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"Draugas" atstovauja organizuotų
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama Ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prieteliški jausmai.

Katalikai pasaullonys turi kilnų už
davinį, — {nešti į Šeimynas ir | vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti
žmonių dvasią. Jėzaus širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
užduotis. "Draugas" padSs Jums tą
apaštalavimo darbą atlikti
Užtat,
skaitykite Ir platinkite "Draugą."
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CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 1 D., 1929 M.

"Draugo*" 23S4 80. Oakley Avenu$

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH

Francijoj Orderiams Bažnyčios Priešai
Savastys Graži- Melus Skleidžia
lamos

3č

11, i»is, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THB ACT OF MARCH S, it7t

REGINYS TIES KASYKLA PO EKSPLIOZIJOS

Vienuoliams Leista
Francijoj Gyventi

D E RIVERA PRAŠOMAS
OFISE PASILIKTI

HAMBFRG, Vokietija, ko
MADRIDA^S, kovo 30. — vo 30. — Gen. Ludendorff sa-
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FRANCIJOS SENATAS Už
PAKTĄ

Nuskandinto Brite
Laive Klausimas
Naujas Sekretorius
Tai Studijuoja
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Boardas autorizuojamas iš
PARYŽIUS, kovo 30. — tirti gręsiantį geležinkeliečių
Francijos senatas Kelloggo streike Texas & Pacific gelenekariavimo paktą ratifikavo, zmkeho.

GAL AM3ASADORIUS
BUS ATŠAUKTAS

METAI-VOL. MV

i
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4,000 GELEŽINKELIEČIŲ
ŽADA STREIKUOTI

DALLAS, Tex., kovo 30.
EL PASO, Tex., kovo 30,
VVASHINGTON, kovo 30. — Iš Mexico City apturima Texas & Pacific geležinkelio
- Naujas valstybės sekreto- Žinių, kad gal Meksikos a m b a - > i j ų virs 4,000 geležinkeliečių
rius Stimson šiandie f New Isadorius Mamiel C. Tellez iš nubalsavo streikuoti. Tai delYorką — į savo namus — iš- f Washingtono busiąs atšauktas .to, kad jų didžiumą kompajmvyko ten Velvkas praleisti.
ir su kokia tai misija į Euro- ! Ja nukėlė į atokias vietas darPirm įšoksiant jis studija- pą pasiųstas.
bug eiti. Dėlto, jie turi savas
tis Marshall mieste parduoti.
vo britų laivo Imalone nuskaIš to dideli nuostoliai.
ndinimo problemą. Tas nuška- ZEPPELIN ATSKRISIĄS
ndinimas daug nesmagumo va
NEW YORK, kovo 30. —j WASHINGTON, kovo 30.
ldžiai atliko.
Pakraščių gvardija sakomą Pranešta, kad vokiečių oriai- j— Prezidentas Hoover paskelaivą nuskandino, įtardama vis Graf Zeppelin gegužės mė- lbė prokliamaciją. Vaikų Sveisvaigalus šmugeliuojant. Vie nesiu dar dukart J. Valstybes kūmo Dienai skiria gegužės 1
d.
;
nas įgulos narys nuskendo. Aplankysiąs.

J k S u V a d u Nelaisvėn

MEXICO CITY, kovo 30. —
Meksikos valdžios gen. Armenta su 300 kareivių, anot ži
nių,
numaršavo j Chihuahua
Citys manydamas, kad šis mie
stas nuo revoliucionierių Iiuosas.
Tenai jis su kareiviais ir
pakliuvo į
revoliucionierių
spąstus.
Revoliucionieriai gen. Armenta ir jo kareivius nelaisvėn
paėmė.

ARKIVYSKUPAS PAS AM
BASADORIŲ
WA£HINGTON, kovo 30.
— Balandžio 11 d. pas Brita
nijos ambasadorių Sir Esme
Howard ruošiamuose pietuose
garbės svečiu bus Baltimorės
arkivyskupas Curley.

KELLOGG EUROPON
IŠVYKO

.

_ .

.

/giausia moterų. Dujos visus
"—išvarė gatvėn.

••

A u t o m o b i l į vagis nušautas ."-reiderių" besėdinti nušauta. rūpinę galimu pavasario pot» .,
. .
. /. ^L
Tokios nuomonės yra Dr. J. viniu. Daug kur daromi susiOakley boulevarde, ties A\est'
.
,
.
, . . . , .
Ohio „t policija pastebėjo d u Spnnger, buvnsis pohdjos kn-j rinkimai) p a g i t a r i m a i , p r i r u o .
aktlVIS
jaunuoliu su pavogtu aurfomobi i m i n ° l 0 g a S ' &A ^
• samieji darbai. Gubernatorius
koronerio gydytojas.
taip pat prižadėjo kiek ir kuo
liu. Kada policija mėgino su
Jis taip pareiškė apžiūrėjęs galėdamas padėti.
"R. , :
laikyti, anuodu leidosi greitai
moteriškės lavoną.
važiuoti. Tad vienas nušautas,
PRIŠALO KOJAS PRIE
kitas sužeistas.
;
Apie 200 automobilį
KLUMPIŲ
Nušautas James Mazzie, 18,
!

sudeginta

m.

NEW YORK, kovo 30. —
Buvusis valstybės sekretorius
Kellogg su žmona garlaiviu
Ile de France Europon atos
togoms išvyko.

»

5 ŽUVO BOMBOMS SUSPROGUS

KAUNE LANKĖSI VENGRŲ
ATTACHE LIETUVAI

Šiomis dienomis Kaune la
nkėsi vengrų karo attachė Lie
SENU TRANSFERIU NOREKONGRESMONAS NAGAN tuvai maj. Gėža de Lany, ku
JO PASINAUDOTI
rio rezidencija yra Helsinky.
IMAMAS
Jis buvo priimtas ministerio
Turėjo 7 centus užsimokėti
"Sausasis*\ Chicagos kong- pirmininko, užsienių reikalų
ministerio ir einančio kražto
Praeitą penktadienį viena resmonas, karštas prohibici
moteriškė'įlipo į SSjęatvės ga-ljos rėmėjas, M. A. Miehael- a P s a u ? o s nnmateno pare lg aa
prof. A- Voldemaro ir užsietvekarjįjies £ta*e gat. ir kon-json, šaukiamas teisman į Jafcftį reikalų ministerijos gene
duktoriui padavė transferį.
jcksonville, Fla. Chicagoj jis
ralinio sekretoriaus a. i. p.
Konduktorius dirstelėjo į po ieškomas su federaliu "waraJurgio Savickio.
E.
periukę ir susekė, kad diena'ntu". Kaltinamas už prohibiir laikas atatinka. Bet patsai 'cijos įstatymo peržengimą.
MINĖS SPAUDOS ATGA
transeferis yra 30 metų senas,
Praeitą rudenį kongresmoVIMO SUKAKTUVES
1893 m. išduotas.
nas iš Kubos gryžo į Floridą
Moteriškė 7 centus užsimo ir jo bagaže svaigalų atrasta.
Latvijos lietuviai taip pat
kėjo.
Kol prisiruošta jį paimti, ruošiasi
aktingai paminėti
Kongreso sesija prasidėjo. Se spaudos atgavimo 25 metų su
De King bernaičiui fondas sijos laiku jis naudojosi nelie kaktuves. Ta proga jie mano
Bernaičiui Gerald de King, čiamybės teise.
geriau prisiminti prieš karą
I
12 m., iš Aurora, 111., kurio! Kovo 4 d. sesijai pasibaigus ėjusius Rygoj lietuvių laikra^
motiną sausieji '' reideriai'' j dabar jis nagan imamas,
ščius ir dabartinius žymiai
nužudė, Chicagoj sudaromas
pagerinti.
"R."
MOTERIŠKE SĖDINTI
fondas, koks jo švietimui bus
NUŠAUTA
panaudotas. Tas berniukas, giKLAIPĖDIEČIAI SUSIRŪ
ndamas motiną, "reidėją" pa-1
PINĘ POTVINIU
AURORA, I1L, kovo 30. —
sove.
|Mrs.
Lillian de King sausųjų Klaipėdiečiai dideliai susi
• * •

Morrow Calles'o Calles'o 300 Kam
vra Pakliuvę
Agentu Virtas

Ispanijos aukštojo mokslo įs-įvo vienoj knygų apšmeižė foGen. Escobar Apie
taiffų keli šimtai profesorių su togratą Sparr iš Cuxhaven.
rektoriais ir kiti yra pasira- Šis generolą teisman pat raukė,
Tai Praneša
še manifestą, kurinomi šalies
Teismas generolą atrado ka
diktatorius cren. Primo de Ri- ltu ir nubaudė arba 800 marJUAREZ, Meksika, kovo &0.
vera prašomas ir toliam, s a v o ^
,„„„,,,„ ^um)kiii
arbft
- AYashingtone veikia Mek
ofise pasilikti.
sikos revoliucionierių diploma
kalėjiman 13-ai dienų eiti.
Jis sakoma fotografą fran- tinė komisija.
MARŠALO FOCH VARDU euzu išvardino.
Revoliucijos vadas gen. Es
cobar tą komisiją painforma
PARYŽIU& kovo 30. — Mi
8 ŽMONES KASYKLOJ vo, kad J. Valstybių amba
rusio maršalo Foeh pagarbai
sadorius Meksikai Morrow yŽUVO
čia du Bois de Boulogne.boura virtęs Calles'o valdžios pro
1 vardas maršalo Foeh'o vardu
LONDONAS, kovo 30. — A- jragamlos agentu.
pavadintas.
not žinių iš Madrido, Gijon,
,Gen. Escobar pareiškia, kad
I
Ispanijoj,
vienoj
kasyklų
sproNUO SOSTO ATKAL
ambasadorius Calles'o—Gil va
;
girnas
įvyko.
8
žmonės
žuvo
ir
BĖTAS
ldžios naudai darbuojasi ne
i 2 sužeista.
vien J*. Valstybėse, bet ir ki
BUKAREŠTAS, , kovo 30. {
tose Amerikos valstybėse.
— Rumunijos karalienė našlėj SEKMADIENIAIS SMUK
Ispanijoj vieši. Iš tenai ji va- j
LES UŽDARO
GELEŽINKELIEČIŲ STREI
Idžia informuoja, kad ji savo
KO APSIDRAUDIMUI
sūnų, princą Karoli, atkalbė
BUKAREŠTAS, kovo 30.
jusi nuo norėjimo sostą užim- — Rumunijos valdžia parėdė
VVASHINGTON, kovo 30.
ti.
• | visoj saly sekmadieniais smu
— Prezidentas Hoover paske
Karalienė tai buvo verčiama kles turėti uždarvtas.
lbė prokliamaeiją, kuriąja ei
paskelbti, nes spauda kitką ranant iškeliamas specialis boase.

i

\ sužeista.
Sprogimo laiku dirbtuvėje
r/Jbuvo apie* 50 darbininku,
Y dau-

anglių kasykla, Parnassus, Pa. Andai ten įvyko ekspliozna. Apie 50i .

v

v *

Telefomu: Roosevelt 7791

Gavome tikrų žinių, kad dr.
UŽPUOLĖ ŽYDAITES
K. Ambrozaitis, Lietuvos Da
ŽMOGŽUDŽIAI
rbo Federacijos vadas, vyriau
sybės išsiųstas pusei metų į 7 Į piliečių Lejos ir Pešės
Varnius ir pasodintas kalėji "kanaičių butą Palangoj, Vy
tauto gatvėj, apie pusiau an
mam
trą valandą įsiveržė du žmog
žudžiai. Užpuolę šeimininkes,
VAMZDIS SU AMONIJA
pirmąją smarkiai sumušė, o
L SUSPROGO, 1 ŽUVO
antrąją pasmaugė. Paskui pra
4 t SUŽEISTA
dėjo kaip tinkami šeiminin
Goldenrod Ice Cream Com- kauti ir išnešė per 500 dole
rių, už 300 litų auksinių ir si
jpany dirbtuvėje, 937 W. 21
'place, sprogo vienas vamzdis dabrinių pinigų ir dar 'kiek
kitų daiktų. Piktadariai seka
BU amonija.
"R."
1 darbininkas žuvo ir keturi mu

Romano"
Prieš Šmeižejus

GEN. LUDENDORFF AP
KALTINTAS

A C0 PY

Išsiųstas Į Varnius Dr. Ambrozaitis

UiOsservatore

ROMA, kovo 30. — Laikra
štis "Le Journal de Geneve"
! pranešė, kad Šventasis Sostas
PARYŽIUS, kovo 30. —
lesąs buvęs priverstas su Ita
Francijos parlamentas balsų
lijos valdžia taikintis, kad tuo
didžiuma vakar išsprendė gra
būdu pasiliuosuoti iš jungo.
žinti arti vieno miliono dole
Gi tuo jungu esanti Vatikano
rių vertas bažnytinių, savas/*ių
Amerikoj užtraukta 150 militiems ordenams, kuriems leis
onų dolerių paskola, kokios
ta isnaujo Francijoj apsigy
užtraukime buvnsis Xe\v Yorventi.
ko valstybes gubernatorius Al.
Oi užvakar parlamentas pra
B. Smith tarpininkavęs.
vedė valdžios įteikta bilių, ku"Gkservatore Romano" tą
riuomi einant devynis ordenai isnaujo į Franciją. grą- energingai užgina. Pažymi,
T^ . ,,. . ,
kad tai vra vien šmeižtas ir
rai Kinloch
zinami.
darbininkų žuvo.
Bažnyčios priešai tai visa! fantastiškas prasimanymas.
atkakliai kovojo.

^

II

Chicago Automobile Trade
Association pasiskelbimų tiks
Apkraustė namus
lais ties Michigan ežeru (18
Trys jauni piktadariai įsi gat.) šeštadienio vakare apie
gavo i Mrs. C. Johnson, seny 200 automobilių grobų sudegi
vos invalidės, pagyvenimą, no.
2341 Cammomvealth ave. Be
invalidės šeimininkės namuo
Vyras susivėlino, žmona
se buvo dar atėjęs gydytojas
nusižudė
ir tarnaite.
Mrs.
Dorothy Morrison, 23
Piktadariai išnešė 18,000 dol. m., 3046 Wilton ave., dviejų
vertės visokių daiktų.
mažų vaikų motina, nusišovė,
kada jos vyras susivėlino pa
reiti laiku namo vakarieniauti.
11 asmeny sužeista

CALEXICO, CaL, kovo 30.
— Tuojaus už Meksikos pa
sienio m. Mexicali meksikonų
kareivių garnizone buvo ga
minamos orinės bombos. Jas
Archer gatvėje, ties Lowe
gamino vokietis bombininkas
ave., vienas gatvekaris kitą su ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ
įFranz von Schulenberg.
stojusį sudaužė. 11 asmenų su Švietimo Ministerio įsakymu
Įvyko sprogimas. Žuvo bo*- žeista.
atleistas iš pareigų Biržų gi
mbų gamintojas, jo duktė 17
Tarp sužeistų yra Mrs. H. mnazijos kapelionas bun. J.
metų ir 3 kareiviai.
Yakutis.
Lemanas.
"R."

Nanmiesčio (Tauragės vai.),
Gudaičių k. gyventojas Balčy
tis, beveždamas į Tauragę ma
lkas prišalo kojas . Užėjęs pa
keliui pas vieną ūkininką ko
jų jau negalėjo iš klumpių iš
traukti — jos buvo prišalę.
Apipylę šiltu vandeniu dar
šiaip taip jas atgaivino, bet
gydytojas mano, ar nereiks
jas nupiauti.
"B.M

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litq
$10.00
Britanijos 1 sv. sterL 4.85
Francijos 100 frankų
3.90
Belgijos 100 belgu
13.88
Italijos 100 lirų
5.23
Vokietijos 100 markių 23.71

'

p n k uo a s

Pirmadienis, Balancf. T, 1929
L .. •!•. m ,' g g e g g
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HOTRE DA4EB KAfPEDRA P A a W « W «
gumai kaina- Amerikoje ligi
$123 svarui pašoko:
lieta* kasdien, iatkyrue ««kntedienius
Tad f ifcsstone ilsprondė tą
CJlBNUJ*#aĄTpa KAJ^A:. Itetafcia — |6.0ff. Pu
sei Metų — $8.50, Tri«*» Stėneįlama — $2.00, Vienam
Britų monopolija, būtinai ko*
Mėnesiui — 76c. Eur&įKtfe ^- mtkmtr $7.00, Pusei M*^ — t s M r KtffJe-.Mft — ^ - . . , </
^
mtjus atatinkamos vie"Katalikių Bainydm^^
Bendradarbiams ir korespondentams raštu ne*r9*
Amerikoj au&raobilių gu*
iina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tstm vės dalbas labai pianai papieštas ir tas dar- ^ ^
^
^
^
^
^ ffttr' gunlcfs medžių auginimtsUil- pmttp įsiiMf,,.
bas Įvairiausių organizacijų atliekama*. YVi/
Fhmfiim*,,- norėdama*! ^agaliaU atradį, kaif Lines
R e k t o r i u s pritaa — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
BasdJttfc
qaug vyrų ir moterų r e H ^ ^ ^ I u * e J į ^ į ^ Bntų
gimios
l f t o n o . 4ija tam tikslui y t a atatinSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
praktiškai visų laika pašvenčia senelių, naš- ^Uą_ k ^ ^ s p c i k l ^ ttmiftusia. Todėl greUfti' imSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
laičių, neregių, kurčių ir n e b y K ų ^ p a t # \ m man06
c n ^ t ^ * *< W tąsi tų šalį vystyti ir guma
vai* po piet
pagydnmų nuo vėžio ligos glettojimtti ' f r ^ ^ imš* jmėtfmt l«be įįd* produkuojama. Amerikoj
,•
••; • į g r .
tos gumos svajai mokame
slaugymui. Išlaiko daug ligoninių, taip pat
99
"I
rijos respublikų,. Kakarų Ą&
20 emtioa.
slaugių, kurias sergančius kitur in namuose
rikoj, pakeitė naujovine pa
LITHUANIAN &AtLt
tfREEND
prižiūri ir slaugo. Žodžiu tariant, tie ordenai
Oeriausia vi«»t
žangiąja šalimi. Kaip šis giu
Published Daily, Bxcept Sunday.
visuose žmonių priepuoliuose i* nelaimėse
" M nusamdžiau
kfturis
SUBSGRIPTfONS: Ont Tear — **.00. Six Months
minių lankų didikas, taip ir
— |t:5», Thfee Jfortths — 12.0*. One Month — 75e; jiems patarnauja tikslu fcjrvSidnių, palengvinkiti Liberijai gražiųjų atesti vyirus apkeliauti, pasaulį ir.
Eurdpe —* One TBėar — $7.00, Six Month* — $4.0»#
rasti gumos plantacijoms atati, juos suraminti ir jiems pagelbėti;
Copy — .03c
nusako.
<
Advertieing in "DRAUGAS" brlngi best resttlU.
Ligoninės,
kitos
įstaigos.
Advertitingf rates on appiicatioa.
: H. a Pirestone yra Iflre tinkamiausių i'iotų/', sako di
"D&AUGAS" 2334 So. Oakley Ave., CMcago.
. "Negalimas daiktas to Um išskaičiuoti, stone Tir« and Utibber Co. dikas; "Jie išvyko. į lfoJimuokokius didelius darbus Katalikų Bažnyčia at prezidentu. Ši kompanija tū* sius Rytus. Biivo kittii^ visur.
lieka visose J. ValBtybėse pfcv&rgeliių i t liki ri dideles dirbtuvės Akron, Pagaliau aš su savo sūnum išIr čia buvo vežamas amžinali atilsiri Prancūzijos didvyris
mo prispaustų naudai. Įvairiose krikščioniš &i, to* Aaigeles, <£&ti<, ttudso»iisprendžiau, kad plantacijoms
kos labdarybės dirvose atekirios religines \bfom.;: Hjftinilten, 0I&, Kana geriausia vietų yra Lioerijtf. maršalas Poch. Per laidotuves ne Vien katedra buvo pilna
$atf gmody, 1925 m., ntes n * ^ ^
kuopos dafbuojasi Tų kuopų yra galybės.
b e t i r l a u k ė aplink jų buvo suplaunus nesuskaitoma
i«- Į'i i i T i T T i i
doj* ir BreUdfOnd* AflgiUoį
. .
"Pavyzdžiui Mažosios Pavargėlių Seseles ,Be to* turi dar priruosiamuo* liotta, akrų plotus paėmėme i v,zmoniiį mase.
Komercijos departamentas paskelbė smulkrtneesijon ir prasidėjo dar
I,J • t l i i r u i i . i > i r.
kmeningu žinių apie Katalike Bažnyčia šioj 42 šios šalies miestuose išlaiko namus sene ^ius gumai malūnus I#1ail Kibai
ms manoma panaudoti dar
šaly einant padarytu religiniu censu, kurs liams. Šv. Vincento de Paul ftabdarįrbes Duk fver k NeUr fiedfo*Ą Maro,,-.
"50,000 akrų plotas igvalyterys
veda
22
dideles
ligonines
ir
\&
kitu
įs
f926 metais pabaigtas.
į&ų) pat Singapore ir dideles
bui.
ta
ir
30,000
akrų
medžiais
taigų našlaičiams ir bepročiams. šv. Vincento plantacijas Liberijoj.
——
Dabartiniu laiku Italijoje
Anot šiomis dienomis paskelbto raporto,
7
nusodinta.
Viso
6
mikonai
rite
Paskutinis šaltinis varomo yra įmonių, kurios dirba že
de Paul Labdarvbės Sesel§s veda 8 ligonines! it..
_ ., ,
Visoj šaly yra 2,133 atskiri religiniai kūnai,
. . . . . .
.
* T> .*,,
m^
"Pirm keletos metų, kaberi- džių įsodinta.
sios, šildomosios ir kit.
mės garu. Florencijos miesto
visi kartu turį 34,624,976 narius.
joj
nebuvo
niekur
vonių,
nei
u
Liberija
atatinkaiujausia
ir visų eilę kitų įstaigų. Sv. Pranciškaus Tre
energijos.
tramvajus dirba žemėje e*a
Iš tu visų Katalikų Bažnyčia yra di
čiojo Ordeno Seselės veda 32 ligonines. Gai elektros šviesos", sako Mi^e- vieta dar ir dėlto* kad- ji yra
džiausia. Ji turi 18,940 bažnyčių ir 18*605*00o lestingosios Seselės įvairiose diecezijose 64 tetone. "Visoį šaly buvo yi^jiMalios
Paskutinis to« rūšies ener- mos šilumos pagalba.
J; Valstybių proieknarius.
nų-vienas automobilius, res-'torate, todpl į i * niekas n e - ' s ^ 0 8 e t i n i s * kurio teks* maŽemės šilumos ištekliai di
ligonines išlaiko*
Einant raportu, New Yorko valstybė ka
tomai, griebtis žmonėms, kai džiuliai. LemmeUs apskaičia
"Rekordai parodo, kad katalikų religines publikos prezidentui prigulįs.'craii taip greit kabintis".
talikų ir jų bažnyčių skaičiumi užima pir organizacijos šioj šarfy 606 ligonines išlaiko; Ir tas buvo aplūžęs. Si maža
juos
8*000*000,000,000,fttai jokiu būdu tai respub išseks visi kiti ištekliai (ak vo
menines anglys* žibalas ir ki 000*000*000,009 didelių kalori
mąja vietų — 1,783 bažnyčių; ir 3,115*412 ti tose ligoninėse yra arti 335*000 pacientų. 12$ *negrų respublika buvo labai likai gerovės suteiktu*
kinčiųjų.
namuose išlaiko 14,654 senelius. 500 įstaigų; •toli užsilikusi nuo pasaulio pa
Tuo savo žygiu guminių tokios medžiagos). bu s ener- jų. Tas, kas išras- būda perduo
žangos.
Peunsylvania valstybe yra antroje vieto 80,000 našlaičių.
lankfc gaimntoįas d # svarbiu &)*> k u r i >'ra &**»
™m^ ti šilumų per atstumų, vienu
je — 1,730* bažnyčių ir 2,124,382 ti&iričitĮJų;
Tūkstančiai darbo turi.
dalyku atsiekė. Pirmiausia, j^s &lniiii ^ m u a "** šta1 '. ^ b u _ Į užsimojimu ]>anailfins Ifet ko
MEKSIKOS NELAIMIŲ PRIEŽASTIS.
Trečių Illinois — 1,064 bažnyčios ir 1,. "Šiandie Liberijoj mes duo- sutriuŠkino Britų gumos mo- |i, paskutinis energijos šalti- ^ baiminimųsi del . žmonių
Meksikos- nelaimių priežasties nereikia
kurio turės
352,719 tikinčiųjų.
^ r r i e b t i s ž m o * j kultūros žuvimo,
'dame darbo 19 ligi 20 tūkstan nopolij-ų* Amerikai^ pigių gu« fr
Massachusetts>iJtfalsį>ibeje yra vos 705 toli ieškoti, sako P. F~ .dcaiilan,, laikrASčio čių žmonių. Fer pelkėtų šalį ma užtikrino, ^l paskui ' — p a , f ^ a , kad nežūtų nuo bado,
* —
,,
*
"*
%f"."
| | ' 1L'' *
Leonas
Vitkauskas
"*lie Broo^klyn TabletJ redaktorius:
A ie t a i k a a
me
čios
Liberijps
gyventojams
'<
P
'
^
n
m
i
ų
anišvedame kietus vieškelius.
bažnyčios, bet tikinčiųjų daugiau už Illinois,
Kad Meksikoj siaučia anarchija, už tai
glių užteks tiktai dar 200 meKlektmi gaminti įstaiga ir įifMg darbo teikia
būtent, 1,629*424.
yra daugiausia kaltu J* Valstybių valdžia,
Pirmas keleivis: — Arti
Nėra žiaoma, kaip ši ame- įų, jau buvo laikraščiuose
krautuvių, eilė pastatyta, d n n
Minnesota, Michigan, Wiscorisin* Ohio,
kuri bereikalo maišosi į. vidujinius Meksikos
šiaurinio poliaus buvo taip
Texas ir California valstybės kiekviena turi
die jau nemažas skaičius au- ri koniška kompanija su juo- V*w*&toh
reikalus. Tuo save maišymosi Stos šalies val
šalta, jog ugnies liepsna sudaugiau balnyčių už Massacliusetts valstybę,
įomobilių vartojamai Ties B u dūkais darbininkais elgiasi
Reikia pastebėti, kad, besi
džia palaiko ten banditų vald&a* Kur tokia
šalo j ledų: turėjom kirviu ka
bet nei viena jų neturi tiek, kiek Ma*>saupe" vienoj. įstaigų turi itidio €ana to* kad pačių respubli- gilinant į žemės vidurį, jos
valdžia yra, tenai anarchija tori gyvuoti
poti.
ehusetts- tikinčiųjų.
aparatų* kuriuomi galima' sū kėlę ant stipresnio pagrindo '.temperatūra v i s darosi aukšRedaktorius kritikuoja šios šalies e l i t i 
Antras keleivis: — Tai nie
Sekmadienių mokyklų rubrikoj pažymi
siekti su Akron, O., per o*000-.pastate. Kaip ilgai Firesto- tesnė. Apskaičiuota, kad. 4,200
nius vadus* kurie remia barbariškų ir cariškų
kas. Mario kelionėje ties ekva
ma, kad 8,239 katalikų bažnyčios tose mokyk
ne'o plantadiįos Liberijoj, g>-. m e trų gilumoje žemes tempe
mailių.
Meksikos valdžių. Demokratijos dvasia re
torium taip btivo šilta, jog
lose turi 1,201,330 mokinių. Tose mokyklose
vuos* taip ilgai liberali netu-j ratura turi būti apie 150, t.
"Liberijos
gyventojai
šiaflmiantis* šis rėmimas tuojaus turėtų but nu
vistas turėjome ledais lesinti,
49,408 mokytojos ir mokytojai.
ri
reikalo
išorinių
priešų
bi}
J
y
į
temperatūrai
vandens
}m
g
trauktas. Nes kol tas nebus padaryta* Meksi die jaučias laimingi it* su vil
Bažnyčių verte.
joti. J i yra J. Valstybių glo* niašinų gariniuose induųse. nes kitaip butų pradėjusios
kimi i ateitį,-žiuri Mes šių,
dėti virtus kiaušinius.
Doįe.
16*254 katalikiškų bažnyčių vertė 837<,- ka laimingesnių -sau dienų nesusilauks:
Štai kodėl karštas vanduo
respublikų,
net
nuo
finansinio
Pradėjus prezidento Wiisono laikais šios
Orudas.
271,053 dol. paduota* 5,361 bažnyčių paduoda
jtartais šmirkdčia iš žemes
krizio
išgelbėjome.
Mūsų,
pa
šalies valdžia be mažiausio reikalo maišosi į
Teisėjas klatisia apskusto
turinčios 129,937,504 dol. skolų.
"geizerių''
pavidalu.
=
a=
meksikonų naminius reikalus ir visuomet pa sidarbavimu respublika per
jo: — Tamista kibą tarėjai
Toliau s raporte paduodama žinių apie
Kas
ieško
išminties*
tas
kas
^New
Yorko
bankininkus
5
remia valdžioje esančius militaristus* kurieTarpe kita, žemės kamuolio gyventi vis% savo laikų blogo
parapijų mokyklas* apie kų jau nekartų
dien
rimtėja
iiii'lumus dolerių paskolos ga
gyventojus smaugia ir žudo.
šilumos išnaudojimo užduotis je draugijoj!
4
* Drauge" buvo minima.
a
;
Jis
rimtt'ja
iki
to
laiko,
kol
suįdomavo (Amerikos žurna
Scanlan stebisi, kaip šios šalies valdžia vo
Kaltininkas: — Teiksis man
Vienoj raporto daly padėta ištraukos iš
galutinai
surimtėja
Kai
galu
gali remti tokių* Meksikos valdžių, kuri yra
lų žiniomis) garsų garinės tur ponas teisėjau dovanoti. Nuo
Pirestone išaiškino, kaip
Bažnyčios istorijos* jos ©rganiBaeijds ir apie
tinai
surimtėja,
nėra
darbo,
D;nos
perd£m> priešinga šios šalies demokratiškiems. JBritanija 1932 metais gumi
išradėjų — Parsansa, pat jaunų dieni* daugiausia
doktrinai Tą raporto dali yra patikrinę*
iiuiio
jis
neatliktų.
i klealam&
kuris yra padaręs įrengimų, draugavau su teisėjais ir ad
nių medžių auginimui sumakum J. J. Burke* generalis Nacionalės Katali
Lao-Tse.
iš kurių einųs iš požemių ga- vokatais.
Štai kame Meksikos nelaimių priežastis. įžino plotus Bytų- I«dijose ir
kų Gerovės Konferencijos sekretorius.

DRAUGAS"

CrtTOvėS darbai.
Apie Katalikų Bažnyčios atliekamus ge
rovės ir labdaringuosius darutis ra$&ftci tarp
kitko įafrfmjmĮ:

DRAUGAS'

• .
• »

KATALIKU BAŽNYČIOS AUGIMAS
J. AM, VALSTYBĖSE.

ĮVAIRENYBĖS.
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nuėjęs dar kartų, pakalbėti su savo kovų, arabas buvo susijuosęs), leidosi bėgti zodraugu... Jis ėmė šliaužti žeme ir ant ran^ vada» ir'atnešė jį net pas arabų palapines.
kų ir kelių atropojo net pas žirgą:
Afcb§g$s arklys metfe saaro ponų ant
Jis tarė jam.' "Vargšas damuge! Kų. j smėlio jo žmonai ir vaikams po kojų ir
Viens arabas su savo kareivių buriu tu darysi tarp turkų? Tu esi uždarytas pats iš nuovargio krito negyvas. Vfsas
dykumoje užpuolė karavanų; vykstantį iš kario tvirtovėje su agos ir pašos arkliais. araoų burj^s apverkė jį. Poetai jį apdai
Damasko. Arabai nugalėjo; Jie ėm§ krau Mbters ir vaikai neatneš tau daugiau ku navo^ ir j a vardų nuolat mini Jeriko gy
ti didėlį išplėštų grobį artt savo kupranu pranugario pieno, avižų ar maisto rešku- ventojai; arabai
garių. Bet štai, pergalėtojus netikėtai eiose. 'tu d&tfgiau jau rielakstysi laisvas
Iš prancuau vertė S t Šerkšnas.
užptiola raiteliai, kuriuo pasą (valdyto dykumose, kaip Aigypto vėjas; savo Kru
įM'HIE'lfri
!•«>•* '
jas) pasiuntė iš Akros miesto pasitikti tinę neskirstysi Jordano vandenų, kurie
karavanų. Jie didelį skaičių arabų išmu plaudavo tavo baltų, kaip putos, šerstį.
ša, o kitus paima į nelaisve, ir nuveda į Jau kad aš esu belaisvis, tai nors tu buk
Akrų.
laisvas! Štai, bėk, sugrįžk į palapinę, ku
laikrodis išinuse aštuonias. Sėnite
Abttl-el-JSfctršas, taip vadinosi tas ara rių tu gerai pažįsti, pasakyk mano myli
bas, kovoje buvo sūiei&tas. Kulka įlindo majai, kad Abul-el-Maršas įąu negep dau nidiškis grįžo kųf tik iš rtaūno, vaikus
jam į Kojų, bet žaizda buvo nepavojinga. giau. Įkišk galvų į palapinę ir palaižyk šventoms parsivežęs.
Pamažu atsidarė dur>s ir lėtais sKng^
Turkai jį pririšo arto kupranugario ir kar rankas mano mažų vaikelių,.."
tu su jo arkliu nuvedė į stovyklų.
Taip kalbėdamas, Abul-el-Maršas sa sniais įžengė dukrelės: idma, Valė, sunūs
Vakarą; turkai pasiekė Akrų* Su sa vo dantimis nugraužė oiftos plaukų virv^, — Vytautas ir tėVelis. Visi apsnigti, ap
vo belaisviais jie apsistojo Jatat'o kalnuo kuria buvo paričiuoįami arUmi alkilai* ir šalę. ! Mamytė pasitiko, pasisveikino* lie
se. Sužeisto arabo kojos buvo surištos gjfvulys pasijuto laisvas-. Bet ištikimas ii* pė nusirengti ir eiti apšilti — arbatos atodiniu dir*u, ir jis buvo paguldytas pas protingas žirgas, matydamas savo ponų sige^tl, kariai ir vakarieniauti;
Buknelos senai' tnam^tę mačiueibs
sužeista ir stlrištų gulintį pas jo kojas* su
palapinę, kur gulėjo turkai.
Naktį jis išgirdo žirgų* žvengiant 4arp prato- visa* kO liežuvis negalėjo jam i& dfiaugėsi, klausinėjo* kaip* mamytės. svei
kitų arklių, kurie buvo aplink palapines. aiškinti. Jis nuleido galvų, pauostė savo kata.
Viskas parengta, ant stalb sunešta
Jis pažino jo balsų ir negalėjo iškęsti ne ponų, dantimis griebė už diržo, kuriuo
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-V

4.'..Wf f' "'

=r

2232

Visa šeunyna ėjo. vakarieniautii Tėvelis
su mamyte atsisėdo gale stalo, Valė, Vy
tautus ir kiti — šonuose, o Ema kitame
stalo ^ale, priešais tėvus. Mamytė visus
taip susodino, lig kokiais burtais...
Mamytė rusina visus vakarieniauti.
— Valgykit, vaikeliai ir, tu, seneli; Ap
šalę, išalkę! Valgykit! Visi pmite stalo* kaip
per Kūčias* gražu.
Linksma, visa šeimyna vietoje. Ke
tai kada taip pasitaiko — tai vieno, \tai
kita nėra, o šį vakarų; pilname sustatė.
— Vaikeliai? atspėkite, kodėl aš ju
mis taip susodinau!
— Taigi, vaikeliai, kaip kas ir nu
manysite.
— Taip. Aš numanau. Čia teks su
mažinti i š mūsų skaičių, gal ir greitai,
tik ne tnirtiitii, bet... bet... — gyvai vypte
lėjo visų sakinį, kaip koks advokatas, su
nūs Vytautas. Mat, jis teises studijuoja.
(?£ metų, kitų baigs.
-~ ^Tai kas čia atsitiks? Gal apie
mane kas? — atsiliepė nearusiai, pilda
ma arbatų, duktė Valė.
— Taip, dukrelėms ta laimė tenka,
tik ne tau, o Emai Meilutei, kaip Jonas

i>Milini

MII******.

vadina.
— Kas, mamytė, man tenka, ar mane
kur išvežt
— Taip* lig nežinai Susodinau, kad
suprastumėt.
— Aš numaniau* tik bijojau išsitarti.
Cfed ir paskutinis toks vakaras, kad
visi rjrie vieno bendro stalo. Laikas bėga,
nestovi. Mes senstame, jus augate. J mu
mis mirtis žvelgia* i* skaito mūsų žings
nius ir minutės, o jums* vaikeliai, metai
jauni ir, sudiev tėveliams už auginimų,
vargų ir skurdų, pasakę, apleisite, išeisi
te kiekvienas sau. Išeisite į gyvenimų* bu
site tevai, motinos. Dar dėkui Dievui, ji i
Vaikai — vaikais yna, tėvams džiaugsmą.ir senatvėje lengva, saldi mirtis. Yra
daug vaikų — vėjavaikių* yra ir t§vų, ku
rie augina vaikus laisvėje ir išleidžia; neatsiifvelgę į žmogų* jo kilmę* vačguį ba
dui. Reijua auklėti Auklėjiiuae y*fe žmogaup astpens drausmė* pažiba. Kaip gražu
žiūrėti į g&es, kurios auga saulėje ir ne
žvelgi į tas* kurios* pavėsyje svyruoja. Au
klėjimas, kaip ta saulėv — iš visų pusiu
žmogų įšviesina, išauklėja.
(Bus daugiau)
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Kudzmatti^. M Lazauskas, į &ti&fa 4fc"fa&Q yra įja- valduos ręfcor4us kas link
D A K T A R Ą
A. *Bru*ri«$ JĖ* aiukuvien^ĮVpo^iiįi, 3&ų«uš pa^asšrrui virSminėtu/ ttanrų ir dar gali
4 r,Įi
i.
K. Overiens* Kr Šidlauskienė, nritai| padįįryti tvaffeą apie nta įaeikalbėti sti adV. johri^
rtalfeėįjo L. tyrių centro M. ^agdOnten6, Jfc I^«tfien§, iąe^bnijį'^ugriįvė setia* tvo- soti, 77' W. Washington Sti,
. Tel Lafayette 5793
ir
su
p.
Lctanegren'tr,
0®
IV*.
*fc gtomlts} J. H^lteslfene, fas, lygina" Žemę, Bus ųžsėla
pirm. Dr. J. Poška.
\\ Di% A , J. JAV€m
Keletas darbuotojtj užraši 0. ®et»r!ditfi^ ilk 1fe#elifc. 0. M e ii: .užsodinta visokiomis S(th S t , Cbicagoje.
i Ofiso Valandos: 9 lkl 12. 1 lkl f
Jaunimo prakalbos su proi
<*°~t H*t a caitfefvfai jmm
Mr. * *. Waitches dfeną, ir 8c80 iki 8:80* vakare
nėjo, naujus narius per pra Sfcerfc&iėV. m ^anhaja^ft^, Ą. Į'gefcmis. fliis pusbdifttar g?ažii
•
a L : 2 Iki S p o pefu, 1 iki 9
4608 So. Ashland Ave.
gTHjflft,
Ke#eftoje pasai
©«^^vol^ltitttt%
pi
»tepanavimedelių
tvorelė.
Tąvisą
darkalbas', gi po prakalrlų dar
Netoli 4 «tn St.
Cnicago, 111.
) b į atliks parap. komitetas. ' OKLArfdMA CIT¥, Okla.,
Kovo 24- d; L. VJOIŲ 82-ra automobiliais ieSkojo naujų M», M 3o&!fc Wt &#mm.
• r.,,, • • . « , ; .vi , ; , „ ; u .
•įįh*+—+±m*m*+»tmimmitmau
Smulkia nei vardinta $tX)95.
# : ftiiinįariietis, kovo 29. — Žemesnieji Ofcla•arrrmriTTirma
k>tm£a sttrfeUgė prakaltais su įtarių.. Tą> dieną suveroavc
—
iii Tel. Ganai 6764
hotfia: valstybės le^slaturošjfRe«, fei. ifcdway šsif
Viso labo $1^7.95,
Vfrsiiila 03S&
**"W «
programa kad sutraukus jau- apie 25 naujus narius. .
!
rttmai išsprendė atsakomybėn! & ; * . Qt G> tf F L V M
rinitas dVidelimt septyni
nimo ir įį prirašius prie vie
Matyt ir kuopos dvasios
l(impeachmenf) patraukti trisĮ ° ™ S ^ ^ . t S T S f f
lines Vydhj kuopas. Ir genai vadas gerb. kun. kleb. J. Mar- dob i# 99ė.
l1il~H*&
OK5«TOJA8,
valstybės vyriausiojo teismo II Telefonai Canal
tis džiaugiasi, kad' jo jauni
.
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Į
ValwattD«
2
iki
4
p.
p.
Panedėlials
CHIRURGAS
T
Jfat Vasniftgtoa^ t t i i .
i A d v waitchec Paaiškinimas t e i S ė į l t S . JUOS t e i s S e n a t o t e i s - J
&
ketVergali
vakar*
-i
IR OBSTETRIKAi
Prakalbų vedėju buvo kuo mas taip pasišventusiai telkia A. Laurynaitis
$6.00;
N&najūnam*.
i i •iftMOiili 1 • I t i t l i t i y į
kt<4>ikj
mas.
N—
Gydo stalgias ir chroniška*
pa* dvasios vadas gerb. kun. jaunimą' į krūvą, kur galės J. Jakubauskas
o.OOJ £ 0 ^ ^ Namajunienė, įTfių, moterį} ir valkų
Šie trys iš devynių teisėjai
Kleb. Juozas Sfartis. Jis padorai auklėtis, darbuotis tau V. ir L. Bbividai
DARO OPERACIJAS
. 2 . 0 0 « s i p y k u s į mt manęs už tai,
kaltinami,
kad
jie
užtariavę
Llsonius
priima kasdieną n a s
sakė gražia įžanginę kalbą, tos ir Bažnyčios labui.
Pi. Rupšiene
2.00 kfiUį ^ v i e n ą k a r t # j a i ^ ^
piety Ir 8 vai. vakaro.
buvusį gubernatorių Johnston,
taip-gi ir programos protar
Kedėliomis
ir eeredemle ttk
Murauskas J. . . .
les nedaviau, pasakoja, buk kurs 'limpeachn1entu,, andai
Gydytojas
ir
Chirurgas
tfihalnd s u s i u n i s
piais.
1.30
Faerskiene Jusofa
*•' j aš atėmęs nuo įos ir jos vyro iŠ ofiso pabalintas;
Oflsaa 2463 WEST 61 STREET
Ofisas ir Laboratorija
!
Kertė So. We«tem Avenue
ft&tego L. Vv&ų centro
Po $l.0b: M. l^tašienė, P . J o n o Namajuno jų namą. ži<•! I r i O l K r>iir >> i n •
— — — .
Ir X-RAY
Tel. Prospect 1028
rasti R&evs (Jfervilis.
Valienė,
«t.
Ja^tinas,
M.
j
!
^
eHu
10717
Indiana
Reaidenclja
2359
So.
Leavitt
St.
f
l
0
f
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m ii i i i
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2130 WEST 22nd StCHEBT
•
Tel. Canal 2830
I Ofiao ir Ros. TeX. Boulevard B » l i
CHICAGO
dietinėss kuopos raštininkė DMaugiafti esanti sąįtingiete. į B^ftdikiena, A. Vitkus, B. >A^<T Bįbselande
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v, \
Nedėlioj pasai susitarimą
DR. A. I. BERTASH
v ^ ^ u . , «o»;tf,
« a « ^ b n . I Butkus, Ė. Adomaitienė, A. šŠtai
•«• n i
t r i i teisybe.
teisVDA
Anelė4 A imučiutė padainavo
Negaliu
palikti M
neparei&ku-1
1464 8 0 . H A L S T E D STRKJE3T
Ofise v a l a n d o s n u o 1 iki X p o
solo "Gale sodo rymavo.>> si džiaugsmo^ kad priklausau j Bosiukas, E. Saviakienfi, t£. ^a^ajunai buvo saviniii• •! r i Mmmmttštm
pietų Ir 6 Ucl 8 vai. v a k a r e
Kvedaras,
Ii.
Burgaitienė,
S.
įneto
namo,
o
aš
tuJai pianu akompanavo p. prie Moterų Sąjungos,
k a k s viržm
| Re*. 8201 9. VfALLACE S T R E E T
PILNAS EGZAMINAS
i im
i
m i ritr (riuriimrt.^
Žukaifis,
U.
UliflsKienė,
P.
a
t
ą
arba
antrą
Marė Radienė.
V
ė
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o
n
t
r
k
Kada nuvažiavau į Oak
r
$5.00 TIKTAI $5.00
GYDYTOJAS IR CBORURGA*
Vitkus,
Stiinitlioniene,
O.
Žu-^
Vnorglčiu
afifc
to
naino.
Aš
ta
J
Dr. V. Narjauskas tarumpai! Forest ligoninę; ten^ matydaX — Spinduliai
V
1 *i.
S P E C I A L I S T A S
laitieiiė,
J.
BUt-efias,
j
.
Ku^vi
moripgių
sumaifliau
su
Ofisas
22A1 West 22ad Btnet
;
Taigi
nenusiminkit,
bet
eikit
pakalbėjo anglų kalboj.
ma jų paruoštą puotą; seUeCor.
a
Leavitt
S t Tel. Canal f I t t
pas
tikrą
specialistą,
ne
pas
koki
tanas, V. Juškienė, J. Bilius, l v f e n U ttlwjM u,^^^
u
D r . C . W. F l i n t nepatyrėlį; Tikras specialistas, ar Rezidencija: ««*«
So. «iįtfswoog
Paekui trys broliai Milkin- Uahis Ir ligonianls^ sakiau,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
V.
Parnaraiiskienė.
Avenue
Tel.
RsfMbiie
fStl
ba profesorius, neklaus jūsų kas
ftanių, žinomą ttunieriu 607 \V.
tai, Stasys, Pranas ir Matas, j kad Moterų Sąjungos t kuoValandos:
1—t
A
t*-^t
•
. 9.
i i S t Ir tie. Oukley Avenuo
'jums kenkia* ar kur skauda, bet
Sinulkių $4.75.
Nedėlioj:
lt—-itIftMi
Tel. Caaal 1#78 i pasakys pats, po pilno isegaami103r,d St., Cbicagoje, taipj | piet-ryt. kamp.
padainavo keletą, dainelių an-; pa niekad prie gerų darbu ueValandos
l
«
l
l
vai.
r y t 2-4 p. p.
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir
Viso p. Waskingfcone $44.25. kad minėtas Edward Lonne7-» ^ t . Haklriant oedellaa
glį kalboj. Stasys MilkMas j nuvargsta,
pinigus. Daugelis , kiti} daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
Keturib^dėšinlt keturi ddle- greii'as liko savininku to an*
dargi akompanavo ant ukeMoterų Saįimgos organiiajie neturi reikalingo patyrimo, su-*TT
fiai
ir
25r.
radymui
žmogaus kenksmingumų.
(
tro
niorgiČio.
Nabiajunai
iie^
T e l Canal #267 Rea. Prospect I I 6 1
lele;
'
1 f'j ei ja yra geriausia it pigiau
Mano i:a<t!o — Scope — Paggi.
Visiems geradarijims už au mokėjo LoMegren^i to mor- T * . H e m l o o k 8181
X-Uay iloentgeno Aparatas ir Vi
sias mokesnis. Taigi kviečiu
siškas bakteriologiSkae egzamina
kas širdingai ačiū.
Dr.
V.
S;
NARYAUCKA8
gičio;
neindkėįo
pirmo
morvimas kraujo atidengs man jūsų
visas moteris ir mergaites at
tikras negeroves, ir jeigu aš pa*
Oerb.
Sheboygan'o klebi gičio nūbilmeių Teninga BroGydytotojas ir Ghinirgaa
OTDTTOJAfl ir C H I R U R G A I
silankyti ii- J>Hirtr08>ti Į 2
"imsiu
jus
gydyti,
tai
jūsų
sveikata
1418
West
69
Street
1621 SOUTH, HAI^TBD S U
kilti. P. Garmui ir p. O. Akla* liams; nemčkėjo taksų1 val
gyvumas augrf.fr jums taip kaip
vsi.t •—ii. rytei i—4 p p.. M irbuvo
kuop$. Dabar vajus^ įstojimas
Regidencija
660O a Artesian Avg.
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
kaušktj ^irnynai, Port VTask*- eliai ir dėlto Lonnegren'as
v. v. Hedelloj susltarua
Valandos: 11 ryto IkiS po plati
I iigų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
yra per pusę pigesnis. PrdC iki i : l t vakare
kraujo, nervų, širdies, reuinatisinj^ton — BttJvidį ir Bžei*skii| atsiėinė Nahiajunų minėtų na
I klausant vienoj organinacijoj
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
scjimyrioms — labai ačiū už me už savo antrų morgieių,
pnų plaučių
arba Jeigu turit ko
| (mamytės ir dukrelės) leng( J u c n e J. Grisius)
kių
užsisen ėjusią.,
Jsikerėjusia,
orit laukiimiį. prieglaudą ir pa apmokėjo J- taksus ir pirmo
A D V O K A T A S
enroniška
ligų,
kuri
aepasidavę,
DR.
M.
T.
STRIKOL
viau yra darbuotis.
4$31 S. AefcĮattd Ave. (2 lubos)
!
net gabiam šeimynos gydytojui,,
Tl>TTOjAS I R CHIRURGAS
hiofglčio Muožirričius ir įarda-J f G4661
Telef. Bemlevard 2800
neatidėlioki t neatėię p&s mane.
L
Blankų
galima
gauti
pas
S.
S o u t h Ashland A v e n u e
R E S l D I N C I J A:
M. Popikaitė,
T e l e f o n a s Boulevard 7826
've jj Aiitahui ir Onai Chi«515 Se. Roektvell Stfeet
BE. i. £ . ZABEMBA
jįyilickaitę (1625 So; 48 et.).
Perkėlė s a r o ofisų po numerio
u
R e a . 6641 SouthAlbany A v e n u e
Telef. Republic 9723
Vaikėtib .lėKaus''* t)r-jos
panis.
SPECIALISTAS
Tel. Prospect 1988
/ , Moterų Sąjungos 2 kp, dak
4729 S. Ashland Ave
B
u
m
a
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V
a
l
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n
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2-4,6-8
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ė
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o
j
16-12
Įgaliotum.
Lonnegreri'ui
šiame
dalyke
Į
20 Wi JA.CKSOIC.
fiOtn»HVAItt>
taru pasirinko Daujotą (1446
. SPECIJi ALIOTA K
Arti
State
Gatvės
patarnavo- adV. George K Q.
Bo. 49 et;), kuris išpildo blan
Ofiso Valandos: N u o 1 0 ryto iki
užiovų, i l o t e r g u v .
»
1
p
o
pietų.
Vakarais
n
u
o
Š
iki.
7
Johnson,
kuris
tada
buvo
ir
*al.:
rjrto
nno
10
t
!
mm
*
kas pigiausiai
BORDLN
Nedėliorais n u o 10 ryto iki 1
OPTBMITRISTA!
po pietų, n u o 7—<:>• »**«..
dabar yttl SliVienytų Valstijų
po pietų.
, Nedėilomla l t Ik* 12
( J o b n a * e a x i u n a a Bordfrn)
Kviečiu visa« atsilankyti ;
+j
TKLtorONAS M£JJWAT «*?•*
•Mo apskričio valdžios advoA D• 9 S ATA S
sekant}
susirinkimų^ kuris
Blaivininkų
pw&albos;
105 W. ADOIS
Si.. Boom l l f f
įvyks baland*«o 1^ d., 1929:
Telephone Raudolph i?S7
Pilnųjų Blkivinhlkų i kuo*
6ic faktai yra lengvai pa'
Vakarais: SUKI West 22 S t
Viena Sajungiečių.
pa
buvO'
sutingus
prakalbas,
Telepaoc» Roosevelt 9 t 9 t
Tel. Boulevard 1 4 * 1
! tikrinami; (Salima pažiūrėti į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
#*mų
T e l e f o n a s Republic 9 « M
0v.. Juozapo parapi jbs svetai
Ofisas: 1440 S e. 40tfa Court
Dr. V. A. SJDVDCUS
Tel. Cicero 002
nėje, kovo 1*5 d; Kalbėtojam
Gydytojas, Chirurgas ii* Akušeris
Rezidencija: 4729 W. 12th PI.
*kmi J i i V i t
8342 SO. HALSTED STREET
buvo Blaivininkų Centro pirCicero, 111. Tel. Cicero 2888
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
Vykstantieji Lietuvon prafiomi ap
Valandos: Ryto: 10— i2.
BO
7—9 vakare
Aukos Vaikelio Jėzaus fir-jos Į Alininkas kun. JI ^agidjFS, iš sistoti naujam, moderniškai įrengtam
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nede*
ii iTI I I I II l ^ t t M M ^ i T 11 I • i
—*
viešbutyj
HO MMt', Laisvės Al; 18,
įlomis pagal susitarimą.
našlaičiams Lietuvoje (Kau-1 Montėllb, IVfttss., kuriam visi Kaunas, šviesus kambariai, vonios,
A D V O K A T A S
i i
IMtfli-il> i " ! • . ,
— : «•'
blaivininkai sakohie širdingai telefonas ir t l Grasioj salėj valgy
N u o %<** iki 1 vai.
nas, ^iįšto g-va i ) .
i S i— S • Sl»įmrSiį» mtm
••• • 127 N. DEARBORN STREET
_
, ačiū, tain-gi ir vietiniam kleb. klą. Sveiki ir J*r4uš valgiai.
Sartniakė Dubinskaitė.
rtooin 128
Lietuvis Akių Specialistas
šv.
Onos
dr^ja
$10.00
!
j
.
Valantiejul
tiz
pasu
k
u
n
<
Tel. Frt»ktia 4177
1 iki » vakare
Vyčiai
10.00.! darbavimą.
. Palengvins akių Įtempimų, ku
I 52 E. Nuo
107 Sti, Kamp. Michigan
ris esti priežastim galvos skaudė
—-*»""•— — m m i m u ——
L. R; K. S. kuopa
f S t t f l ? OS
jimo, svaigimo,
akių aptemimo,
Ave.
'ĖH. Puilman 5960
^•°° j Gerb. kalbėtojas nuosekliai
nervuoturao, skaudamų akių kar
Offlee Boulevard 7942
Vata^tta^u.-ii-.ii.-Tn
.
• i. • •
• • .
Labdarybės kuopa
Oerai lietuviama žinomai per 88
^•_ įkalbėjo apie alkoholio blėdinšt}. Atitaisau kreivas akis, nuimu
metus
kaipo patyręs gydytoji*
—
cataractus. Atitaisau trumpų reŠv. Kazimiero ar-ja . . 5.00 gumą ir daug pavyadžių da
imi. .Vm>
••! > • •
f;
chirurgas
ir akušeris.
Systų ir tolimų regystę.
Moterų Sąj; kp.
&*&)
stalgias
ir enfOnlSttaf U5.00: vė. Munsaiiio dirbėjams tai
!
LtETUVTS DBNTISTAS
»ka vyrų, moterų it Vaikai i«sml
Prirengiu teisingai akinius vi
•%• A OtkJS
iA6¥ So. Aabland Aveliai
Kun. Fr. Garmus .•.— 5.00 labai nepatiko, kad kalbėtoju*
naujausius metodus X-Ray ir Ki
ešuose, atsitikimuose,
egzaminavi
Ant
Zaleskio
Aptiekos
tokius
elektros prietaisus,
mas daromas su elektras parodan
Buividas
Adoma*
.
5.00
^
girtuoklius
palygino
prie
ttončia mažiausias klaidas.
11 So. La Salle S t , Room 2601
Ofisas ir tftboratc^ija
2.00 kų. Esą, bonka turi tik pilvą
Tel. RandOlph 6331-6S32 Vai. 9-6 v^ineiis xx.
Netoli Morgan Street
Specialė atyda atkreipiama mo
Vakarais
2.00
KupraitiertS
B
kyklos vaikučiams.
Tel. Canal 8222
2241 SO. HALSTLT> STREET
ir kaklę^ o galvos itetuFį tik
10i% WBST H 9TREHT
Tel. Vietory 9562
Po #L09: J. Kiela^ A, Jaki- tai' korkelfc, Kok» tat skirtu
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaVAIkANDOS: BTuė 1 * — 12 pleftg
DR. A I. BLOŽIS
7-9 v. v. spart Panedėllo ir
I ftarė. Nedčliomis nuo 10 ryto iki.
ir nUo 8 iki 7 : 8 * vaL vakare.
nevieiettėį G. Valentienė, Oi mas tarp bonkos ir girtuoklio
Pėtnyčioa
12 po pietų,
D B N T I 8 T A 8
Tel. ofiso Canal 8 1 1 8 Rea. 8Sw
•
V
11 Ti n i l n I H I H
iili*
« • int m
Į 1
S k e r s 2288.
J e i neataiUeplama,
Aldakauskienė, M. Šiukzda, ^žmogaus?.
2301 Wtest 22nd Street
sauk
R
a
c
d
o
l
p
k
4712 S. ASHLAliD AVE.
(Kampai Lea^iti S t )
J. Vincevičia, M. l>etruŠaitie
Wy • • 11 r ii r » n m ,
Ir koks keistas dalykus.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryta
Tel; Boulevard 7589
I nė, J. Sakatauskas, O. Grigą* Visi žmonėm nori, pageidauja
cuo l iki 9 vakare
••••HhoiMPMVMAav
livmienė A. BačiukaitieHė, M.[^ ^ ^
^
^
• • tt
| Ofiso. TeL VictoiT SStf.
u
it.iln i i fafcltm' įiiilr t l « U netiMhįĮtiha jįį
Sio žodynėlio kaina $1.25
Da
Ug ie
tai
'•
'HiUlfci
Of. ir Rea. T e l . H e m l o c k 2874
A D V O K A T A S
y r į 2 2 .tt T ? '!
P-Kui'negerai; pykšt, hTel. BfunStrtcfc 0824
ne, O. Galginainerte, J, S i m a - ^ ^ n e p r i e t e l i u m v a d i n a . r,)aį
Gaunamas ' * Draugo'' kny
DR. J. P. POŠKA
DR.
A.
J.
GŪSSCK
nynas, P. fožauskienė, M. Ka- į . s u g . į r t u o k l i a i s .
gyne. Krėįįikitės
8188 a HAT«STKD STRBBT
Lietuvis DėntlMat
P r i t a i k y m e akinių dfcl visokių a k i ų
Hoora 7J6
Antras
ofisas ir Rezidencija
gaišieng, M. Abr&činskienė,
1579 M I L W A U K E E
AVENUE
DRAUGAS
TSL Central 6296 — Vai. 9-4
8504 S. ARTESIAN AVE.
Žinoma, nėra Žmogaus, ku
Valandos* 8-12j 1-8, 8-8:18*
Ofiso Vai. Nuo 9-12 ryialS; nuo
O.
Radzevičienė,
A.
Benionie-!
2334
9o.
Oaklėy
Ave.
SekmadleBiais ir trecladlefilai*
RESIDENCB
ris galėtų visiems įtikti Ifats
7-9 vak. Antro O t VjU.: Nuo 8*-€
pagal susitarimų.
po
p i et: UtarA. ir Subat Nao
9198 9B. Taiman A vi.
nė; V. Rutkauskienė; Ji B**- g y ^ ^.gį visiems neįttko.
Ofaieago, 111.
OPTOMETRISTAS
8-9
vak. Bventądieniais
Tll. Prospect 2515
sutienė, S. Rėklaitis, D. VU-' ^ j a U i kū]htiti. a p i e paprastus
tarimą.
•
-i*
^« • •
«•
•
i i
i nu m
t
V
kienė, M. Bė^kėviČieilo, W-lzm0fies.
Tel. Lafayettė 5820
^ ^ ^ ^ i
Dvylaitienė, A. Juknelis, K.
f
m.
!•
Blaivininkas.
Karkazas, J. Adamavieius, E.
•Simonaitienej A. Vrubliausniiiiiri 8»^U4889
ii
^193 Afelier Avenue
1
IR
kienė, J. ^jaikevieieaė; J.
IH!
L
!
(lydytojas ir Chirurgas
W
Pečkienė, S. Suprika, S. BraE k s p e r t a s tyrimo a k i ų ir pritaikymo
4631 a* Asmuam AVI. |
zaitisj Oi Kavaliausliia^ M. Šii^ms metams £a*apijos kOakinių
LIETUVIAI ADVOKATAI
Tel Ysttli 0994
1S01 South Ashlaiid Avenue Republic 2288 ir Hemlock 2018
JuHen^ Afe feisiteliati^kimiė, mietas susideda i§ rimtų ir 2T00 WEST 69th
2 » 1 W«st 22ad Street*
Beatdencijoa Tel. Plasa 8281
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2, aukštas
V.
šlapikiėhe,
D.
rtacevieienS,
dai*Bšci1į
vyrų.
Dr.
K.
Drangelis
VAUJIDOS;
Arti Leavitt Street
Pastebėkit manų iškabas
f ei fiemiock 6700
Nuo
10
iki 12 diena.
Valandos
nuo
9:80
ryto
iki
8:30
va
^mutuumm eanal 2661
S. ŽartattsktettS, V. Gtapėimi-i Bažnyčioje įvesta rrarka
Dentista^ĮiCrRar.. W f * f y ^ * *
karo.
Seredomia
nuo
'9:30
iki
12
v.
2417 WEŠT 82 STREET
Valandos 9 ryto iki 8:66 rakare.
Chicago, UI.
Nuo 7 iki 8 vakare.
lis, J. Stauckas, O. Pakarklis,' kuopuikiausia. Viskas daroma
ryto. Nedėliomis nėra skirtų
Vai.: 10 ryto iki 8 • . • .
Seredomia ir Petnyfilomii nuo 9
ifedėL nuo 14 ta* 11 diena.
valandųBoom
8.
iki«.
**^m
Išskiriant seredos
J. Ažiukas, V. Karnauskis, J- • apgalvotai ir r ^ ^ f |
Plione Canal 0528
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bus leista mums pareikšti,. išbujotiĮ, tai reikia, žinoma,
Jankę daug amerikiečių lietu- C
kad branginame Jus už inei- kad apsukriai veiktu, jos vedėvių ir jiems "Mūsų Rytojus"'
lę ir sudėtas aukas del jų ir jai. Ant kiek vedęjus pažįstalabai patiko; jie matė, kaip
Maliava
jis plačiai ir su malonumu yra
WEST 3IDE.
naktyje bažim-ioje; žodžiu, lietuvių tautos. Jūsų didelio me, tai jie suksis vikriai. Lie
GALIONAS
$ 48
visų darbštumas ir rnpestin- pa sis ventimo pavyzdys bus if ka pageidauti, kad lietuviai, Jus vieni ankščiau, kiti vė skaitomas Lietuvos kaimuose,
X Didžiosios savaites pas- gumas tikrai buvo pavyzdin mums akstinu prie kilnaus | kurie duoda savo skalbinius į liau apleidote savo gimtąją miesteliuose ir miestuose.
gyvenimo.
[skalbykla., kad jie pavestų tą šalį. Tačiau Jūsų sielose stip
Taigi, kviečiame ir Jus, Bro
Maliava Visokiam Kelkahd.
iai t iniu dienų Aušros Vartų gas.
Pure
Boil Linseed Oil gal. »8c
"Valio,
mūsų
gerbiama
vieš
Į,darbą,
padaryti
savajai
skalbažnyčioje pamaldas buvo la-| X A. Vaicekauskas ir P.
rus tebėra Tėvynės pasiilgi lai Amerikiečiai, susipažinti Dutch Boy Wnite Lead
100 svarų . . . . . . . . $11.50
byklai
,
> mas. Nors mintimis, kurioms su "Mūsų Rytojum". Titrai
imi iškilmingos ir įspūdingos, Striaukas, kaipo specialistai niai Valio! valio! valio!"
Atsinešk Saro Keną.
Lietuvių skalbykla vadina kliūčių nesudaro jokie atstu Jųs turėsit© iš jo daug džiaug 6 pėdų
"Akademikui nuoširdus sti
stiprios kopėčios f 1.29
skaitlingai dalyvaujant para-'staliai, padirbo bažnyčiai visį
:
PK1STATOM
VISUR
prus valio drebino Akademi si Metropolitan Wet Wasl? mai, Jųs nuolat aplankote tą smo ir malonumo. Tuojau pa
pijonams, kurie tikrai ir nuo- karpenterių darbi}.
Ateik Ir Susipažink su Mumis
Laundry
ir
randasi
po
nuin
siųskite
vieną
dolerį,
ir
"Mu
jos
sienas.
Bet
mūsų
Akadeširdžiai pradėjo Dievo garbei
Šiandieną.
Saunorų
šei
brangią žemę, kur pirmą kar-.
X
darbuotis. Moterys išmazgojo piyna daro a. a. Juozapo mii-jmikės ne vien "žodžiais paro- 6551 So. Kedzie.
tą išvydote Dievo pasaulį, sų Rytojus" lankys kas savai
Rap.
bažnyrią, vyrai padare reika-I ties metinj paminėjimą. Šv. de užjautimą kilniai p. Vileikur praleidote savo skaisčio tę Jūsų namą, nuo balandžio 4414 S. ROCKVVELL ST.
Lafayette 4689
lingii papuošimams įrankių 'Mišios bus Aušros Vartų šienes misijai, bet ir auka,
sios jaunatvės dienas. Jųs tro mėn. 1 dienos iki šių metų
komitetas dabojo tvarkos, visi bažnyčioje 8 vai. deliai Ve-.kurią savo tarpe mergaitės
kštate iždnoti, kas dedasi tame pabaigai.
Prenumeratos pinigus rei
budėjo vakarais ir Velykų lykų šventės baltuose rubuo- sudėjo $30.00 Vilniaus našlai
krašte.
te,
i čiams.
kia siųsti pašto perlaidomis
Kur bėga Šešupė,
CJKABORIAI:
Ponia Vileišienė gražiai aarba banko čekias šitokiu ad
rtur Nemunas teka,
(Mušu
Korespondentų)
resu i Lithuania Kaunas. Duo
P. EMILIJA VILEIŠIENĖ kademikėms padėkojo.
Kur Jūsų Tėvynė
Garbė jaunoms akademi IŠ KALVARIJOS PADAN
nelaičio g-ve Nr. 19 "Mūsų Savininkas R. Andreliunas
APLANKĖ ŠV. KAZIMIERO
* Brangi Lietuva.
kams ir dar didesne garbė Se
MERGAIČIŲ AKAD.
Užlaikau visokių auk
Šitą troškimą Jųs galite la Rytojaus'' Administracijai.
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serims Kazimierietėms už taip
bai
lengvai,
su
mažais
rūpes
ktų,
vėliausios mados
Kalvarija (Mariampoles ap
Patarnauja
laido
radi
o,
pianų rolių, r e 
Šv.
Juozapo
dienoje,
kovo
j
kilnų
auklėjimų
.ir
patriotinį
tuvėse kuopigtausia.
Magnetas.
čiais ir mažais pinigais, pakordų
i r 1 1 Taisau
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Vileišienė,
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— Ach, mano mieloji, trau laikrodžius ir muzikos
j tenkinti. O tam reikia tiktai
sišaukti,
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terų.
Valio,
Kazimierietėms
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darbu busite užga
komp. ir ponios Pocių, pp. Biki
mane
kaip
magnetas.
nėdinti.
j viskas maišosi, bet niekas vie .
** P*™"^tautienės ir Maziliauskienės Akademijos energingai ir ga-i
— Ar magnetas gali trauk 2646 W. 63rd St. Chfcago.
Tel. Roosevelt 2515
Išsirašyti
arba 251$
Telefonas HEMLOCK 8380
ir A. R. 1). Centro pirm. A. biai vedėjai, gerb. Seserei Ati medį!
"MŪSŲ RYTOJŲ".
nas kitam į kelią nepareina
2314 W. 23rd Place
Nausėdienės ir viee-pirm. p. nastazijai!
Chicago. i:i.
"Mūsų Rytojus" yra gry
Jau galiukas pranašautų lai
Po pietų Vienuolyne, gerb.
O. Keikauskienės, teikėsi at[VAIRUS KOimUKTOmA,'
kų išsipildė, kad kartu mokės nai nepartinis, tautinės vals
Del geriausios rųiles
tankvti Šv. Kazimiero Akade- viešnia ir josios palydovai lan
'Ir patarnavimo, Saukit
sugyventi liūtas, vilkas ir e- tybinės krypties, savaitinis
GREEN VALLEY
Simpatiškas — inija ir šv. Krvžiaus ligoninę, kė 5v. Kryžiaus Ligonine. Po- riukas. Netikit! Na, paklausy laikraštis. "Mūsų Rytoje" įPRODUCTS
ni
Gerb. Plotina Generaiė n 10-, a
Vileišienė stebėjos ii
Mandagus
—
Olselis
Šviežių klausi
steigė
ir
jį
redaguoja
laikraš
kit!
Buvęs vsdėjas Bridgreport Painting
nių,
sviesto
ir sūrių.
Geresnis ir Pi Širdžiai sutiko p. Vileišiene džiaugėsi šiomis lietuvių įstaiŠe
Hardware Oo., dabar perėmė visą
Mus miesto Pilie s gatvėje tininkas Antanas Bružas. Ja
is
rinai
Wm. J. Kareiva biznį j savo rankas ir duos visose Šio
pasakojo ja lygesnis Už Kitų dar prie Vienuolyno vartų. S°™ - «
me
bendradarbiauja
geriausi
biznio Sakose pirmos klesos patar
Savininkas
po vienu stogu sugyvena Kal
navimą.
Mat, mūsų Seserys susipaži- jdintims, kad pergyveno gra
Patarnaviuas.
4644 So. Paulina St.
varijos valsčiaus
valdyba, Lietuvos laikraštininkai, rašy
no su eerb. viešnia, kuomet žiausių įspūdžių belankydama
HARDVVARE PAINTS
TeL Boulevard 1389
tojai ir poetai. Jis nuolat eina
gydytojas
ir
monopolis.
Nors
Seserų Kazimieriečių vedamas
& WALL PAPER
jos lanke Vilnių.
vieni nuo kitų tik per sieną, 10 — 12 puslapių didumo; jis
Painters & Decorators
Sesuo M. Anastazija, Aka- j įstaigas ir neturinti gana žo
PAGRABU f"EI 6JAI
UDas
J.
S.
Ramancionis, savininkas
bet
vieni
kitų
neskriaudžia.
O^*
P
įvairiausių
straipsPtdjsJu Ottsas:
demijos vedėja, aprodė p. Vi-; džiu > kad pareiškus savo pa3147 So. Halsted Street
4605-07 So. Efrmitage A ve. leišienei mokyklos kambarius garbą ir įvertinimą šios kil jeigu kartais pas posėdžiau mų — straipsnelių, žinių —
TeL
Victory 7261
žinelių;
apysakų,
eilių,
mar
BUNCO
PARTY
Tel. Tards 1741 Ir 1741
•r bendrabutį. Taip-gi aplan nios lietuvaičių kongregacijos: jaučią valdybą ant stalo atsi gumynų, juokų, uždavinių ir
SKYRIUS
Šauni Bunco Party su daug
randa kelios bonkos, tai kas
4447 So. Fairfteld Avenae
kyta ir gražioji Seselių kop narėms.
11, t Kasomas aiškiai, supran- ir naudingų^ ir brangių dova
SKYRIUS
tokio L.
—
lytėlė. Paskui Auditoriume
1410 So. 4» Ct., Cicero
t a m a l ,S
1
Mus
1
'
Ugniagesių
gatvėj
gyvena
!
*
*
'
"
«
S*
*- nų* įvyks trečiadieny, balan Ifamų Statymo Kontraktorius
Tel. Cicero 3794
Akademikės išpildo patrioti
SKYR7JS
Tpolicininkas, o šajia jo žydas j J™'' *** * nepaprastai pitfus; džio 3 d. Šv. Jurgio par. salėj. Statau Jvairiausius namus prieinama
nę programą viešnios garbei,
S201
Anfuirn Airnue
1
kaina.
laiko kalvę. Sekmadieniais.*<*«** Lietuvoj liktai 4 Ii- Rengia Marijonų Remejų vie
Tel. Boulevard 3201
o iškalbingoji p-lė Felicija
meistras su gizeliais kad ima j t a i Amerikoje trigubai feran- tinis skyrius. Visi svečiai bus 7217 S. California Avenue
VYČIŲ
CHICAGOS
VALDY
Nausėdaitė
(Northsidietė)
Telef. Homlock 5526
n e s Drail
malonai priimti, pavaišinti
skambinti,
tai
net
kibirkštys
&*">
«us
persiuntiBŲ DOMEI.
sveikino viešnią nuo Akade
gardžia kava ir skaniais py
per langus lekia. Nuo priekalo mas.
mikių šiais sujaudinančiai
Kad tai yra tikrai įdomus ragėliais. O dovanų; bus tiek,
.PIGIAi:SI \ S LIET. GRABORIL'S.
Velykų antrą dieną, t. y. skambėjimo policininko langai
CHICAGOJE
žodžiais:
ir naudingas laikraštis, ge kiek niekur per Bunco Party Telefonas Canal 72S8
balandžio (april) 1 d., 8 vai. dreba, bet jie nesipyksta.
Laidotuvėse pa
"Didžiai gerbiama ir bran
Šio miesto Taikos teisėjas riausiai parodo jo prenumera- dar nėra buvę.
tarnauju
geriausia
vakare,
Aušros
Vartų
moky
toriu
kai
ir pigiau negu kiti gi mūsų viešnių, ponia Vilei
Sueikite visi smagiai ir nau
yra
lenkas.
Jis
kalbasi
len*
&us> nes Lietuvoje
todėl, kad priklau
klos kambary, jvyk s nepap
Maliavojimo Kontraktorius
Mūsų. Aytojus" turi per 80,- gingai laiką praleisti.
sau prie grabų iš- šienė: —"
kiškai
ir
savo
sūnų
leidžia
į
Dažų ir Popleros Krautuvė
rastas visų Chicagos Vyčių
dlrbystės.
2384 8. LEAVITT ST.
Chicago
000 prenumeratorių. "Mūsų
Rengėjai.
"Girdėjome iŠ savo gerbia
lenkl
mnaz
OFISAS
kuopų valdybų susirinkimas.
* Si
W Žmonės ste
.
.
6C8
West 18 St. imi
mokytojų,
kokia
dideiė
Te*.
Canal 6174
bisi, bet kenčia, tyli.
Rytojus Lietuvos sava
Yra
svarbių
reikalų
svarsty
PARSIDUODA grocernė ir
SKYRIUS:
3238 Lietuvos jaunuolių
;
I
mylėtoja
Hventonus dienomis žydai je spaudoje padarė tikrą reSo.
Halsted Street
Visų kuopų valdybos
bueernė vertės apie $3,000.
daug mui
Tel.
Victary 4088 ir globėja esate, kiek
prieš įstatymą priima žmones voliueiją, nes jis per vienus
ra om
Jei jų iškentėjote ir kaip da-'P « °s būtinai dalyvauti.
metus susirado dvigubai tiek Parduosime už geriausių pa
per
užpakalines
duris
ir
nie
HARDWARE STORE
Ig. Sakalas,
bar šioje šaly kolektuodamos
siūlymą. Randasi
prenumeratorių,
kiek
turi
Phone Boulevard 4139
Paint. Oil & Glasa »
Apskr. pirm. kas nieko nesako.
jų gerovei aukojates.
2701
West 47th Street
4510 So. Laughlin Street
drauge visi kiti savaitiniai
V. K.
Tel.
Lafayette i i 17
"Stebimės Jūsų kilnumui,
Yards 1305 arba
laikraščiai.
širdingai džiaugiamės ir di LIETUVIŲ SKALBYKLA.
GRABORIUS
Lafayette 8662
Pernai buvo Lietuvoje atsi-1
NETOKS BIESAS JUODAS
džiuojamės turėdamos Jus
Mūsų patarnavimas
KAIP JĮ PIEŠIA.
P h o n e VirRiriia 2 0 5 4
Marąuette Park. — Lietu
visuomet sąžiningas ir
šiandie mūsų viešnia.
nebrangus, nes neturi
JOSEPH VILIMAS
Paskutiniuoju laiku užsie"Mes,
išeivijoje esančios vių įsteigtoji skalbykla prade
me išlaidų užlaikymui
skyrių.
N fJ m u
Statymo
Lietuvos dukterys, sveikina da įsisiūbuoti ir biznį plėtoti, j n to ir dalinai Lietuvos spauKONTRAKTORIUS
Chicagos lietuvhj visuome- j doje pasirodė daug Žinr.čių ir,I
Nauja, graži ko
me Jus, garbinga tikrų Lie
1558 S VVa^htenavv Ave Chicago. II!
plyčia dykai.
tuvos dukterų Motina ir lai nė privalo į tą. biznio Saką j atskiru straipsniu, kur rasorimčiau pažvelgti. Lietuviai \ ina, kad girdi Lietuvoje pre3307 Auburn Avenue
čia stoja į neišbandytą, bet .kybos ir pramones įstaigoj eiTel. Boulevard 1114
| labai pelningą biznį. Teisybė j na prie bankroto. Daugelis jau
M. YUSZKA & CO.
kiekvienas biznis yra pelnin-Į.bankrotavo.
PLL'MMNG & HEATINO
Kaipo
lietuvis, lietuviams patar
gas, jei jo imasi tą biznį su
Tiesa, sunkus laikai: sunku
nauju kuogeriau8ia
prantantys žmonės.
ir vkininkams, sunku ir pre
LIETUVIS GRABORIUS
4604 8 0 . PAULINA
O f i s a s !
Kad skalbyklos yra geras kybininkams bei pramonin
Išplaukia visame pasauly garsiu laivu
460S S. M A R S H F I E L D AVENUE
TeL Boulevard 9277
biznis, tai aišku iš to, kad ra kams. Bet netiek jau daug,
JUOZAS K. ENČERIS
sime greitai išaugusiii. skal tad jie butų priversti bankGENERAJLIS KONTRAKTORIUS
Ir
byklų; su milijoniniais invest- rotųoti. Ne. Daug bankrotų
REAL ESTATE
Namus stato, taiso, perka Ir
pasireiškė del labai įvairių
mentais.
(TIESIAI Į BREMENĄ)
parduoda visoje Chicagoje
Lietuvių įsteigtoji skalbykla priežasčių, daugiausiai ban4401 B. MOZART ST. LAF. 8662
Paskendo Kovo 28 d. po piet,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
1929 m. 12 metų amžiaus.
po asmenine vadovyste Povilo P. Paltutis
yra pilnai moderniška. Turi krotuojaina tyčia. PrisiskoVEDCJAS
Gimė Ohicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime
mašinas naujausios rųšies. Tu- j lins kuris nors prekybininkas
Jkunyk savo svajones šį pavasari ir sugryžk j savo tėvynę su
1650 West 46th Street
tėvą Pranciškų, motiną Oną ir
šia speciale ekskursija linksmoj savo vientaučių draugijoj, su tuo
ri žmogų pilnai tą darbą su- ir žiurek jau paskelbė banKampas 46th tr Paulina gta.
brolį Juozą.
aprūpinimu, maistu ir pasilinksminimais, kuriais šis pagarsėjęs
Tel. Blvd. 520S
Kūnas pašarvotas 735 W. v21
laivas yra. žinomas visame pasaulyje.
prantanti. Yra tai Povilas Ka- krotą, bet po kelių, mėnesių,
Place.
Nuliūdimo valandoje kreipkitės
PIRKITE ROUND TRIP TTKIETUS
linauskas. Jisai Amerikoj iš- j žiūrėk jau tas pats '' bankroI>aldotuv6s jvyks Trečiadieny,
prie monęs. patarnausiu simpatiš
2-RI MORGIČIAI
Del platesnių žinių, kainų Ir t t , kreipkite* prie
kai,
mandagiu, gerai ir pigiau
Balandžio 3 d., 8:30 vai. ryto
gyveno
21
metus
ir
20
metų'čikas"
žmonos
vardu
kelių
negu kitur. Koplyčia del Šermenų
bus atlydėtas ] Dievo Apveiz3TI MORGIČIAI
AykaL
d.os bažnyčią, kurioje jvyks g e 
išdirbo įvairiose ir geriausio- Į aukštų mūrinius namus Kau
dulingos pamaldos už velionio
še Chicagos skalbyklose. Tą ne stato.
sielą. Po pamaldų bus nuly
6% Nuošimčiai
3327 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.
dėtas j Sv. Kazimiero kapines.
darbą pažįsta pilnai nuo pra- j Teisingumo ministeris vieno
Paskola suteikiama t vieną diena.
arba prie savo vietos laivakorčių agrent,ų, ar rašykite) tiesioginiai
Nuoširdžiai kviečiame visus
Perkame real estate kontraktu*
džios galo. Todėl naujoji įs- savaitraščio bendradarbiui pagimines, draugus, ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Internationl Investment
taiga turi gerą ateitį ir nei reiškė, kadi toki "^'bankročUGRABORIUS
I^aidotuvgms patarnauja graCorporation
vienas geras lietuvis nepavy-'Įsai" bus kuo smarkiausiai
Didelė Moderniška Koplyčia Dykai
toorius Skudas Tel. Roosevelt
Kapitalai $500.000.91
7532.
45 Broachvay, New York, H. Y.
110 S. Dearborn St. Chicago, I1U
718 WEST 18 STREET
d«s.
j baudžiami ir tupdomi į kale-'
1804 BO. KEDZIE AVENUal
Telef. Roosevelt 7532
TeL Lafayette 6788-6714
Kad naujas lietuvių biznis į jimus.
j
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PETRAS CIBULSKIS

V. PAUKŠTIS

A. MASALSKIS
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Lietuvą

E Z E RS K1

I. J. Z O L P

Ambrozaitis
Albinas .

AMERICA

MGEČIAI-PASKULOS

P A U L Pa B A L T U T I S

S.M.SKUDAS

United States Lines

