsoji SPECUALISTAS
1 mos be akinių. Dabar kainos perpus
i plgeanės, negu buvo. Musų kainos
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
pigesnės, kaip kitų.
VaL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
4712 S. ASHLAND AVĖ.
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomls 10 iki 13
TeL Boulevard 7589

*

Telefonas Midway 2880

25 METŲ PATYRIMO

Office:
Victory 2284

Rea:
Beverly 0081

Pritaikyme akinių dėl visokių
Dr. JOHN F. RUZIC
akių. Ekspertas tyrimo akių
PHYHICIAN ASU) 8UROEON ..
ir drez
pritaikymo akinių.
2355 West 63rd Street
Vai.: 3 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, 111.
Phone: Hemlock 4700

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk-1
Štas. Pastcbėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtą valandą. Room 8.
|
Phone Canal 0523

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Kampas 81st Street

Vai.: <0—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomls ir šventadieniais 10—18

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 dienų
Nuo 1 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 0 vakore
Nedėl. puo 10 Iki 13 dienų

WISSIG,
Specialistas ii
Rusijos

GYDO VIRAS I.IGAN VYRŲ IR MOTERŲ PER U METUS VESIURIVT
KAIP VSSIKENOkflISKM Ir MEIAOYDOMOB JOR YRA
Rpeelnllškat gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inketų Ir pūslės, užnuodtjtmų krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos akausm.ts. skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo i—I valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto iki 1 vai.
4SOO WE8T Mik BTW
kampas Keuler Ava
YaL Oravfnrd U7«

^eStadienis, liepos 1 d., 1^33

{IIKAS MARIJONU FARMOJE
Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando
mis: 6.38, 7:49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Įvyks Antradienį, Liepos-July 4,1933 m.

Automobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farina.

Kaip j pikniką nuvažiuoti! O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo AYestem Avė. ir 18tb St. sekančiomis valandomis:

Tą dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Chicagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.

10:13 ir 11:45 valandą'ryto Chicagos laiku. Ant stoties minėtoms valandoms bus palydo
vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tro
liais bus nuvežti j farmą.

Visus kviečiame dalyvauti
RENGĖJAI

■K

C H I C A G

CHICAGO HEIGHTS, ILL
SEKMADIENĮ MŪSŲ
PIKNIKAS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

Bemaž su gegužės mėnesiu
prasidėjo piknikui ir jie įvyk
PRIRENGTA
sta kas sekmadienį, vienas po
kito.
Birželio 27 d. suėjo 3 me
Mūsų metinis, ir tiktai vie- tai, kaip atidarytas Aušros
nas, piknikas bus sį sekma- Yartų parap. Rūtos darželi?
dienj, liepos 2 dieną, gražia- pi Jonkeliams. Pasodinta daug
me, patogiame ir dideliame'etj£jų Daromi įvairūs pageYvtauto darže, į kurį mes, • riniinai, taip kad Rūtos darHeights lietuviai, gana retai gas vįsiems daros kaskart matenuvažiuojame. Kaip prie vi lonesnis. Atsilankę svečiai iš
sų parengimų, taip ir prie pi kitų kolonijų giria tokį sukniko esame stropiai prisire- tvarkymą,
ngę. Mūsų geras ir gerb. kle
Liepos 2 d. Rūtos darže įbonas, kun. A. Martinkus, laMansiai tuo,ai rūpinasi, kad ,;"r5iai ren«ia ,li,Wi n,etin1i
piknikas pasisektų, ka.i blilų
visų Chiparapijai naudos. Brangimln- i”1*08
Uraia-iy, dran.
tni kleb. pastangas ir turėdair Vladislovų. Pelnos eis
mi mintyj parapijos reikalus, (Sėtuvių katalikų kolegijai.
visi privalome piknike dalyRengimo komisija sušilus
vauti ir padaryti jį dideliu, dirba, kad atsilankusius svesėkmingu.
čius galėtų kuo gražiausiai
Svečius mes mokame vaiši priimti ir pavaišinti. Bus ir
nti ir būti mandagiais. “Ve-]ristynės, kumštynės ir kitoks
tv welcome.”
Vienas iš visų sportas. Ristvnes tvarkys J.

J. Bagdonas: kumštynes —j JUGOSLAVŲ DIENA PA įkalu svarstyti. Taipgi kurie nepaprastą radijo koncertą,.pas vaivadą prašydami darbo
SAULUTĖJ PARODOJ
Vladas Salmliauskas.
jpasilikę su mokesčiais, priva- kuriame dalyvavo du žymūs Į arba pašalpų. Vaivadoje jiems
Susirinkusius linksmins dvi
|lcte užsimokėti šiame susirin- baritonai: Stasys Rimkus ir irgi buvo atsakyta, kad vaivaorkestros Vinco Radzevičiaus Rytoj Soldier Field įvyksta kime. Priešingai, nustosite tei- Kazys Pažerskis, taipgi jikor- da jų reikalais susirūpinsiąs.
iš Westsidės ir Vlado (laižau- jugoslavtj diena, kurios prog- sių prie pašalpos.
Idijonų or kestra: A. Scliemetr,
sko iš Roseland’o. Panevėžio raina yra labai įvairi. Prie tos
P K nut rast
Sereika ir A. Labanauskas.
PALACE TEATRE
šeimininkės pagamins valgių. įdienos jie ruošėsi per keletą
Kaip naujos dainos, taip ir
Vyrai naujam Ramygalos bu- Jnietų. Dainuos choras iš lOOOj- pai.aujįnfg parodos Romi- 'akordijonų orkestrą darė maNors Pasaulinė Paroda išfete turės šaltų gėrimų. Bus dainininkų. Jų tautiški šokiai1^ Lietuvi gyriaus sekr. lom* i8Pūdipradžių kenkė teatrų bizniu,
ir Aido Klubo biznieriai ir na- stebins susirinkusius savo ka-'- vaiva(la turi savo ra$tinėi
p t ' -i
i
tačiau dabar vėl pradėjo gerė
r,a,. Laba. laukiam. S,e bu-, rakter.ngumu. Be to bus ku-|1739 &
p^,^; Budri|;0
ti ir todėl specialus progra
menai: V. Nausėda, P. Snu-n.s ynos, ris jmes n uu ir i ,Lietuvil) Dienos skelbimų. Ko jc programos iš stoties WCFL, mas prasideda Palace Teatre.
bas, V. su.aukšta, K. Maro..tok,e sporto ,vyk,ai, kur,uos,iknijų
prtžomi atvyk į
y
**
Penktadienį, birželio 30 d.,
zas, J. Zepaltas, P. Giedrai- dalyvaus pasižymėję jugosla- tį pasijmti
Rep. Jack Benny, Mary Livingstotis, vaistininkas Jonaitis, M. ,vų sportininkai. Kalbės žymus į
ne ir Frances AVilliams, visi
Vertelka, St. Staliaugkas, V. kalbėtojai. Komiteto pirm. y-*
Vilniuje beveik kasdieną be- 8erai žinomi radio artistai’
Paukštis, A. Tebelskis, N. A- ra John R. Palandech.
darbiai renkasi tai šen, tai ten, ves programą.
baravičius, A. Buchas, J. Moreikalaudami darbo.
Šiomis
Paveiksluose “ Professional
ndzijevskis, Jonas Pužauskas,
dienomis labai didelis jų bū Sweetheart” įdomiai pareikš
St. Šambaras, M. Miniat, A.
RADIJO
rys susirinko bazilikos sodely, meilės keblumus su Jack BenPro‘sevičius, J. Atkočiūnas, vai
stininkas Kartanas ir Beno- f Simano Daukanto draugija Kctvergo vakare Jos. F. Bu- prieš vaivadijos rūmus. Iš ten nv, Ginger Rogers, Norman
sius, J. Pudziuvelis, D. Gri-, laikys pusmetinį susirinkimą jdriko korporacija, kuri užlai jie nusiuntė savo delegatus Foster ir kitais.
cius, M. Martinkėnas, J. Kin- (sekmadienį, liepos 2 d., 12 vai. iko muzikalių instrumentų, račinas, A. Mališauskas, J. Ce- dieną, Chicagos Lietuvių An-'dįjų įp rakandų krautuvę ad-,
pulis, Jurgis Kaminskas, K. Įditorijoj. Nariai būtinai >ri-resu 3417 S. Halsted st., davė
Būras, Kl. Žostautas, K. Ka- Į valote susirinkti, nes svarbus]
valčikas, F. Urbelis, Pr. Bels-įPU8irįnĮ<įinas Turime daug rei
Su gera kvarba gali stebGklg pada
ryti. Gali nušviesti savo namus, vi
ską panaujinti, perdirbti, pratęsti
kis, A. Šedis, Pr. Gudas, Z
7.
nurievėjlmų. Bet turi būti tam tik
ra
kvarba. Kvarba, kuri II alau tęGedvilas, J. Puplėsis, K. Rai
nlaa. apnaugon. gražini atrodys Il
PRANEŠIMAS GITARIS
gam dėvėjimui. Mes Šitokią kvarbą
la, A. Žitkevičius, V. Zauleparduodame.
TINlrfKAMS
IJqul<l Velvet dėl »lenų ir lubų.
vičius ir visi Chicagos Vla
Kviečiame visus Chicagos
Master Varnlsh dėl grindų, rakan
dų
Ir medinių pagraftlnlmų.
dislovai. Kviečiame visus jau Hawaiian Guitar skambinto
Flexlco dėl balto “enamel” at
nus ir senus skaitlingai atsi jus, kurie mylėtumėt dalyvau
vaizdavimo. 60—40 Tyra kvarba dėl
darbo Iš lauko.
lankyti į Rūtos daržą. Pikni ti Lietuvių Dienos iškilmėse
Pasaulinėje Parodoj. Dėl pla
3240 S. Halsted St.
kas prasidės 3 vai. popiet.
tesnių žinių greitai kreipkitės
Rengimo Komisija
pas vedėją po antrašu 5609 W.
63rd St., kasdieną nuo 8 ryto
iki 6 vai. vak., išskiriant sek
madienius. Ypatiškai arba te
lefonu Rspublic 10091.

RADIO

PRANEŠIMAI

A Pot of
Paint!

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

Visur kainos kįla, bet
pas BUDRIKĄ
Eina Pigyn

JOHN B. DORDEN

Marijonų Kolegijos Rėmėjų
2 skyriaus susirinkimas įvyko
ADVOKATAS
į birželio 27 d. Atstovas iš Ce- 105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 76JO
intro pranešė, kad liepos 4 d.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
'įvyks didelis išvažiavimas į
2201 W. Cermak Road
, Marijonų ūkį. Visi skyriai re Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčlos
vakarais 6 Iki 9
ngiasi važiuoti. 11 valandą ry
Telefonas Canal <122
to koplyčioje bus pamaldos. Namai: 6459 S. Rockwell St
Skyrius nutarė važiuoti. P. Utarnlnko. Ketverto ir 8ubatos
Vakarais 7 Iki 9
Plečkaitis apsiėmė vadovauti.
Telefonas Kepubllc 9800
Kurie tik važiuos traukiniu,
galės gauti tikietų pigia kai
na. Kurie norės sykiu važiuo
ADVOKATAS
ti, lygiai 10 valandą prašomi 2 E. 103rd PI. prie Stote St.
būti stoty Westem Avė. ir 18
Tek Pullman 5950
Įgat. Kiti traukiniai išeis vė
liau ir tada nebus galima su
spėti nuvykti į pamaldas.
I Kraustau Rakandus, Planus ui pf-

Dar jums yra proga pirkti
Elektr. Plaunamą Mašiną
už tokias žemas kainas:

MAGNETIC

£29.50
THOR

£37.50

J. P. WAITCHES

PLATINKITE “DRAUGĄ

Ristikas JUOZAS BANCEVIČIUS (drapėžnas dzūkas!
pasirengęs imtis “Draugo” piknike, liepos 9 d., Birutės dar
že. Jis yra ypatingai gerame stovyje. Keletą žymių stipruo
lių kvietė persiimti, bet jie pabūgo. Kažin kaip bus su spor
tininku J. J. BAGDONU, kuris pasižymi savo miklumu ir
net “dzūko“ nebijo. laukiama iš jo atsakymas.

M

K*®us»laS kalnas.

t

^39.50
MAYTAG

£69.50

£49.50

J. OKSAS
2649 Weat 43rd St.

Elektrik. prosas dykai

Galite mokėti po $1.00 į
savaitę

A. J. BER2YNSKIS

los. F. Bnlrik, Ine.

BIRCH TAVERN
Lietuviška Užeiga

3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Tel. REPUBLIC 4644

□Ibiui

INSURANCE,

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus

PUBLIC

ZMORTGAGEBAI

BONUS

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINO OMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAEAYETTE 1089

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money
Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Bonus.

Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

(arti \Vestem Avė.)

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

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

PRIMA

Palaukit Lafayette

2346 West 69th Street

PARSIDOODA LOTAS

APEX

OKSAS EXPRESS

Reporteris

K. S. J AKUBA1T1S

Radio programas: Nedalio
mis WCFL, 8 vai. ryto ir
1 vai. po pietų. Ketvergais WHFC, 7.30 v. vai:.

___

UNIVERSAL M0RT6AGE & INVESTMENT CO,
3320 S. HALSTED STREET
Yarda 6215

