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Kubos prezidentas Machado paspruko
PRANCŪZIJAI PARŪPO PABALTIJO
VALSTYBIŲ SĄJUNGĄ
EKONOMINĖ MIRTIS GRESIA
UŽ NUSIŽENGIMUS KODUI
J. V. vyriausybė nieko nepirks iš
neįsigijusių mėlynojo aro
PREZIDENTAS MACHADO
PABĖGO

HAVANA, rugp. 12. — Kubos kariuomenė, pagaliau sukilo prieš prezidentą Machado
ir šis vakar nežinia kur išsi
nešdino. Kalbama, kad jis lėk
tuvu kažkur išdūmė. Prieš pa
bėgsiant, sakoma, jis pasira
šęs savo atsistatydinimo aktą
ir laikinuoju Kubos preziden
tu paskyręs karo sekretorių
Herrera.

MACHADO PASITRAUKS

PRANCŪZIJA RŪPINASI
PABALTIJO

LIETUVOJE CHICAGOJE
APVOGTA VARNIŲ BAŽ-, TĖVUI MATANT SŪNUS
NYČIA
NUŽUDYTAS

Naktį nežinomi piktadariai
iŠ Senųjų Varnių parapijos
bažnyčios pavogė sidabrinį |>a
auksuoto kieliką ir monstran
cijos mėnesėli

Nežinomi automobiliu važia
vę žudikai ties Miller ir Polk
gat. nušaudami nužudė John
Perillo, 27 m. arnž. Tai įvyko
jo tėvui ir kaimynams matant.
Nužudytas J. Perillo nedir
Dieną vagy s, matyt, bažny
čioje pasislėpė, nes vienas lan bo. bet buvo gražiai apsirėdęs.

gas iš vidaus pusės
per kur jie išlindo.

išimtas,

RYGA, rugp. 11. — Latvių
KUN. DR. KONČIUS
la*l<rastis Briva Žeme lahke
LIETUVOJE
1. Pennsvlvanijos valstybės kareiviai anglių kasyklų srity. 2. Prez. Rooseveltas įteikia
iš Paryžiaus pabrėžia, prancū
W. E. Morrisui iš Tex., pirmąjį vyriausybės čekį — pagalbą iš skirto medvilnės auginto
zų Europos politikų.
jams fondo. 3. Maj. gen. ,J. F. O’Ryan, anti—Tammany politinės srovės kandidatas į New
Kun. dr. Končius iš J, Vals
Pasak laikraščio, pirmame
Yorko miesto majorus.
lybių atvyko porai
mėnesių
plane dabar esąs
Pabaltijo

VALGYKLOS KODAS

Iš AVasbingtono
praneša,
kad visoms krašto valgykloms
kodas patvirtintas. Darbinin
kai vyrai dirba ilgiausia 54
vai. per savaitę, o moterys —
48 valandas.
Mažiausias atlyginimas per
valandą didesniuose miestuo
se 28c. Mažesniuose miestuo
se ir pietinėse valstybėse ke-

Lietuvon. Pakeliuj į Lietuvą
valstybių ateities išaiškini ADM. JOHNSON GRASINA VOKIETIJOS KARDINO
KOLEGIJOS PREZIDEN
ijis lankėsi Prancūzijoj, Itali
mas.
TAS ŽUVO
LAS GIRIA KONKORDATĄ
joj, Austrijoj, Lenkijoj ir LatSusidomėjimas Palialtųo
AVASHINGTON, rugp. 12.'
, vijoj. Jis renka muziejuose Lie
valstybėmis ypatingai pasireiš — Nira
ROCKFORD, III., rugp. 11.
administratorius
BERLYNAS, rugp. 11. —
kia Paryžiuje oficialių asmenų Johnson laikraštininkams pra Breslavo kardinolas Bertram, — Netoli čia traukinio užmuš tuvos istorijai medžiagą.
Dr. Končius yra pakviestas jbais centais mažiau.
kalbose ir laikraščių skiltyse. nešė, kad tie visi įmoninkai, ku kalbėdamas viso Vokietijos e- tas Rockfordo kolegijos pi^Wa-1
-----------------Prancūzijai yra svarbu ne rie, pasirašę kodą, sąlygų ne-( piskopato vandu, giria nese- zidentas dr. W. A. Maddox ir į į katalikų universitetą
TIK
3
SAVAITES LIKO
vien matyti .įkūnytą Pabaltijo I pildys, ir tie visi, kurie išsi-įnai kanclerio Hitlerio vyriau- šios kolegijos muzikos departa ! sliingtone dėstyti rytų Euro
valstybių sąjungą, bet kad' sukinės nuo pasirašymo, turės 1 svbės pasirašytą su Šventuo- mento direktorius A. O. Wil- pos valstybių istoriją.
Pranešta, kad tik 3 savaitės
šiai sąjungai priklausytų Šuo' ekonomine mirtimi mirti.
ju Sostu konkordatą. Jo Eini- |Queroth.
‘ŠALTINIS’ KONFISKUO liko iki nustatyto laiko, kada
mija ir Lietuva, kurios nenori
nencija pareiškia, kad
šiuo Jie aut0mobiliu vaziavo i TAS, REDAKTORIUS NU visi pramoninkai ir įmoninkai
su lenkais bendrauti.
JOHNSON I VISUOMENĘ

HAVANA, Kuba, rugp. 11.
Valdančioji salą liberalų par
tija, kuriai priklauso
prezi
konkordatu Katalikų Bažny- 1 Naperville.
privalo bendrąjį
ekonominį
BAUSTAS
dentas diktatorius Machado, Dabar Prancūzija turi pa
čios teisės Vokietijoj užtikrikodą pasirašyti. Nepasirašiu
BALTIMORE, Md., rugp. narnos.
pagaliau įsitikino, kad ji su darius naują planą, kad galė8 PATRAUKTA TEISMAN
Marijampolės apskrities ka sieji raginami tuojau atlikti
savo prezidentu vis gi nepa 1 tų prie sąjungos prisidėti Šuo-Į 11. — Niros (NRA.) adminis
ro komendantas už “Šaltinio” Šią patrijotinę pareigą.
paskelbė
jėgs saloje grąžinti tvarkos.' mija ir Lietuva. Kol kas tas tratorius Johnson
KARO LAIVYNUI ŠV
EDAVARDKYILLE, III., rug š. m. 22 n r. vedamąjį straips
Tad nusprendė, kad Machado planas viešumon dar neiškel atsišaukimą į visuomenę, kad
MIŠIOS
piūčio 11. — Už turtingo buvu nį “Karas krikščionybės švie
ATIDUOTAS TEISMAN
ji remtų tik tuos jmoninkus,
šiaip sau pasitrauktų, bet ne tas.
šio bankininko Luer pagrobi- soje”
ir . 23 n r. vedamąjį
kurie turi mėlynuosius arus.
atsistatydintų,
SAN FRANCISCO,
“Gran-d jurv” atidavė teis
Cah,' iriQ G pagrobėjai vyrai ir 2 “Kristus ir liaudis” birželio
Ši savo nuosprendį liberalų
29 ASMENYS ŽUVO
rugp. 11. — Ateinantį sekma moterys teisman patraukta.
12 d. atsakomąjį
redaktorių man policmono Ryano žudi
PIRKS
TIK
IŠ
TURINČIŲ
partija perdavė J. Valstybių
JUGOSLAVIJOJ
dienį Švč. Marijos katedroje,
i nubaudė 500 litų bauda
ar-' ką P. Pace, 23 m. anž. Jis
ambasadoriui TYelles, kurs sa
ŽENKLUS
dalyvaujant arkivyskupams
policmoną nužudė vienam saJ. V. BIJOJĘ
ha 2 mėnesius kalėti.
vo vyriausybės vardu reikalą- BELGRADAS, rugp. 12.—
Abu tie numeriai konfiskuo liune, kada pastarasis nenorė
IlYDE P ARK, N. J., rugp. Hanna ir Mitty bus laikomos
vo, kad Machado atsistatydin- Jugoslavijoj įvyko dvi ne ma
Straipsniuose
Įžiūrėta jo jam siūlomą alų gerti.
11. — Prez. Rooseveltas įsakė, iškilmingos karo laivynui šv. TOKIJO, rugp. 11. — Vie ti.
tų.
! žos katastrofos. Kovine susnuolikos japonų karo laivyno “kurstymas vienos visuome
kad visi krašto vvriausyLės Mišios.
Padarytas planas, kad Ku- Ipr.igo kuliamoji mašina — 14
NRA. KRITIKUOJA
departamentai pirktų sau rei Šv. Mišių klausyti katedron karininkų b\Ios metu kaltina- nės dalies prieš kitą ir prieš
bos valstybės sekretorius O.,asmenų žuvo. Unta upėje su
kalingus produktus tik tose susirinks visa eilė laivyno va n|l,')Ų vadas Įeit. \ arnagisi aiš- vvriausvbę. ”
Ferrara, kurs yra ispanas ir'sikfllė du nedideli laivai — 15
Chicagos universiteto prof.
!kino’ ka(1 Jie Premjerą Inuka!
firmose, kurios turi mėlynuo du ir šimtai jūrininkų. ‘
negali eiti prezidento pareigų, asmenų prigėrė. Tarp žuvusių
Gideonse kritikuoja ir peikia
__________ Į nužudė iš baimės, kad J. Vals
sius arus įsigijusios.
LIETUVOS KALINIAI
atsistatydintų ir jo vieton bū jų buvo 11 vaikų.
krašto pramonės gaivinimo įs
KATALIKIŲ MOTERŲ
tyWs AzijoB ryt"o8e neisivi('S
tų pašauktas karo sekretorius
Lietuvos kalėjimuose ir a- tatymą. šiuo įstatymu vykdo
PIENININKŲ STREIKAS
SUVAŽIAVIMAS
patautų.
gen. A. Herrera. Prezidentui | J. V. KARO LAIVAI KUBOJ
rešto namuose yra apie 3,500 ma tik savo kraštui ganėtina
TĘSIAS
pasitraukus, Herrera užims jo
JUGOSLAVŲ LAIVAS
kalinių. Kauno kalėjime yra l ekonomija. Tokia ekonomija
ST. PAUL, Minn., rugp. 11.
vietą ir perorganizuos kabine HAVANA, rugp. 12. — J
UTICA, N. Y., rugp. 11. —
šiandien neįvykdoma, pareiš
NUSKENDO
daugiausia — 1,300 kalinių.
atplaukė du J. Pienininkų triukšmingas strei — Spalių mėnesio pradžioje
tą, į kurį bus įtraukti įvairių Guantanamo
Politinių
kalinių yra apie kia profesorius.
Valstybių karo laivai. Kubie- kas New Yorko valstybėj 'tę čia įvyks metinis Katalikių BRINDISI, Italija,
politinių partijų vadai.
rugp. 500. Tai daugiausia komunis
Moterų tarybos suvažiavimas,
Sužinota, kad šiam liberalų' čiai reiškia nepasitenkinimo, sias. 399 asinenvs areštuota.
ILLINOISO DIENA
11. — Adriatikos jūroj nusken tai.
)
kuriame kalbės ir apaštališ
partijos planui liberalų opo
do jugoslavų prekybinis lai
nentai priešinasi. Jie reikalau ČEKOSLOVAKIJOS KATA giau kaip G,(MM) iš įvairių Če kas delegatas J. Valstybėms, vas Treci
Vakar Chicagos šimtmečio
Dalamatinsch. 20
ŽILIUS IŠDAVĖ KITUS
Jo Eksc. arkivyskupas A. G.
ja, kad ši partija visiškai pasi LIKŲ JAUNIMO KONGRE koslovakijos krašto dalių.
pažangos parodoj įvyko Illino
vyrų įgula išgelbėta.
Cicognani.
SAS
trauktų iš krašto vadovybės.
Kongresas atidarytas iškil
Suimtas Žilius pagaliau iš iso valstybės diena. Praleista
Iš DENTISTŲ SUVA
mingomis šv. Mišiomis, kurias
pažino, kad jis nužudė K. Ol nepaprastai iškilmingai.
PRAHA (per paštą). — Lie
VYSKUPO KONSEKRA
HYDE PARK, N. Y., rugp.
laikė Prahos vyskupas koadju
ŽIAVIMO
šauską.
CIJA
11. — Prez. Rooseveltas turi pos pradžioje čia įvyko pir torius. Daugiau kaip 4,000 jau
DVOKIANČIŲ BOMBŲ
Jis policijai
papasakojo,
parengęs Kubos salai ekono mas Čekoslovakijos krašto ka nuolių priėmė šv. Komuniją.
DIRBTUVE
Dentistų suvažiavime Cbica kad ši žmogžudystė buvo or
minę programą ir, kiek žino talikų jaunimo kongresas. Jo Po pamaldų jaunimas susirin PITTPfBURGH, Pa., Pas goj dr. H. W. MacMillan iš
ganizuota ir kitus asmenis iš
Policija pagaliau surado
programa ir jo dalyvių šūkis
kirtas Helena, Mon>t., vyskupi
ma, jis ims veikti.
Cincinn&ti reiškė
nuomonę, davė. 1
ko į Slavų, salę, kur įvyko po
dvokiančiųjų bombų dirbtuvę
jai vyskupu kun. R. L. Haves
Prezidento programoje yra buvo: Kristus — darbo ir gy
kad ateity žmonių esybės bus
sėdžiai. Jiems einant gatvėse
namuose, 2816% Cottage Grovyskupu bus konsekruotas
pažymėta cukraus
gamybai venimo centras. Šis šūkis su
visiškai h|p dantų, nes nerei SUGAVO DU PLĖŠIKUS Vp ave Suimtas ir jų dirbėjas
buvo susirinkusios didelės
kvota, nuodugnus vidaus ir darė visų kongreso darbų tu žmonių minios. Jos šaukė į rugsėjo 21 d. Šv. Pauliaus ka kės maisto krimsti. Tačiau to
Chicagos majoro Kelly na- Emill Brown, 25 m. arnž. negtedroje.
užsienių skolų pertvarkymas rintį ir žymėjo visos jo eigos
ji ateitis yra milijonus metų
jaunuolius: Valio, katalikiško
mus saugojantieji trys polic- ra«dvasią.
ir pagaliau muitų tarifas.
tolima.
ji Praba! Grąžinkite kryžių į
monai sugavA du ginkluotus
'
PRANCŪZŲ LAKŪNAI
Prez. Rooseveltas pareiškia, Katalikiškojo Čekoslovaki
mūsų mokyklas!
Dr. Nord ragino, kad mo plėšikus, kurie ėjo vaistinę aORO STOVIS
PARYŽIUJE
kad Kubos politiniai vadai pri jos jaunimo vadai ilgai galvo
kyklų vaikams visam krašte pi plėšti.
---------Posėdžiai pradėti tautos ir
valo mesti šalin tarpusaves jo, ar šiuo krizio metu galė3
--------------------CHICAGO TR APYLINKES
PARYŽIUS, rugp. 11. — būtų įvestas privalomas du
Tikrovė Popiežiaus himnais. Kan. Dopolitines kovas, o bendrai dir kongresas pavykti.
—
Šiandien gražus oras; ma
pasveikino Iš Sirijos grįžo prancūzų la kart per metus dantų patikli SKAITYKITE IR PLATTN
bti už ekonominį krašto gaivi prašoko jų viltį. Katalikiškojo balsky kongresą
ža 'temperatūros atmaina.
kūnai Rossi ir Codos.
nimas.
KITĘ “DRAUGĄ”
jaunimo atstovų suvyko dau Prahos arkivyskupo vardu.
nimą.

J

2

Šeštadienis, rugp. 12 d., 1933

P R X U O A S

“DRAUGAS”
Ifielna kasdien, Išskyrus sekmadieniui
PRENUMKRATOS KAINA: Metami — »4.00. Pumetų — $3.60: Trims mėnesiams — *2.00; Vienam
aului — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me— 44.00. Kopija .01c.
Bendradarbiams ir korespondentams rafitų nefrą, jei neprašoma tai padalyti ir neprt'slunClama tam
tfu) pakto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 11:10 vai.
lien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

dvasios yra organizuotąsis lūetuvos katalikų
jaunimas. Juo galima pasitikėti ir dėl to,
reikia tikėtis, kad tarp pavasarininkų ir vyčių
Vienybės Aktu surišti ryšiai nenutruks.

ŠKOTIJOS IR ANGLIJOS
LIETUVIAI

Seime buvo ir daugiau pažymėtinų įvy
kių. Labai reikšminga yru J. H Vyskupo B.
Slieil atsilankymas, jo graži ir prielanki kal
ba, pastebėjimas, kad Jo Ekscelencija Vyčių
sųjudį seka ir jafn pritaria. Tai Vyčiams tu
rėtų duoti daugiau drųsos ir energijos dar
buotis.

KLAIPĖDOS JŪRININKAI
LONDONE

Anot “Išeivių Draugo” ko
respondento M., nuteikė lietu
“DRAUGAS”
vių kolonijai birželio 10 d., lai
LITRU ANIAN DAILY PRIEN D
mės atsilankymu tiesia iš K lai
X
•
Publlshed Daily, Eicept Sunday.
pėdos, mažoje šešių tonų ja
Seimas
ne
tik
Vyčių
reikalais
rūpinasi,
BUBSCRIPTIONS: One Tear — «4,00; Sis Montks
chtoje j Londono prieplauką
|I.6O: Three Months — 02.00; One Montb — 76 c. bet taip pat energingai ragino narius dėtis
ipe — One Tear — |7.00; Slx Montbs — 04.00;
Oreenwich. Tokios drąsios ke
r — .oio.
prie lakūnų Dariaus—Girėno paminklo staty
Ądvertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best resulta.
lionės nedrįso padaryti net 50
. Ądvertlslng rates on appllaation.
mo ir padarė rimtų pradžių gavimui Cliicametų gyvuojąs Kluipėdoje vo
goję “Tag dav” šiam pačiam tikslui.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
kiečių “Segelverein” (Burių
5 vai. po piet
Nutarimuose pastebime, kad L. Vyčiui plaukiotojų sąjunga). Dalyva
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago stengsis stipriau susiorganizuoti; savo vei vo šioje kelionėje: (Klaipėdos
kimų padaryti labiau eucharistiniu; aktin- vaistinės savininkas) Kaz. Ma
giau dalyvauti lietuvių parapijų veikime ir zonas — vadovas, (banko proAtvaizdas iš Bell telefono paviljono Šimtmečio Pažangos parodoj. Atvykęs į
stengtis visų lietuvių jaunimų prilaikyti prie kuristas), Jurgis PJenaitis (ini
DIENOS KLAUSIMAI
parodą, kad ir iš New Yorko ar Los Angeles, čia gali telefonu nemokamai pasikal
savųjų parapijų; auklėti organizacijai tinku- žinierius) Bernardas Buntinas
bėti su savaisiais namie. Iš čia ilgiatoliu telefonu galima dykai pašaukti 50 did
mų vadų steigiant prie kuopų vadinamus ir (bankininkas) Kristupas
PO L. VYČIŲ SEIMO
žiuosius J. A. V. miestus. Kuomet vienas (budelėj) telefonuoja, kiti gali jo kalbos
“Round table” pasikalbėjimus ir t.t.
klausytis. Ant sienos žemėlapis, ant kurio raudona elektros šviesa rodoma, kaip
Plonaitis. Būdami tik sporti
greit eiha telefonas nuo miesto į miestą.
ninkais, jie perplaukė per 7
Užvakar užsibaigęs L. Vyčių organizaŠie ir kiti nutarimai yra gražūs. Reikia
įijos seimas nebuvo gausingas atstovais, bet tik palinkėti, kad jie būtų vykdomi j gyve dienas, nors ir prityrę jūri veikėjas Karalius, kun. Nor- sterlingų. Kelionės ten ir at- liospital, mirė Jonas Navulis,
ninkai abejoję, ar pavyks ir
teikia skaityti pasisekusiu, nes atstovau- niiną.
butas, dar keli žmonės St. Pa- gal apie 5 dienas.
!priklausęs prie parapijinės Šv.
per 10 dienų. Jachta ‘‘Gulbė” trieks klebonas irgi tarė kelevisos Amerikos valstybės, kuriose gyvena
Londono lietuvių Lininę
I Kazimiero df-jos ir ilgą laiką
Taip pat pastebėtina seime graži nuo nunešė juos: 1931 m. į l^atviietuviųl Buvo atstovaujami ir Naujosios An
tą labai prielankių žodžių.
Birželio 18 d. lietuvių baž- Pri« Sąjungos (Britanijos Lieglijos, ir New Yorko, ir New Jersey, ir Penn- taika. Ji buvo katalikiška ir grynai tautiš ją, Estiją ir Suomiją, 1932 m. Buvo ir vietos kainendorius.
nytėlėje, Kristaus Kūno savai tv.vių R, K. Darbininkų S-ga
flvafiijos, ir Oliio vyčiai, neskaitant kitų ka, patriotiška. Tas faktas džiugina mūsą į Daniją ir Švediją; pasiryžo Vo trumpo pasilinksminimo
tės proga, žmonių — kaip per leidžia laikraštį “išeivių Brau
artimesniųjų valstybių. Tai buvo centralinės visuomenę, kuri to ir laukia iš savo jaunimo. pasisvečiuoti Norvegijoje ir grįžome į Manchester’į. WidVelykas. Prieš sumą choristę gą,”). Jis buvo ir Sąjungos
organizacijos seimas pilna to žodžio prasme.
Seime pastebėta gražus skaičius jau su Švedijoje. Ant “Gulbės” ple ness lietuviai kada nors būrin Oną Kasikauskaitę vedė H. p'"’’0 pirmininku. Glasgow e
ir augančių jaunosios lietuvių kar vėsuoja tautos ir “Klaipėdos atvyks į Manchester’į. Grįžo Featherston, didelis lietuvių' Pr*kluusė *r Blaivybės dr-jai.
Šių mėtų mūsų jaunimo organizacijos brendusių
....
v- - v - ,
,
,
ijachtklubo” vėliavos. Anglijos
° d
kun. Norbutas ir vėl apsigy jarietelius, kurs neteko lietu- l^lks iš Navininkėlių kaimo
seimų reikia skaityti istoriniu. Mat, jame tos veikėjų. Gražiai užsirekomendavo kun. dkarališkas jachtklubas TemzoA.
Valančius,
A.
Lapinskas,
kun.
Gradeckas,
veno prie St. Chads, Chet- vaitos žmonos M. Straškaus- Suvalkijoje. Škotijoje išgyvedalyvavęs žymus Lietuvos katalikų veikėjas
A. Onaitis, J. Bulevičius, A. Mažeika, K. je (Royal Thaines Yacht Cino ) ham llill Rd.. Manchester. At kaitės; jungtuvių apeigose at-lno aP*e
metų. Paliko antrą
'ir Pavasarininkų įgaliotinis gerb. kun. Al Savickas, J. Laučka, M. Žitkus, A. Mansta- priėmė garbės nariais, vaiši
lydėjo jį Widness lietuvis Va akinėjo lietuviškai ir pareiš- !/-,,,()ną ir pirmosios vedusį šu
fonsas Lipnickas, įteikė Pavasarininkų — vičius ir visa eilė kitų, iš kurių mūsų vi no, pasikeitė štandarais ir t.t
linčius (ten augęs) sutiktas kė prisirašęs tik prie lietuvių ’niP Budynė atlikta katalikiš
.Vyčių Vienybės Aktų, kuris priimtas labai suomenė tikisi sulaukti energingų ir darbščių Svečiai lietuvius Londone kur
ovacijomis.
bažnyčios ir mokėsiąs šiai ba-Į^8*’ Birželio 23 d., lietuvių bu
iškilmingai, nuoširdžiai ir entuziastiškai. Tai
tik galėjo aplankė, įstaigose
darbininkų ir veikėjų.
Atsilankė ir Londono lietu- žnyčiai. Tai jau antras šįmet raa dalyvaujant, palaidotas
ir privačiai, su jais bendravo
yra reikšmingas įvykis ir Pavasarininkų ir
Mes linkime L. Vyčių organizacijai šiais klebonas, Liet. atstovybė ir vių klebonas kun. Mažonas, ku pavyzdys, kaip lietuvaitė gali ^oBiv'ellpark kapinėse, prie
Vyčių gyvenime.
rį sutikta ovacijomis, prakal-i paveikti ir nelietuvį.
pirmutinės žmonos, ant kurios
metais stipriau susiorganizuoti ir daugiau Lietuvių klubas.
Abi organizacijos siekia vienodų tikslą
bomis ir t.t. Tai ne pirmas ir
jaunimo po savo vėliava sutraukti.
Birž. 5 d. numatyta procesi kapo gyvas būdamas su sūnu
“Ilgai laikysime juos savo ne paskutinis atsilankymas, —
— visa atnaujinti Kristuje ir savo tautos
mi pastatė paminklą- su lie
ja iš lietuvių bažnyčios į arti
l4
atminty. ir kąip malonius žmo-1į anot
r. korespondento-P.
, :A
i 4. «
gerovę kelti. Šiais idėjos ryšiais jos jau se
įmausią kunigų prancūzų pa- tuvišku parašu.
nes
ir
kaip
mūsų
lietuvių
gaį
nai buvo surištos. Tačiau perinažai turėjo
PASTABĖLĖS
Blaivybės dr-ja užpirko mi
įapijos
kurios
Ekskursijos
įbes nešėjus — Lietuvos lai-į
-į Lietuvą... bažnyčią,
.
. terito
v
...
,
praktiško bendradarbiavimo. Priėmus' Vieny
h
vyno pijonieriuą’V baigia ko- ruošimas baigiamas, tik darinJ°je yra lr lietuvių bažny-jHas- Glasgoty o L. K. Moterų
bės Aktų, be abejojimo, tie ryšiai sustiprės
Praėjus kelių mūsų organizacijų šeiniams,
ne visi nusikratė įvairių abe-Lietuviai gieda gatvėje lie d-joje G. Navulienė yra nair atsiras praktiški planai vieningai dirbti visos jėgos bus įtempta prisirengimui prie respondentas.
tuviškas giesmes, lydint savo nu.
tuos darbus* kurie bus galimi atskiruose kon svarbiojo ir didžiojo A. L. R. K. Federacijos
Tikybiniai Manchester io ijojimų ir kliūčių, (prašo palau
Arėjas Vitkauskas
tkti galutino nusistatymo, nors orkestrui. Klubą lankant mi
tinentuose veikiančioms organizacijom?.
lietuvių reikalai
XXIII kongreso, kuris įvyksta šio mėnesio
nisterio
laukta
Sidzikausko
su
Turėję sau kunigą, dauge-Jau duuguma įteikė reikiamus
Ypatingai Vyčiai turėtų džiaugtis tuo 23, 24 ir 23 dienomis Chicagoje. Visos mūsų lis nusiminė, kai jis išvažiavo'.^°^umen^u^ *l
KNYGOS
kurie į- ekonomine delegacija, Zau
»
organizacijos
ir
draugijos
yra
raginamos
iš

reikšmingu Vienybės Aktu, nes jiems būti
niaus vadovaujama.
į
Widness.
Lietuvių
katalikų
juokėjo
pinigus
(Cook
b-vė
suParašė
nai yra reikalingas bendradarbiavimas su vi rinkti į kongresą atstovus ir dalyvauti svar
tinka
lukterėti,
ir
galės
pri

Liepos 1 d. “Rūtos” dr-ja Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.O.
109 žmonės pasisamdė tris au
sos mūsų tautos katalikiškuoju jaunimu, nes stymuose svarbių mūsų visuomenės klausimų.
sidėti,
susivėlinusieji,
(vpae
ruošė
jaunavedės O. Kasikau
Dorybės
$1.00
tobusus ir nuvyko ten, į St.
Amerikos lietuvių katalikų jaunimas turi
—
jei
turi
pasus,
arba
gali
skaitės-Featherstonienės
garKristaus
Patarimų
Ke

Patrick, kur kunigas Norbu
‘daug visokių pavojų ir savo tautybei ir tikė
beį vakarienę, (bilietus platilinis
_
$1.00
Chicagos teisėjai pradėjo rimčiau valyti tas apsistojo. Išklausę Mišių tuoj įsigyti).
jimui. Pavasarininkai galės daug prisidėti,
Pinigus už kelionę ten ir no draugijų pirmininkai ir kle Sielos Takai Tobulybėn 1.00
miestą nuo visokių nedorėlių. Jie teisdami susirinko į katalikų mokyklą
žinoma, moraliai, kad palaikyti tas brange
Misijonieriaus Užra
nusikaltėlius griežčiau ir greičiau juos bau Widnes8 lietuviai (jų ten virš atgal siunčiama Federacijos p- bonijoje).
nybes mūsų jaunime.
šai (Brolių Marijonų
džia. Dėl to jie susilaukė grąsinimų. Girdi, 40 šeimynų) iškilmingai pasi-Įkui J. Lingiui, Izmdone arba;
••
Mirė buvęs Sujungęs
tiko.
Parodyta,
kad
lietuvis
.
Londono
klebonui
Mažonų
i.
J
Vertimas)
$1.25
L. Vyčiai turėtų būti,ir faktinai yra dė jei teisėjai nesiliaus tai darę, jų gyvybė at
pirmininkas
Perkant visas kartu $4.04
kingi Lietuvos Pavasarininkams, kad jie su siras pavojuje. Iš to aišku, kaip toli šiuo reikalingas, nes jo ieškota už Suaugusieji įmoka l.ų iki 20
Glasgow
’
e,
birželio
21
d.,
iki 18 m.
Šias knygas galite
gauti
jais skaitosi, rus Pavasarininkai turi 70,(XK) žvilgsniu jau buvo nueita, kaip buvo apsi dešimčių mylių. Prakalbas sa- ui. amžiaus —
sulaukęs
58
m.
amžiaus,
jį
kė:
ekskursijos
pirmininkas
12,
iki
16
m.
ll
’
Z
>,
iki
17
m.
“Draugo” Knygyne,
narių, kuomet Vyčiai tik keliais tūkstančiais leista ir kaip reikalinga griežtas veikimas
Valinskas,
Widness
lietuvių'
—
11,
o
iki
12
m.
—
10
svarų
plaučių
uždegimu
Belvadier
2334 S. Oakley Avė.
tegali pasigirti. Tai parodo, kokios kilniom prieš visokius nusikaltėlius, kriminalistus.
damas, pavieniui, pats miesteliuose ir kai
muose mokindavo giesmes giedoti ir dai
nas dainuoti. Dr. Basanavičius rašo (‘Liet.
Tauta’), kad “nekartų nakvojęs kartu su
naktigoniais šieno kupetoje ir su jais
PRIEAUSRYS
kartu dainuodavęs”. Išmokę žmones dai
Lenkus los giesmės taip paveikė, kad nas ir giesmes perduodavo vieni kitiems
išsivertę jas savo kalbon vėliau įsidėjo be jokių užrašų ir tokiu būdu Strazdelio
į savo giesmynus su pastaba: “z Litwjj”. giesmės ir dainos apaštalavimas tais lai
Tas giesmes galima šiandien girdėti ir kais buvo vienintelis visoje Lietuvoje. Ta
Lenkijos bažnyčiose giedant. Kun. L. Ju me laikotarpyje, jei neskaityti Prūsų Lie
cevičius (“Liet. Tautoje”) savo raštuose tuvos, Strazdelis tame darbe draugų ne
I mini, kad “nepaprastai didelį lengvumą turėjo (gal ir buvo, bet iki mūs jųjų pėd
tarėjo kūrime tekstų ir žodžių; kiekvie sakai nepasiliko). Prūsų Lietuvoje jau
nam atsitikime jis improvizuodavęs teks tuomet turėta daug lietuviškų giesmių
tą. drauge sn grynai lietuviška melodija; savo rašytojų, susilaukusių net po keletą
pilną liūdesio, naiviškumo ir gryną, kaip laidų (G. Ostermeyer, Quandt, Mielcke ir
motinos meilę, šiame krašte, melodi ją. Vi- dk.), o taip pat ir daug vertimų. Tiesa,
* sos jo giesmės (ir dainelės) giedamosios negalima pamiršti 1681 m. išleisto G. Kosmūsų bažnyčiose arba žmonių bakūžėse, sakrfnskio rožančiaus ir kalnų, giesmę ayra išimtinai Strazdelio komponuotos”. į pie šv. Izidorių; 1717 m. E. Pietkevičiau?
rąžančius; (N. VVoitkevičius f) 1765 m. iš
' Nebuvo tuomet išleistų knygų su gai
domis, nors 1814 m. buvo išleisti tekstai leistos giesmės apie Hv. Mariją ir vėliau
Strazdelio giesmių. Kur Strazdelis gyveno, Valančiaus Kantička.
tose parapijose, kur lik nutikdavo kokiu#
Pirmutinės knygelės buvo po keletą
Amonių susirinkimus ar šiaip laiko tur.- kartų perspausdintos ir dykai pradžioje
J. Žilevičius

“AUŠRA” IR LIETUVIŠKOJI MUZIKA

žmonėms dalinamos, nes mažai kas mo
kėjo skaityti;
I>abai į lietuvių giesmių ir dainų vy
stymosi paveikė 14331 m. sukilimas. Rusai
pradeda smarkiai visur brukti savo “kul
tūrą”. Be lenkiškos dvasios lietuviui ten
ka smarkiai paragauti naujos-rusiškos.
Vyskupas Valančius (1801—1875) kai pra
deda valdyti vyskupiją, randa labai ru
sus besiskvei biančius net ir į bažnyčią,
ypatingai po 1863 nu sukilimo. Kai už
ginta spausdinti lietuviškas knygas, tuo
met rusai pradėjo brukti rusiškomis rai
dėmis knygas giesmių (ir maldaknyges)
ir liepė iš jų giedoti lietuviškai. Patys-gi,
atėję caro dienomis katalikų bažnyčion,
versdavo vaikus giedoti “Bože caria chrani”. Štai, kaip apie tai rašo kun. A. Ale
kna (Z?m. Vysk. Mot. Valančius): “Kai
kuriose bažnyčiose policija reikalavo, kad,
pasibaigus pamaldoms, karaliaus dieno
mis vargonininkas išpildytų rusiškai Ru
sijos tautinę giesmę, bet, klebonams nesu
tinkant, ir tasai paprotys nebuvo įves
tas”,.. Kitoje vietoje (kun. Alekna) rašo,
pats vyskupas apie 1872 m. atsitikimą

(71 pusi.) “Gavau žinoti (Valančius ra
šo mokyklų direkcijai protestą), kad 19
vasario, dienoje Ciecoriaus ant sosto už
žengimo, Linkuvos bažnyčioje po pamaldų, vietinės mokyklos mokytojas privertė
savo vaikus giedoti rusišką tautinę gies
mę, nevartojamą ir stačiatikių cerkvėse”.
Taip dalykams esant, nebebuvo vilties lietmiškumui beužsilaikyti, nes lietuviškoji
giesmė ir daina, kaip lenkų, taip ir rusu
buvo visaip pravardžiuojama, o patys gie
smininkai ir dainininkai pajuokiami. Lie
tuviui tekdavo net savo prigimtąją kalba
dainą dainuojant nuo priešų slapstytis, lig
arų krašte paukšteliams Čiulbant gilini
slėptis tankumynuose, kad aras nepačiu
ptų.
Bet lietuvių laimei, Dangus pasiunčia
kitą, daug stipresnę žvaigždę lietuvybės
negu Strazdelis — vyskupą Valančių.
Tas didelis lietuvybės apaštalas paju
to gerai lietuvio būklę. Greit ėmėsi sutvar
kyti giesmių knygą — kantičką — kad
žmonės turėtų iš kur giedoti. Įsako klebonaiith kurti mokyklas, kad jaunimas iš
moktų skaityti. Patsai gi tuo tarpu rašo

eiles pamokinančio turinio ir, prie progos, per vizitacijas, mokina jaunimą dai
nuoti. “Tėvynės Sargo” 1991 m., Nr. 23B (Priede), 21 pusi. rašoma, “pats, lan
kydamas parapijas, susivadinęs bažnyčios
giedorius, dainuodavęs, mokydavęs žod
žių ir gaidos, o kad neužmirštų, įduodavęs savo ranka rašytas”. Netiesioginiai
— taipgi kiekvieną kurtą, kur pasitaikin
davo proga, nepraleisdavo. Pav.: “Palan
gos Juzė”, siuvėjas, keliaudama per kai
mus mokina žmones dainuoti ir giesmes
giedoti. Matyk, jis duoda puikią mintį.
Tais laikais siuvėjai vaikščiodavo po kai
mus siūdami. Kadangi žandarai į siuvėją
nebuvo dar akies atkreipę, tat jis ta pro
ga gerai paduoda mintį tuo užsiimti.
Kaip Valančiui rūpėjo giedojimas, pa
rodo šis. Kai Valančius buvo pasiryžęs
leisti savo laikraštį “Pakeleivingas”, tarp
pagrindinių keturių skyrių, buvo “Gies
mės, bažnytinis giedojimas”, Valdžia su
prato ką tai reiškia ir nedavė leidinio.
(A. Miliukas. “Spaudos Laisvės ir Ame
rikos Lietuvių Organizuotės sukaktu
vės”).
(Daugiau bus)
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PIKNIKAS

Sekmai, Rugpiučio-Aug. 27 d.
BERGMAN’S DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS
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R0CKF0RB0 LIETUVIŲ ŽINIOS
PARAPIJOS PIKNIKAS

draugija, vaikinai ir vyrai be
ndrai eina prie šv. Komuni
jos. Po pamaldų Šv. V ardo
draugijos sus-mas ir pusryčiai
mokyklos kambaryje. A. L. R.
K. S. 137 kuopos naritj susi
rinkimas tuojaus po sumos.
Prašoma visus narius dalvvauti.
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' Pirkęs tikietę turėsi progos gauti AUKSO ŽIEDĄ. Piknike bus visokių
įvairumų, šokiai prie šaunios muzikos. Išanksto kviečiame visuomenę tų die

nų nieku kitu neužsiimti, bet atvykti į rudeninį spaudos piknikų!
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS
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-velande įvyko Miko Ruseeko rbdavo liekamu nuo dirbtuvės Pagaliau pašauktas į dirbtu
vę.
užmanymu.
darbo laiku.
1 jai Dievas suteikia jam am
Buvo linkęs prie spaust avi- [ Sustojus dirbtuvės darbui,
š.
ninkvstės, vienok tame netu- su spaustuvėle labai mažai už- žinąjį atilsį!
rėjo pasisekimo, gal, dėl me- dirbdamas, nuo pereitos vasadžiaginių trūkumų.
Iros, buvo prislėgtas nepakelia-

arba piknikai, jaunoji karta
Sekmadienį, rugpiflčio 20 d.
dalyvauja gana skaitlingai. ( Pirmą spaustuvėle jis įsi-,mo var£°, vienok niekas nerengiamas didelis M. E. O’DoPaminėsiu ir tai, kad kai bū- įtaisė, berods, 1915 m. Už po- j girdėjo jo skundžiantis savo
į likimu.
ran ūkio miškelyje piknikas.
Šiame mieste, dirbtuvėms na kokie lietuvių Sein,vniSki g®’ metų jis jų likvidavo,
Šį pikniką sumanė ir uoliai
pradėjus geriau dirbti, page- j;važiavimai Tasaros metu< tai
Po tam jis užsiėmė nekilno- Artinosi truputį šviesesnė
ruošia dvi veiklios Mokyklos
rėjo ir lietuvių gyvenimas. jaunimas, nors kartais nenu- Į jamog nuosavybes ir apdrau- j ateitis. Pastaromis dienomis
Rėmėjų ir Maldos Apaštalys
Žmonės jau linksmesni ir pa- vagįuoja sykiu su tėvais, ži- dos agentūra.
važinėjo New Yorke, išgavo
tės draugijos. Išrinkta energitenkinti. Dirbtuvės į mėnesį „„ kur
t5vai arba gimin5g
Prieš trejetą metų vėl įsi- teises platinti sieninius kalennga komisija. Nėra abejonės,
išmoka darbininkams apie m i- vaįįu<>ja Seniai-ės vos spieja taisė spaustuvėle, kurioje di- dorius. Tik bereikėjo pradėti.
kad prisidės ir A. L. R. K. S.
P. Valiulienė, 611 Lincoln lijoną dolerių.
išlipti iš automobilių, žiūrėk,
137 k p., Sodalietės, Moterų S- Avė. ir M. Janulevičienė, 825 Apie 10 draugijų mano ateijau ateina ir būrys jaunuomega, Šv. Vardo, ŠŠ. Petro ir Island Avė. gerokai buvo li nantį rudenį suruošti bendrą n^g
HOLLYVVOOD TAVERN
Povilo ir kitos draugijos prie gos prispaustos, bet jau abi balių parapijos mokyklos ir
BRIGHTON PARK, 2417-19 W. 43rd ST.
Šios kolonijos lietuvių jau
šio naudingo darbo, bendromis ligonės stiprėja. Greito pasvei seserų mokytojų naudai. Ge nimas yra tikrai lietuviškas į
Savininkai. J. Yuška ir L. Litwin
jėgomis stiprinti parapiją.
kimo. Janulevičius, ligonės vy ras lietuvių užmanymas.
ir dvasioje ir veikime, nors ir
Piknikui aprinktoji miškely ras, išdirbinėja garus ir stip
GRAN D OPENING
Kitas svarbus reikalas yra nematė mielos Lietuvos.
ĮVYKSTA RUGPIŪČIO 12 D., 1933
.je vieta yra graži ir patogi. rius įvairios rūšies šepečius ir
Adv. N. Valasinavižius
— permalevoti ir naujai išdePats miškelis atrodo, kaip ir pigiai pardavinėja. Artimo
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti, nes bus gera mu
koruoti parapijos svetainę. De
parkas. Miškelis užima apie meilė reikalauja remti savuo
zika,
visi galės gerai pasilinksminti ir užkandžiauti su
presijos laikais čia, kaip ir ki
gardžiu alučiu.
35 akrus žemės plotą. Dau sius, reikalaujančius pagalbos.
tur, parapija neištesėjo fina
giausiai žalialapiai ąžuolai,
Ris. nsų tam reikalui, tat parapi
plačiai išsišakoję. Yra taip pat
A. A. M. RUSECKAS
jos svetainė stovėjo be reika
aukštų krūmų. Beveik visas
ŠVENČ. PANELĖS
lingo pataisymo. Vietinės drmiškelis apžėlęs žalia, trumpa
Liepos 28 d. vakare tapo
ŠVENTĖ
gijos, be abejo, dabar greitu
žole ir yra gražių kalnelių bei
automobilio užmuštas M-. Rulaiku galės pagelbėti parapi
lygių vietų žaislams. Per miš
Palaidotas su bažnyBIRCH TAVERN
Antradienį, rugpiflčio 15 d. jai atlikti šį svarbų darbą. Lie seckas.
. . .
. .. v _
kelį bėga Kisbwaukee upė, ku pripuola Švenč. Panelės Dan
.
..
, . . ,
itinemis pamaldomis iš sv. .Tutuvių parapijos svetaine buvo1 .
v.
.
,
Lietuviška Užeiga
rioje gera maudytis.
rgio
bažnyčios,
rugpiflčio
2
d.
gun Ėmimo šventė. Pirmddio- ir yra centralinė viso šio mie
Užlaikoma
šaltas alutis ir gardūs užkandžiai
Pamaldos buvo labai graNuvažiavimas beveik Visie- nį, Švenč. Panelės vigilijoje v- sto lietuvių veiklumo vieta.
ms žinomas ir patogus. Geriau ra prisilaikymas nuo mėsiškų Reikia tat visiems rūpintis, ižios: jas atliko pats mūsų ge234*6 West 691 h Street
Įrb. kleb. kun. V. G. Vilkutai(arti AVestern Avė.)
šiai važiuoti 2 Main keliu į valgių ir pasninkas, švenč. Pa kad mūsų svetainė būtų iš
tis,
gražų
pamokslą
pasakė
ir
pietus lig Camp Grant tilto, neles dienoje, ŠŠ. Petro ir Po- puošta, graži.
Tel. REPUBLIC 4544
Pervažiuoti iki pirmo skers- vilo bažnyčioje pirmos Mišios Šiame mieste, kaip ir kito palydėjo į kapus.
Laidotuvėse dalyvavo daug
kelio, pasukti į dešinę pusę ir 5:30, o suma 9 vai. bus laiko- se kolonijose, yra gerokas skai
pervažiuoti Kishwaukee tiltą mos. Šioje šventėje kiekvienas, čius Amerikoje gimusio ir
l I t*au- . velionio artimų draugų, kata
ii užvažiavus ant kalno, pasu-' galintis, privalo po mirtina gūsio lietuvių jaunimo. D.ų«ilik’ visuomenės veikėjų ir du
jo priklauso lietuviSkoms dr- ĮveIionio broliai: Antanas Rukti į kairę pusę ir važiuoti nuodėme išklausyti Mišias,
lig kelelio, po kaire puse, vej gijoms ir organizacijoms gjoj seckas, iš Dayton, Ohio ir Ju
IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO
dančio į miškelį, pikniko vie
ALUMNŲ PIKNIKAS ( [kolonijoj nėra stebėtina girdė rgis Ruseckas, iš Reading, Pa.
tą. Keblesnėse vietose bus pa
si jaunuolius-es šnekant tarp su savo žmona.
RUGPIŪČIO 30 D. S. S. MAJESTIC
dėta ženklai su parašu ir ame j Praeitą sekmadienį, rugpiū- savęs lietuvių kalba. Taip pat, Velionis Mikas paliko didrikoniška vėliavėle, kad būtų čio 6 d. alumnų piknikas pa- ne retenybė nuvažiavus į Mi- (tinusiame nuliūdime ir varge
(Didžiausiu pasauly
galima geriau patėmvti. Taip rapijos darže pavyko. Mūsų'chigan ežerą maudytis, ant,savo mo^erI *r dvi dukreles;
laivu — 56,621 to
pat galima važiuoti lltb St. į jauni-nos veikėjai bei veikėjos “Miller beach” smėlyno, gir- |viena dukterų jau yra vedusi;
nų) Ekskursijos va
pietus, pervažiuoti New Mil- gražiai ir rimtai darbavosi. Tš'dėti lietuviškas liaudies dai- keturis brolius. Antaną, Jurdas KUN. DR. K.
duoz^’ Motiejų ir senutėli
ford tiltą, privažiavus pirmą padaryto pelno įsigyjo kroke-^nas, kurias dainuoja šio miesMATULAITIS.
kelią, pasukti į dešinę pusę tus, kuriais linksmai žaidžia to jaunos, gražios lietuvaitės. — 74 metų amžiaus tėvą. Vcir važiuoti lig Kilbuck Forest tame pačiame darže. O. Nau- Kada būna lietuvių baliai J’on’s Mikas, rods, buvo jauTrečios klesos kai
,niausis šeimos narys; jis atPreserved ir šiuo keliu važiuo jūnienė jų pikniko pasiSekina į Klaipėdą $99;
veštas į šią šalį 12 m. amž.
PASILINKSMINIMAS
ti iki ketvirto ūkio, ten bus mui davė didelę dovaną. Ji,
Velionis buvo pilnas suma
į abi pusi $161.50.
padėta šalimai kelelio vartų taip pat, įvykusiame liepos 30
vėliavos. Šis kelelis eina į pik- d. parapijos piknike daugiau- Šį sekmadienį, rugpiflčio 13 nymų. 1914 m. jis prisidėjo
Smulkmeniškas in
šia išpardavė įžangos tikietų. d., 4 vai. popiet parapijos da- prie suorganizavimo Lietuvos
nikavimo vietą.
formacijas gausite:
Mykolas Sautela gerai darba 'rže įvyksta piknikėlis. Jį ren- Vyčių 2T) k p. ir buvo pirmas
Šią savaitę, Petras Lapiną- vosi išparduodamas laimės ti-įgia N. N. parapijos naudai ir jos pirm., L K. D. Sąj. 51
ti
kas, energingas doro ir gra- kietus ir lietuviškų saldainių visus kviečia ateiti ir vienas kp. Jo pastangomis buvo ai
DRAUGAS” PUBL. CO
žaus gyvenimo jaunikaitis, sti- spėjime. Juozapas Misevičius]kitą arčiau pažintį bei įver- vaidinta,keletas žymių scenos
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
prus atletaR, ypač sunkaus svo.daug suteikė pagalbos nuga-įtinti vieningumo vertę. Vieny- veikalų; kai kuriuose ir jis
arba
rio kilnojime, gavo Chicagos bendamas ir pargabendamas kitės, teikite vieni kitiems pa- pats dalyvavo.
skerdyklose mėsininko darbą', reikalingus piknikui daiktus.1 galbą, pakęskite vieni kitų Buvo iškalbus ir gerokai
Gero pasisekimo.
Jis turi didelį troką, kuriame trūkumus, Rupraskite darbštu- prasilavinęs, todėl organizavi
---------pagal užsakymo išvežioja sa-mo, sandaringumo ir iš vien mo darbas gerai sekėsi.
216 N. Michigan Avė.
Chicago, III.
Šį sekmadienį, rugpiflčio 13 vo klijantams įvairios rūšies veikimo galybę. Bus skanių L K. Vytauto 500 metų ru
kakties apvaikščiojimas dė
gėrimų, užkandžių ir žaislai.
► d., pirmose Mišiose Šv. Vardo anglis.

GARY, INDIANA

r«*

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PIRKITE RADIO DABAR
PAKOL DAR YRA
ŽEMOS KAINOS

PEOPLES FURNITDRE
COMPANY
KRAUTUVĖSE!

CLEVELAND, OHIO

A. J. BERŽYNSKIS

j

SPEC3ALE EKSKURSIJA Į LIETUVA

J

WHITE STAR LINE

$15.00 NAUJOS MADOS
MIDGET RADIOS
PO
<

*7.95
NAUJI CROSLEY RADIOS
PO

*14.95
NAUJI PHILCO RADIOS
PO

*18.75
NAUJI ZENITU RADIOS
PO

*26.95
Labai platus pasirinkimas vi
sokių kitokių Standard pada
rymų radios įrengtų gražiau
siuose naujuose kabinetuose.
PirbiU dabar ir taupykite

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVIŲ
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER

Lafayette 3171
Chicago, III.

AVĖ.

Šeštadienis, rugp. 12 d., 1913

musys

Dievulis jums visiems atlygi- tulikų įstaigų, bet visų svar- Gerb. kun. A. Petrauskas, M. eius, ypatingai kiekvienų savoti gali lengvai tai padaryti:
na šimteriopai.
biausia reikia platinti katuli I. C., sakė įspūdingais pamoks-'parapijonų ragina užsisakyti gali užsisakyti pas išnešiotoji.
Mūsų rudeninis piknikas bus k iš koji spauda: knygos, laik lūs apie ftv. P. M., Motiną vienatinį tikybinio-tautiško tu- kasdienų ir kuda nori, o taip
KADI JO STOTIS A. J. J. daugiausiai vadovauja St • ^4 į rugsėjo 3 d., Vytauto darže, raščiai, patiems užsisakant n Kristaus,* apie atlaidus ir šv. rįnio dienraštį “Draugų”.
pat prie bažnyčios pas laik----------’ nislovaitis, parapijos trustisas Ten vėl pasimatysime.
iaginant kitus užsisakyti. Vė Pranciškų Asyžieti, Tėvų Tre ; Gerb. klek, kun. A. P. Bal rašerų jiardavėjų kasdien po
Sekmadienį, rugp. il3 d., Vi- Iki šiol šie vyrai darbuojasi
X Šių savaitę lųūsų svetai- liau teks tik stebėtis iš savo čiojo Ordeno. Gerb. pamoksli ’tučio, yra didžiausias troški mišių. “Draugas” metams kai
sų Š\entųjų motetų ir ^ių Dainbiauskas, Adominas, RaV yčiai laikė savo sei- gerų darbų.
'įtinkąs širdingai kvietė visu- litas matyti visus savo para nuoja $6.00, pusei metų $3.50,
draugija rengia metinį išvažia bačauskas, Stankus ir sūnus1
*
, (jerb. kleb. kun.’ A. P. Bal- — vyrus, vaikinus, moteris, pijantis Šv. Praneiškuus sekė
vienam mėn. 75c., nedėiinis mo
vimų-piknikų Svilainio darže, Eduardas, Donauskas, Krauju j
ą Ališauskus ir Vilička tutis dažnai primena visiems: merginas priklausyti Šv. pra- jais-tretininkais ir visus skai ! ke}dįs
S. S.
83rd ir Kean Avė.
lis ir Mikolainis.
gerų anglių pristato. Jie taip vyrams ir moterims, kad ra- neiškaus Trečiųjam Onlenui. lančius dienraštį “Draugų? _
Kviečia visus, kaip eieerie-.
pat norįaį patarnauja ir pa šytus į Apaštalystės ir Treti- Pareigos tretininkų lengvos, o Kiek tenka patėmyti para
čius, taip ir cbieagiečius, at | Draugija Lietuvos Kareivių rapijai duodami savo trokus ninku dr-jas užsisakytų dien-.atlaidai labai gausūs. Anot pa- pijonys klauso savo klebono, BLA UNK.11 E “DRAUGĄ”
1 atsišaukia iį geros
____ _valion
i:_ liei:., t, žmonėms į.....
...._Ve- I raštį
. . “Draugų
..
.... I1 mokslininko,
...........
.
_Tėvas pra- rašosi į tretininkus ir užsis
silankyti.
piknikų vesti.
”, kad kiekviešv.
pri
.i
Bus visokių įvairenybių ir tuvius, ciceriečius ir chicagie-Į fta> kad I)arapįjonys kuo dau- noj šeimynoj rastus katalikiš šo visus tikinčiuosius pašau ko dienraštį “Draugų’
Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
visi galės linksmai laikų pra- čius ir plačių apylinkę. Jei o-lg*jaUKįaį jg
anglių pirktų,
liečiąs įsirašyti į tretininku- taip toliau eis, per šiuos ftve- Keletas metų utgal Įžymus Gydyto
kas laikraštis.
ja
i.
v
•
-si
i
x
••
-ix- x-i • i *• • I x •
i. 1
i-i
•
•
Specialtutus išrado kombinacijų.
leisti tyrame ore. Be to, bus ras bus palankus, kuo skalt- j
Klebonui pasirūpinus,
Daugelis žmonių išklysta iš •ir veikti
tikėjimo platininio ntupsius Metus neliks nei vie- vaistų, kurio darė stebuklus dėl n. .,
,
,.
i.
Ixi-|
1
v
v 1 !
« .
.
...
gomų. kurių organizmus buvo suglėdar šauni muzika. \ isi galės lingiausiai atsilankykite į dr- juiggto darbininkai mūsų apv- doros ...
kelįo skaitydami bedie-: tarpe nekatalikų darbe: zod- uos seiinvnosj nei pavienio, be oęs ar tik vietomis aakyvus. ir kuTX11 •
v 1
,»•
.
ricina reikėjo daugiau kaip tik papasilinksminti. Bus ir Rūtos jos rengiamų piknikų šį sek linkėję visas usnes-piktžoles viskus rastus. Pradėjęs
skai- žiu, gražiu pavyzdžiu,-kata-, “Draugo”.
prastų tonikų si preskripcija dabar
,
...
»„#
, ... •»,
,
. ' . x r i • i. 1
'
1 yra pardavinėjama visose vatstinysaldainių.
madienį, A. Miliausko nauja nukapojo tuščiuose lotuose. tyti blogus
laikrascius, ilgai- .ūkiška spauda ir 1.1. Laba; -1*
Kurie dar nėra užsisakė <-'ione tik tž Doleri už pilno mėnesio
me
darže
(Kean
avė.
ir
87,
Tose
vietose
ne
tik
nereika

niui virsta apsileidėliu. Ir va-[rosi liūdna matant kataliką “Dramra”, bet norėtu ij gnu- no
nebūsit© užganėdintas, jūsų
Vienas dr-jos trokas išeis
‘
”
Doleris. Jums bus sugrąžintas. Eikite
pora
blokų
į
rytus)
Trokas
lingos
žolės
augo,
bet
dar
vi
rgas
tam,
kas
pasiduoda
bedie,
platinant
bedieviškus
raštus
ii
'
—
—
1
s.-rvo
vulstlnyėlų
Ir paklauskite bu
nuo parapijos svetainės lygiai
teli tikro Nl’UA-TONE — žiūrėkite,
lauks
ir
visur
veš
į
daržų,
tat
sokie vagišiai slapstėsi ir už-I viii plepalams.
1 savo centais remiant savo prie.1
9 vai. ryto. Kiti trokai išeis
kad ant laibeio butų užrašyta
nebijokit
važiuoti
ir
gatvėkapuldinėjo praeivius.
Rop
Skaitykime tat katalikiškus į šus. Žmogus nepajunta, kaip,
1 vai. popiet. Kurie norėsit va
tuOOTHENOUUi, j
riais
iki
Kean
avė.
laikraščius, turėsim ramių sų- Įatšųla nuo tikėjimo. .Jei jis pri
žiuoti, ateikit prie parapijos
simintų, kad už tai reikės ka
svetainės. Už 15c trokas nu | Mūsų gerieji biznieriai pa- jg SĄJUNGIECIŲ VEIKIMO žinę ir būsim laimingi.
JvEDŲ
.tarnaus
savo
gražiais
trokais,
___
____
Vietiniai “Draugų” ir ki da išduoti atskaitų, be abejo
veš ir parveš.
ypatingai Bernadišiaus nau-j Sekmadienį, rugpiūčio 13 d., tus kat. laikraščius gali užsi nės, to nedarytų.
$ 'Amepiko/
Visų Šventųjų draugija taip
jas, gražus trokas. Visi būkit įvyks Moterų Sųjungos vieti- sakyti prie bažnyčios arba per
pat ruošiasi ir į “Draugo” piLih/ja ■ Neslkankyklt© savęs akaus- '
M a rketpark iečia i tižia ug i a s i
kniko, kuris įvyks rugp. 27 d., ’ri®L‘U°“yl,|ėS svetainės W’ »ės kuopos piknikas Mar išnešiotojus.
S. S savo gerb. kleb. kun. A. P.
_ mala. Reumatizmu, 8auagėle, I
_
.
11:30 ar 1 vai. popiet.
•BALTASIS ŠVEDŲ
(juette parke.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
Bergmans darže, Riverside, 111.
Baltučiu, kuris ypatingai rū
B — raumenų aukiinu: nea akauLAIVYNAS
”
Jau 21 metai kai čia gyvuo Visi kviečiami atsilankyti ir
Praleidę parap. piknikų xMa- pinasi žmonių sielos
naikina kūno ryvybą '
Teko girdėti, kad Ciceroj ja draugija Lietuvos Karei
isgany- i Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. | dėjimai
Ir dažual ant patalo paguldo. I
paremti sųjungiečių pramogų. rąuetteparkiečiai dabar stoja niu ir katalikiškos spaudos , Laivai išplaukia iŠ New Yorko
organizuojama stambūs vyrai vių. Ji yra suruošus įvairių | maįp pat |aukgjni sve^įų ig)kj.
1
Pler 97, gale W. 57th St.
CAP8ICO COMFOUMD mo- |
1
zv
į talkų “Draugo” rudeninio'
B
atls
lengvai pragallna rlrtmli
M.
L
“
KI•MlsHOl.M"
Ilugpluėto
10.
platinimu.
Kiekvienam
viešam
į
virvei traukti tame “Draugo” parengimų ir visuomet publi-^,, kolonijų,
•
1įs.S. • DKOTT.MNGHOI/M" Itugp. 21. nėta llgaa; mum* Šiandie dau- '
pikniko rengėjams/platina ti- ! susirinkime jis visada prinieI'M. I.. “GRIPSIIOLM'. «ug-.-ėj<> H. gybė žmonių alunčta padėka- I
piknike. Jie stos į rungtynes ktl įtenkindavo. Nėra abejo, Komisija darbuojas, kad ti
kietus,
ragina
visus
lietuvius
M. L. -KI NGSHOL.Vf • lliig-ėjo 1.1. ■ vonea pasveikę. Kaina SOe per |
na
apie
katalikiškus
laikrašį
su bile kurios kolonijos vy- nes, .......................
1
°
1
Dideli, baili it gulbės laivai. Erd- B paStą S5o arba dvi už fl.SI.
kad ir šis piknikas bus nkamai priimtų atsilankusius atvažiuoti į Bėrgmans daržų,
i vus ir gerai ventiliuoti kambariai.
,
Knyga: "ŠALTINIS 8VEI- I
rais. Visi ciceriečiai ruošias vienas smagiausių.
'Kelionėje; judoml paveikslai, koncerKATOS” augalala gydytloa, kai- |
svečius.
j
/
R.
Afldreliūnas,
2650
W.
63
1 (tai ir šokiai. Keliaujant "Baltuoju
I na SS eontų.
į tų rudeninį “Draugo” pikni Kareivių dr-ja visuomet vi
švedų Laivynu," kelionė būna perLauksim visų atsilankant, o St., laikrodininkas aukojo auLrumpa.
kų.
siems palanki, todėl verta vi atsilankusius maloniai priim- uksinį žiedų tam piknikui,
Kreipkis Į vletln* agentą, arba
Dievo Motinos Sopulingos suomenės paramos.
SWEDISH AMERICAN LINE
sim ir pavaišinsim. Są-jungletč i A. Ališauskas, 7126 So. l?oSSbS 80. HAUBTBD 8T.
I
181 \. .Vlkhigan Avė.. Chleagu. III.
draugijos narių nieks nebiti- visiems sveikiems vyrams
----------!ckwell St., ekspresininkas su
I
Cblaage. III.
I
iBBBSIBaBBBaBB
MARQUETTEPARKIE[savo dideliu ir greituoju trona valgių gaminime. Jos tat Į nuo 18 iki
m durys atda.
ir vaišins visus tame piknike. 11(W į draugij4. šiais sunkiais
ČIAMS LIETUVIAMS
Iku veš žmones į piknikų už
X Dabai Ciceroj eina dide- j iaįkajs keletas narių yra ap25c (nuveš . daržų ir parveš
LACHAVVICZ IR ŠONAI
lis judėjimas apie parapijos i* Į ieįdę cicero, tat jų uniformos Visiems seniems ir naujiems J namo). Trokas stovės prie ba
staigas. Nors klebonas išvažia-j |iuQK0S if įsįragę ga|į joruiS|“Draugo” skaitytojams nau- žnyčios 12 vai.
vęs poilsiui, bet pasilikęs kun.lnaudotia Kugp. 20 d.. 1 vakjdinga bus žinoti šis dalykas. Į Norintieji troku važiuoti,
Pr. Juškevičius visa rūpestin-'popįe^ Lįet ciuosybės svetai- Tenka girdėti “Draugo” age- prašomi iš anksto užsiregisgai t\arko.
,nėj įvyks draugijos mėnesinis
prašant užsisakyti “Drau truoti. Vaikams su tėvais dyX Parapijos komiteto na susirinkimas. Kviečiu vvrus'g^*’- Prašomas atsako, kad kai, be tėvų nebiA leidžiami.
riai ir kiti nialevoja seserų na-[įsirašyti. Jei kas nenorės uni-.'Tar ne Nauji Metai, arba ne Užsiregistruoti galima pas; K.
mą, taip gi deda naujų nioky-1 formos, arba nebus tinkamas, P*adžia mėnesio.
(Vaitkienę, 6829 So. 1 aiman
klos stogų, kambarius valo ir galės būti paprastu draugijos. Dienraštį Draugų galima Avė., K. Mikšį, 6807 So. Tai
KRAUTUVĖJE
nialevoja. Visam tam darbui nariu.
P. Deveikis, sek?. (užsisakyti kasdien metams, pu inanzAve., P. Gailių, 6803 So
B. A. L.
C. L.
S. D. L.
____________________________ _______________________ sei metų, mėnesiui, ar savai- Rockwell St., M. Goberienę.
t t
t
zn
A
itei kaip kas išsigali. Metai 6746 So. Artesian Avė., P. La-;
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
JI Vz
vj VZ J £3
skaitosi nuo tos dienos nuo zdauskienę, G338 So. MaplePagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
___ _________
,kurios kas užsisako, taip pat wood Avė. Prie bažnyčios sėk-!
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
Ąalantinas, J. Kairia, V. Gre-Į PU8me^18> mėnuo, savaitė i’’ madieniais ir kasdien pas lai
CICERO, ILL.
CHICAGO, ILL.
kraščių pardavėjų.
j
jbliūnas, J. Aleksiūnas, Karei1439
So. 49th Court
2314
West
23rd
Place
Taigi, gerb. lietuviai, visi
“Draugo” Kvieslys
'va ir Danta suteikė dovanų
Telefonas Canal 2515—2516
Telefonas Cicero 5927
!piknikui. Kiti biznieriai ir pro prašomi užsisakyti sau dien
Porcijunkulio atlaiduose ba
fesijonalai ypatiškai atšilau raštį “Draugų” Užtikrinu —
žnyčia buvo pilnutėlė žmonių.
kė į piknikų. Atsilankę parapi busit patenkinti
X Parapijos metinis pikni- jonys uoliai rėmė visus biz
Kadangi dabar Šventieji M>. į
kas, kuris įvyko rugp. 6 <l ,'nius piknike esančius. Šv. Ba- tai, daug rašoma apie viso pa ■
Į LIETUVĄ
Birutės darže puikiai pavyko.i r|)oros dr-jos narės gardžiai šaulio kilnius katalikų darbus.
Diena pasitaikė giedri už tai, įganiino valgiug> o parapij0, j Taigi iš kur katalikas sužinos Rcguliariški Išplaukimai —
Smagi Kelionė —
ir žmonių nemažai privažiavo. konidetas jr kįtį darbininkui [tas žinias, jei ne iš katalikiš
Žemos Kainos
Piknike buvo visokių Įvairu [ ....
. .
XT
ko dienraščio.
Del platesnių informacijų krei
r- , „ ,
puikiai pasidarbavo. New ProNaujausio
$70.00 nalijn
mų. J. J. Bagdonas su savo,
..
Dabar eina Katalikiškoji
padarymo
pkitės j mūsų agentus arba
TJhor u2
*M aytag
-i
• • cess kepykla davė užtektinai .... .....
, ,
kompanija nstikų daug pajvai
, Akcija. Kiekvienų katalikų Š.
37.00 69.50
rino programų. Mūsų biznio-[dbonelė», o Krauza‘1 lot dogs . .Tėva» kviečia prisidėti ar ta. SCANDINAVIAN
$75.oo nuftjt
AMERICAN LINE
$85.00 nauja
Onc-Mlnut'
riai, būtent: J. Pužauskas su- ladgi visiems geradariams i" gražiu pavyzdžiu, gerais dat i
Thor už
130 N. La Šalie St.
III.
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Ohicago,
teikė visų mėsų į restoranų. J! rėmėjams ačiū. Ixai geriausi.- bais, aukomis, palaikymu ka
3950 49.75 jau laikas
pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
IftC.OO nauja. Voss ui
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
'44.50
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
ir daugybės kitų panašių bargenų
visada geresnes laivuose vielas gauna.
Apsirūpinkite su an
dabar galite rasti šioj krautuvėj.
glimis dabar, pakol yTodėl mnlonėklte paakubintl partDraugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
.s,pirkti, pakol čia taip žemos kaira dar žemos kainos.
’ not.
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
Nelaukite pakol pa
pildys.
I'IRKITI. ČIA DABAP IR
brangs. Dabar kainos
TAI PYKITE PIMOVli
PETRAS ANTANAVIČIUS
kyla ant visko, taip put
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
Mirė .-nuplūdo 10 d. 1033 m., 10:13 vai. vak. pii»0s aimftlaus.
tes ant visų linijų ir geriavsių laivų į Lietuvą ir visus
ir ant anglių. Jeigu piKi':o IS R.iS' inln apskričio, Svdkftnos parapijos, Budvyčtų kaimo.
pasaulio kraštus.
rksite dabar, sutaupy
Palik? <lldelVim<> nulludlrne moterį Agniešką (Nausėdaitę),
dvi brolio dukteris: Juzefą tetklenę Ir Kazimierą Juozaitienę;
Tini”
Bclrrs dūkte) Teklę Jonikienę Ir gimines Amerikoje. Lietuvoje
site daug pinigų ir gau
screr) Marijoną Venckienę Ir rimines.
I®
site geresnių anglių

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

Nusa-Tone

«■■■■■■■■■■■■

; Reumatizmas sausgelė!

g

DABAR GALITE
NUSIPIRKTI SAU

;

!

diislin Kulis

Plovyklą
MAŽIAUSIA KAINA

FURNITURE CO,

T p

C

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

AlA

Kunas
pirmadieni,
dyta* i mv.
ge lultagos
dėtas ) Av.

puėarvolns 3520 So. I.o«e Avenue. Laidotuvės (vyka
rugpliiėlo I I d.. 1333 m., iŠ namų S vai. bus atly
Jura' ’ pampije.ll bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos
p ualdos n.': velionio stelą. Po pamaldų bus nuly
Kazimiero kapines.

Nuofttrd&lai kvie’lamo visus gimines,
tamiis-nma dalyvauti itose laidotuvėse.

(lraugiis-gps ir pažys-

Nuliūdę: Mcteris, Biollo Dukterys, Sesers Duktė Ir Gitptnės.
Laidotuvėms
Boulevard 4130.

patarnauja grnborlus

Vystančių gelių nebus dedama.

A. Masalskis. Telefonas

Pirkite anglis iš

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADISIUS, sav.

16th St* it* 49th Ct.,

Cicero, III.

TGL. (TCEKo MII
Jeigu plrtodte i.tgli> t>flx mus, nįtikrtiuun ka<l busite iiignuė-itbili.

3E:

3222-26 Sa. Halsted St.

‘V J

Vedėjai: y J. Kalėdinska3
J. Romanas

imiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
PASTABA. Pradedant a?kanf)
Ketvlrtadlen), Aug. 17th, II krau
tuvė lela LtėfėvMkua radlo prog
ramų. Iš ntotlea WHBC 1210 ktlocykles, »;$0 vai. vakare.

<<r

AGENTŪRA
Telefonas CANAL 7790

Šeštadienis, rugp. 12 d., 1933

15 K X U

GXS

Išvažiavimas įvyks toj pačioj vietoj, kur būna visi kiti
Nortli Side išvažiavimai. Viešių. Darbininkų pakvietė į da- ,ta Ka'inia pasiekti Elston Av.
rbų užtektinai, kurie užims vi- iki Central Avė. ir Central

pinasi, ruošiasi parapijos pik-( Lankoma taip pat draugijų <
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
nikui, kuris bus Vytauto dar- bei organizacijų kuopų susi-J
že ateinantį sekmadienį, rugp. rinkiniai.
Ofiso: Tel. CALumet 4039
20 d. Iš’dabartinio darbo ir L
Dulkių nebus
Res.: Tel. HEMlock 6286
ruošinio matyt kad tai bus ne- j.
DENTI8TA8
Dabar rudens laikas. Po va1446 SO. 49tli LT., CICERO, 1LU
sas daržo pramogas, fteiminin- ave- eiti i žiemius (North) iki paprastai didelis 'r sėkmingus'
,.Viii
Utar.. Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai.
kės pagamins svečiams kuo|v,etos- Lauksime visų.
[piknikas. Visi gaus progos pa
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
8147
SO. HAl.STLD ST., CHIUAGO
daržas gražiai atrodo.
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
P.1 silinksrninti, pasišokti prie ge
3147 So. Halstad St.
: skaniausių valgių. Prie “RflPAKVIETIMAS
ros muzikos, užkandžiauti ir Pasiklausęs tai sportininkas Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-1 vaL vak.
|tos” šulinio visiems bus gėri
Ofisas: 14*5* W. Mik M. Tel HEMlock 8151
paragaut gardaus alučio, ir žadėjo su jauna žmona, ir su I ttoafcfeuuijoa
Valandos: x10*_
—Xl
11 ryto
ryto
mo ir šultukošės. Galėsit pasi
Ateinantį sekmadienį rugp.
B*r*doml*
ir
Nedėliomis
pagal sutarti
pasimatyti
su
svečiais
iš
Liesavo
draugais
biznieriais
atsišokt prie geros muzikos. Vi
.13 d. Vytauto darže įvyks Die
K. lankyti rugpiūčio 27 d., į Be
tuvos.
sokie žaislai, bingo lošimas su
(Naryauckas)
vo Apvaizdos parap. didysis
rgmano
daržų,
Riverside,
1U.
Tel.
LAFayette
7650
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gražiomis dovanomis. Ateiki
1419 We*t lfarųuett* Koad
piknikas. —
Iki pasimatymo.
Rep.
VALANDOS:
te visi ir pasilinksminkite.
PASITEIRAVO
Federacijos 19 skyrius šau9 Iki II ryto: 7 Iki 9 vakar*
Todėl, širdingai kviesdamas
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Kviečia Komisija kįa gvarbų susirinkimų sekmaGydytojas ir Chirurgai
Re*. 18441 A MAPLKWOOD Z VE.
LIETUVIAI DAKTARAI:
savo gerb. parapijonus, nega
4140 Archer Ave.
Jdienį, rugp. 13 d., tuoj po pa- Vienas nesenai vedęs spor- •_
liu taip pat užmiršti senų, t.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Tel. LAFayette 8057
maldų, mokyklos kambaryje. tininkas užklausė dienraščio
Tel. LAFayette 5793
y. buvusių aštuoniolikieeių ir
Bes. 2136 W. 24th St.
“
Draugo
”
piknikų
rengimo
Tel. CANal 0402
šiaip mūsų parap. prietelių. j ninin MIETU QinC ! Pa8ei,laaian,a> kad susi™’ komisijos, kaip didelis bus
I
AnAl
I)
nUn
III
OlUt
jktų
visų
draugijų
atstovai.
Tiesa, aštuoniolikieeių jėgos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. and Office
Offtce Phone
________
(Bus renkama atstovai į Fede- rudeninis “Draugo” piknikas?
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
per daugelį metų mažėjo, bet.
X
—
SPINDULIAI
PROspect
102823..
s.
s.
Komisija
jam
atsakė,
kad
šis
3051 West 43rd Str.
jie yra turtingi savo bičiuliais Kį sekmadienį, rugpiūčio 13 racijos kongresų. Be to, turi- piknikas bus didesnis ir link
CANal 0706
(Prie Archer Ave. netoli Kedaie)
Nedėlioję pagal sutartį
is
"kuriu
daus-A
i
v
y
ksta
pirmas
išvažiftviprisirengti
prie
vakaro,
k
u
— oldtainieriau
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai, vakaro
Joni jose. Taigi rnas ®v' ' ar^° draugijos. Dr J™8 įvyks rugp. 23 d. L. V. smesnis už visus buvusius pik
Seredomia lt nedėliotais pagal
yra visose kolonij
sutartis*
jimns visiems'siunčiu širdingą Wa dar Xia jaunutė; vos ke- “Luinos” choras vaidins ope- nikus.
PHY8ICIAN AND 8URGEON
Tel. Of. ir Res. GROvehiU 0617
2403
W. 63rd St., Chicago
pakvietimų dalyvauti su mumėnesių kai susitvėrus, ret§
’ )aktare .
4917 8. Washtenaw Ava
Sportininkui paklausus dčl Pilone GHOvchlll 0027
OrriCB HOUR8:
Valandos:
8-4;
7-9
P.
M.
tat
draugijai
reikalingi
pini
Rast.,
O.
Ivinskaitė
ko taip manoma, komisija at
mis šitoje parap. pramogoje.
a to 4 and T to I P. M.
Trečiadieniai* Ir sekmad. susitariu
Bunday by ▲ppolntmant
sakė dėl to, kad patogus bus
Kun. I. Albavi&us gai. Todėl verta paremti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J laikas visiems chicagiečiams,
2428 West Marųuetta Road
Išvažiavimas bus toks, ko
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 0-18 ryto
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą*
nes
atostogos
jau
bus
pasibai

kio dar North Side nepajėgė
NedėlloJ susitarus
(889 80. WE8TERN AVE.
gusios,
visi
atostogavę
bus
grj
Chicago.
IIL
surengti. Bus baseball’rungty
Gydytojas ir Chirurgas
žę j namus, piknikų sezonas
Phone CANal 6122
nės. Laimėtojai gaus dovaną.
4645 So. Ashland Ave.
BOUIcvard 7580
1
jau
praėjęs
ir
tikietai
nebran

■Rea. HEMock 7691
Bus kumštynės, lenktynės vy- Užvakar atvyko svečias iš
DR. S. BIEŽIS
Ofiso valandos:
gūs.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rų, moterų ir jaunimo. Be to , Lietuvos, kun. Stanislovas IrtNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
2201 W. Ceimak Road visi galės pašokti ir padai- monas, Raudondvario klebo- Pikniko kviesliai-talkininNedėliomis pagal sutartį
DANTISTAS
Valandos:
1—I Ir 7—8 vak.
VISI BŪKIT
Ofiso telsf. BOUlevard 7820 Bereaumi* ir nedeilonus
nU0^E
Inas. Apsistoja pas klebonų, d kai, tikietų platintojai, dova
pagal sutarti
4712 So. Ashland Avenue
REZIDENCIJA:
Namų tel. PROspect 1930
nų, skelbimų po visas koloni
Tat komisija visus kviečia g. pralotų M. Krušų.
Vai.: Nuo 19 ryto Iki S vakar*
6631 S. California Ave.
West Side Aušros Vartų pa- atsilankyti ir gražiai, links-j---------- ■—
jas rinkėjai visur bruzda. Vi Tel. Ofiso BOUIcvard 5913—14
Telefonas REPublic 7868
rąpijos “Rūtos” darže, rug mai laikų praleisti.
| Visi parapijoje bruzda, rū sur sueina su biznieriais, pro- Itez. VICtory 2343
Tel. BOUlevard 7042
piūčio 13 d., bus didelis pik
fesijonalais ir šiaip papras
Tel. CANal 0257
nikas, kurį rengia 10 skyrius
tais žmonėmis ir visus ragina
GRABORIAI:
Res. PROspect 6659
756 W. 35th STREET ’
Sv. Kazimiero akademijos rė
remti katalikiškųjų spaudų; a- Ofiso vai.: nuo 1-1: nuo 8:89-2:89 4645 DKNTI8TA8
SO. ASHLAND AVE.
mėjų. Pikniko rengėjos labai
arti 47th Street
Telefonas YARds 1138
VaL: nuo 9 iki e vakar*
rūpestingai viskų sutvarkė, do
LACHAVICH
GRABORIAI:
Gydytojas ir Chirurgas
8*r*doJ pagal sutarti
1821 SOUTH HA.LSTED STREET
vanų turi visiems kuo gražiauRealdencija 6600 So. Artesian Ava
|

C H I C A G O

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

DR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUN AS

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO

DR. A. RAUKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. J. W. KAOŽEWICK

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPŪRT

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

DR. J. J, SIMONAITIS

DR. M. r. STRIKOL'IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. P. Z. ZALATORIS

IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauaia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Conrt. Cicero, Iii.
TEL. CICERO 8927

BRONISLOVAS
JANUŠKA

Plione

4130

A. MASALSKIS

Mirė Rugp. 8, 8:40 vai. vak.
33 metų amžiaus.
'
Kilo iš Panevėžio apskr.
Krekinavos parap. Amerikoje
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime
moterį Petronėlę, dukterj Ele
onorą, sūnų Richardą,
tėvą
Joną ir motiną Kazimierą Ja
nuškai, brolį Aleksandrą, uoš
vienę Skolastlką Ludgatls švogerkas, švogerj Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1530 North
15lh Ave„ Melrose Park, III,
Laidotuvės įvyks šeštadienyje,
Rugp. 12 d., 1933, Iš namų 9
vai. bus atlydėtas J Mt. Car
inei pa,r. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio stelą Po pai.natdų bus nu
lydėtas J Mt. Carinei kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę moteris, duktė, sū
nus, tėvai, l»r<« is ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Lachavich ir Sunat. Tel. Canal
2515.

BOUIcvard

GRABORIUS
i

I

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangu*, nes neturt

ai* Išlaidų ailaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 Aubarn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORrtJS IR LAIDOTUVIŲ
VED A J Ag

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5203—6413

STANLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Balsamuotojas
Puriu automnbilius visokiem*
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBUBN AVENUE
Chieniro, IR.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 32 5.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
868 W. 18tll St.
Tet. CANal 6174
Chicago. 11).

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, ūliuois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALHAMUOTOJAR
Patarnavimas geras Ir nebrangus

.
GRABORIUS
tLaldotuvėma pilnas patarnavimas
galimas už 9SS.09

Mirė rugpiučio 10 d., 1983 m..
10:50 vai. ryto.
pusės am
žiaus. I’aėjo iš Lietuvos.
Amerikoje Išgyveno 30 melų.
I’aiiko
dideliame nulitKlime
vyrą Leonardą, dvi dukterį'.,:
Itoza'iją ir Oną, du sunu; Pe
trą ir Eduardą, du žentus: E.
Hhrader Ir C. Shlmkus, mar
čią Stephunla ir ghtilnes.
Kūnas pašarvotas 12412 Ro.
Union Ave. Inldotuvės įvyks
pirmadienį, rugpiučio 14 d , i'S
namų 8 vai. bus atlydėta I
šv. Petro Ir Povilo para pilis
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės ale ą.
Po pamaldi, bus nulydėta į šv.
Kažimtero kapines.
Nuoširdžiai' kviečiame visus
gimines, draugns-ges ir pažysstamuo-tnns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Vy«m, Dtikicry-.,
Simus, Zeniai, Marti ir Gimi
nės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikls. Telefo
nas Yard* 1741.

t

.

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
patarnavimas visuomet prieinamas už
NAUJĄ ŽEMESNE KAINU.
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais
dykaf. Nuliudtmo valandoje nepamirškite
mus pašaukti. REPUBLIC 8340. musų
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR.SG.N L 6L0ŽIS
t XI
D

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

4142 ARCHER AVENUR
Tel. VIRginia 0036

Tel. GROvehUl 1595

DR. A. L. YUŠKA ‘

Persikėlė į erdvesnę Ir patogesnę
vietą
3325 60. HALSTED 6T.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
PUoue 140 Ule vard 8483

H A I & Ū B
Rea Phone
ENGIewood 6641

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus

24^2 W. ilARULETTE KOAD

DAKTARAI:

offio* Phon*

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

CHICAGO, ILL.

J. LJulevičIus
Graborius
Ir

IlalHamiioloJas

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellnk«je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

46M Archer Ava.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS
patarnauja
MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnoje valandoje
palaukite:

REPublic 3100

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui' aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mū3ų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieke nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
'2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. A. A. ROIH

7850 S. HALSTED STREET Rusas Gydytojas ir Chirurgas
ROO14 219

Vai.: 8-4 Ir 7-9 v*L vakare

Td. LAFayette 3572

Ofiso.’ Tel.
VICtory
6893
C
L, , V.«2. ,
Rez.: Tel. DRExel 9191

WEAtworth 3O00;W

DR. A. R, McCRADIE

Henry W. Beeker
(LIcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

(Kampas Learitt Bt.)
Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
Nuo 1 Iki 9 vakare
■ar*doj pagal sutarti

5340 60. K EI)7.1 E AVE.

Tel. VICtory 4088

DR. T. DUNDULIS

I I g

2201 W. Cermak Road

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
6 iki 8:80 vakare

Tci. MONroc 3877

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. fiOth Ava, fhn*»rn. Tll

ELZBIETA
MAŽEIKIENE

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

718 W. 18th St.

TeC. CICERO 291

SYREWICZE

Tel. CANal 6122

Tel. REPublic 8340

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vnl.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—lv.».
Nedėliomis fr žventadienial* 10—12

SPECU AUSTAS

DR. MAURICE KAHN

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

4631 SU. ASHLAND AVE
Tel. YARds 0994
Rez.: Tel. PLAza 3200

Telefonas MIDway 2880
Ree.i

Office:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
OYDKTOJA8 IR CHIRURGAS .

2355 West 63rd Street
Vai.: a to 4 Ir 1 to 9 P. H.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj
Ch’cam.

m

Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v.
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dieną

Phone: PROspect 1621

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 West 69th St.
Valandos:
1—4 Ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutartį.

Daktaras

WISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kars

Specialistas Iš
Rusijos

GYDO VT8AS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEMURINT
KAIP U^HISKNEJI NIO8 Ir NE1AGYUOMO8 JOH YRA
Speclališkal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos, Ilgas, žalsdas. reumattsnią, galvos skausmus, skausmus rugaroje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Ižgydyti. ateikite Čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja Der daugelį metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Pataiimas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuė 10 valandos ryto tkt 1
valandai Ir nuo i—t valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai.

4300 WEST 361h ST.

1..^^- Koeter Ava

TeL CRAuford 5573

J

»

paaugąs

fteitadienis, rugp. 12 d., 1933

DIEVO APVEIZDOS PAR. DIDYSIS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, RUGPIŪČIO - AUG. 13 D., 1933

Biznierių ir Oldtainicrių tymas susirems su jaunikliais. Taip pat “drapiežnas dzūkas” p.
BANCEVICIUS ir J. J. BAGDONAS volios Galijotų nigerį.

Vytauto Darže, 115th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

Amerikos Lietuviu Kolegijos Metinis

PIKNIKAS
SEKMADIENYJE,
RUGPIŪČIO - AUG. 20, 1933
“RŪTOS” DARŽE, WEST SIDE
— RENGIA —

Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys
Bus Visiems Linksmas Žaidimas “BINGO”
Piknike darbus dirbs Kolegijos Rėmėjų skyriai.
Skanūs užkandžiai. — Gera muzika. —

PRADŽIA 5 VAL. POPIET.

ĮŽANGA 10c.

Visus širdingai kviečia Rengėjai
NEBETOLI METINIS
PIKNIKAS

IR KAM AŠ VISĄ TAI
RAŠAU?

i

Širdingai kviečiame

KLEBONAS ir RENGĖJAI

šomi telefonuoti: Hemlock zas, P. Giedraitis, J. Zepaltas, (da, Pov. Moses, Marqnette
DVILYPĖ ŠVENTĖ
NEPRALEISKIT!
0318 arba Hemlock 8400.
N. Abaravičius, M. Vertelka, Wet Wash Laundrv, 6551-53
Parsiduoda soda fountain,
--------------St. Staliauskas, P. Milašius, So. Kedzie Avė.
Liepos 16 d. Šakiuose buvo saldainių krautuvė ir mažas
UNIVERSITETO IR KOLE- A. Bačiūnas, Ig. Paurazas, K.
18 Kolonija: Ant. Cukur, P. pavasarininkų šventė ir kun. restoranas sykiu. Geroj vietoj,
GIJOS ALUMNŲ VA
lvarnauskas, K. Vertelka, J. Balčiūnas, S. Skudas, J. Pan Pr. Riaubos primicijos.
Iprie pat 2 teatrų, gatvėkaris
KARAI
Oksas, V. Gotautas, J. Ričkauskis, Povilas Šaltimieras.
Pavasarininkams šv. Mišias sustoja prieš duris; ant kampo
---------kus, V. Paukštis, J. Baltutis.
Piknikų rengimo Komisija laikė ir pamokslą pasakė ku 22nd ir Leavitt Sts. 20 metų
Buvusieji šv. Ignoto Kole- Marąuette Park’e: J. Pusenumo biznis. Žema randa.
PLATINKITE “DRAUGĄ” nigas Bakys.
gijos ir Loyola Universiteto žauskas, J. Mpndžijevskis, J.
Gera vieta barui. Turiu reika
studentai stato didelį veika- Pačiulps, M. Miniat, A. Prolus kitur, negaliu prižiūrėt.
lų, juokingą, komediją “Tlie sevičius, J. Valantinas,'J. PaLabai pigiai jei tuojau atsiQueen’s Husband”, vėsioje šv. dziuvelis, J. Atkočiūnas, K.
šauksit. Geriausia proga užsi
Šeimynos parap. salėje, May Stasiukaitis, VI. Vitkauskas,
dirbti pinigų. M. Cooper, 2152
ir Eleventh gatv., per tris die- V. Danta, K. Kasparūnas,
— Rengia —
AV. 22nd St.
nas — rugpiūčio 16, 17, 18 d. J. Kiškunas,
St. Šambaras
Draugystė Lietuvos Kareivių
Artistų tarpe bus gerai žino- Kartanas, G. Benošius.
mi alumnai, kaip Mike Hed- West Side: Al. šturmas, K.
SEKMADIENYJE,
derman, Tom Folev ir Tom Marozas, J. Dobrovolskis, M.
Kaminskas, J. Atraškevičius,
Smith.
RUGPIŪČIO 13 D., 1933 M.
Vaidinimas prasidės 8 vai. Neffas, Ant. Kaminskienė, K.
A. MILIAUSKO NAUJAM DARŽE
TURIME TUOJAUS
vak. Tikietai 50c., o rezervuo T. Žurkauskas, R. Girčius, VI.
Kean Avė. ir 87 g. — du bloku į rytus
PIGIAI PARDUOT
tos vietos 75c. Parapijos kie Tarulis.
2 aiikfttu medini namų su nauju
me bus vietos savo automobi North Side: Vincas NausėPRADŽIA 10 VAL. RYTO.
ĮŽANGA 25c PORAI
2 karų mediniu garadžiu arti 46th
ir Marshfleld Avė, Kaina tiktai
lius palikti.
$1975. Lengvos sąlygos. Geriausia
proga Įsigyt puikią nuosavybę pi
Užtikrinam visiems pasilinksminimo. Visus nuveš
giai. Ateikite i ofisą Šiandien.
Kadangi praeityje lietuviai
trokai nuo Liuosybės svet. A. AVaštakas išvažiuoja 10
gana skaitlingai lankydavosi
PETRZILEK BROS. & CO.,
vai. ryto; J. Anglickis 11:30 vai.; ir A. Bernadišius l
Ine.,
į panašius vakarus, ypatingai,
vai. popiet.
1647 W. 47th Street
jaunimas, todėl ir dabar vi Į
Visus kviečia KOMITETAS
sus širdingai kviečia

PIKNIKAS PIKNIKAS

TEISMAS LIEPĖ
PARDUOTI

Kun. Raymond B. Walsh,S.J.. j

klebonas

RADIO

Paskutinė
Proga

įgyti naują “THOR” skal
biamą mašiną tiktai už

*49.50

mokant tik po

Rytoj, Budrlko krautuvės
programoj, WCFL, 970 k., 1
vai. popiet, mūsų mylimas ar
tistas Juozas Babravičius dai
nuos keletą dainelių, akompa
nuojant p. Sauriui. Nepamirš
kitę pasiklausyti.

Lietuvių Katalikų Kolegijos; Kamgi reikia rašyti, aiškiu.
Rėmėjų Chicagos Apskričio di-kviesti, k“'1 <lalykas aiskus.
delis, smkgus piknikas čia pat., kaip diena. Mūsų visuomenė,
įvyks rugpiūčio 2(1 d., Aušros' dvasiškija, įsteigė putnųjį ««Vartų parap. “Rūtos” darže, 'tuvaičių Šv. Kazimiero vienuo
2329 W. 23 PI. Visi Kolegijos bnų. Jis įsteigtas ant skolos,
rėmėjų skyriai, savaitinio, ti-Įl » s‘°j» Mealtotta, Šviesios
kybinio laikraščio “Laivo”| lietuvaitės, bet ne turtuolės. Primenu, kad ponas Budriskaitytojai uoliai rūpinasi pi- Sav0 ,larbais Di<“vui ir Wv>’- kas sekmadieniais leidžia net
kniko pavykimu. I darbų stoja ,nei kazimierietės pragarsėjo tris programas: 8 vai. ryto,
skyriai šia tvarka:
dviejuose kontinentuose - A- AVCFL, 970 k., 1 vai. popiet iš
Melrose Park, ,1 skyrius ren- mcrik»i ir Europoj. Jų veda tos pačios stoties ir 1:30 vai.
iš WAAF, 920 k. Sprendžiant
giasi prie giliukingo rato, mos įstaigos brangios kiekvie
no lietuvio širdžiai. Jų įstai iš praeities, netenka abejoti
daug dovanų atsiveš.
dėl Budri ko programų įvairu
North Siete, 2 skyrius dirbs goms reikalinga parama. A. R
mo ir gražumo. Patartina kie
prie “Rūtos” šulinio šaltojo iD- sW'a»> tų paramų šutei
kvienam lietuviui šių trijų
kti.
gėrimo.
programų rytoj pasiklausyti.
Aštuoniolikiečių skyrius di Tiesa, nedaug jos gali, bet
Muzikos Mylėtojas
rbs prie aiskrimo ir keps bot gerų norų nestinga.
Štai, metinis piknikas rugp
dogs.
20
d., Marquette parke, ren STOJA Į TALKĄ RENGIME
Brightcn Park skyrius dirbs
giamas tikslu paremti mūsų “DRAUGO” RUDENINIO
pne lemonado ir Rūtos” sa
PIKNIKO
brangią įstaigų. Aišku, kad
ldainių.
visi privalom dalyvauti ir, tu
- .Ciceriečių skyrius prie sūrių,
Bridgeporte: J. Budrikes, S.
rėdami “good time”, tuomi
o lietuviškas vengras pr’rn žu
Daugiela,
A. Kalėda.
pat ir naudos padaryti.
vų gaudymo.
“A word to tlie wise is suf- Brighton Park’e. K. MaroMarąuette Park skyrius -ficient.”
prie serijų.
Laukiame veikėjų, gerb. ku
West Pullmano skyrius —
PASKOLOS
nigų, sesučių prietelių ir pla
prie bolių.
čiosios visuomenės.
Nina
Skolinu pinigus lietuviams
Roselando skyrius — prie
ant pirmi} morgičių iki
straikerio.
-LANKĖSI LEIT. NA
$2,500.00 lengvais išmokėji
West Side skyrius — resto
KROŠIUS
mais.
rane ir bus prie tikietų ir tva
Atsišaukite asmeniškai
rkos ir bingo žaidimo.
Šiomis dienomis “Draugo”
Town of Lake skyriaus na redakcijų atlankė atvykęs iš
2221 W. 22nd St.
riai, apžiūrėję “Rūtos” daržą Lietuvos svečias, leitenantas
užsakė vakarienę dėl 25 biz- Nakrošius, žinomo biznieriaus
EKSTRA!
Hierių-rėmėjų. .Tų skyrius dirbs J. Nakrošiaus brolio sūnus.
Ieškau parenduoti groserprie “biSopo” ir sportiškų la Kadangi p. Nakrošius yra la nę ir bučernę geroj vietoj. Ku- j
zdelių.
kūnas ir atstovauja Lietuvos riems pasibaigia išrendavimar
Bus gera muzika, daug įvai Aero klubų, jis prašė pranešti, arba kurie turite tokių krau
rių dovanų. Tikietai platina kad Chicagos ir apylinkių lie tuvę išrenduoti pašaukite
Lafayette 1346
mi. Įžanga į daržų 10c.
tuviai lakūnai, norėdami su
arba palikite vardą ir adresą
Rengėjai
gerb. svečiu pasikalbėti, pra- “Drauge” ir pats atvažiuosiu

. ' v
į savaitę ir—

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n

PERKAM

'

"

I KILWICZ

rNORTuAGE BAI•i

/r
Lietuviškus

J a:

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MUSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukAt&i, kad žmonėtns sunku beĮpirkti,
o
lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas
KEPFBMC 8402

MOKAME CASH UŽ LIETUVOS BONUS

J. P. WAIT CHES

IR

ADVOKATAS
2 E. 103rd PI. prie State St.

Išmokame Liepos 1, 1933
nuošimčio kuponus

Tel. Pri.I.mnn 5950
Ke4vergo vakarais nuo 7 iki' 9
4600 S. W<xxl St.
ti.AFayette 6303

UNIVERSAL M0RTGA6E & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215
W. M. Antonisen
Jos. P. Doody
G. A. Šukys

JOHN B. BOBDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660
Valandos 8 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road

Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčioa
vakarais * iki 9
Telefonas CANai 6122

LITHUANIAN VILLA

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. K etvergo ir Subatos
Vakarais 7 Iki •
Telefonas REPnbrlc 0600

LIETUVIŲ VASARNAMIS
“THOR” MODEL 31 už

*37.50
vienų metų gvarancija.
Eiektrikinis prosas dykai

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

Valgiai, užkandžiai ir alus nuo ryto iki vėlyvos nakties.
Išrendavimui fomišiuoti kambariai.
Tinkama vieta parems ir šeimyniškiems pokyliams.
Naujausios mados patogumai.
Rezervacijos priimamos per telefoną. Svečiai iš kitų
miestų prašomi rezervuoti vietas laiškais.

ONA STANKŪNIENE,

Vedėja
11212 So. Westem Avenue

Nedėliomis W C F L, 970
K., 8 vai. ryte ir 1-mą
vai. po piet.
Nedėliomis W A A F 920
K., 1:30 vai. p. p.

Ketvergais W H F C 1,420
K., 7:30 vai. vak.

Kasdien W A A F 920 K.,
6:45 vai. vakare.

■
A Pot of
Paini

J. OKSAS
2649 West 43rd St.
CHRYSLER IR PLYMOUTH

Chioago, III.

Tel. Beverly 2300

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai Duodami
Biidnko Krautuvės

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas.
Pašaukit I.AFayelte 8980

K. S. J AKOBAITIS

f

Bu gera k verba gali atebOklą pada
ryti. Oall nuūvlMtl aavo namus vi
lką panaujinti, perdirbti, pratęsti
niMievejtmą. Bet turi būti tam tik
ra kvarba. K verba, kuri Ilgiau ta
rias. apsaugos, gretini atrodys Il
gam devūjlinul. Mes lltoklą kvarbą
parduodame.

T.ląuld Velvet dėl slėnu Ir tūbą.
Mneter Vsrnlsb dėl grindy, rakan
du
Ir mediniu pagražinimą.
Fleglro dėl beito "susmel” atvalsdavlmo. ūft—40 Tyra kvarba de|
darbo 10 lauko.

3240 S. Halsted St.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Antomobilio širdingu kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausių*
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLER1S $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai |445 P. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit naujos CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZBKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. I.AFnyrtte 2082

STANLEY P. BALZEKAS, fiay.

