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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Klaipėdoj įvykis yra Lietuvos valstybes vidaus reikalas
JAPONAI JOKIU BŪDU NEGALI PAIMTi
KINU TVIRTUMŲ

Taip pareiškia Lietuvos vyriau:

sybė Vokietijai

J. VALSTYBIŲ KARIUOMENĖ UŽĖMĖ
POZICIJĄ ŠANGHAJUJE
NEGALI PAIMTI TVIR
TUMŲ

BUVUSIS DIREKTORIJOS PREZIDEN

TAS SAVO NAMUOSE SAUGOJAMAS

J. VALSTYBĖS UŽ NUSI
GINKLAVIMĄ

KLAIPĖDOS SEIMELIUI Nans Moraht’as Įteikė forma
LIEPTA IŠRINKTI DIREK lų protestų Lietuvos vyriau
TORIJOS PREZIDENTĄ sybei dėl Įvykio Klaipėdoje.

ŽENEVA, vas. 10. — Nu
ŠANGHAJUS, vas. 10. —
Atstovas pažymi, kad Lietu
Japonai nė kokiu būdu negali siginklavimo konferencijoje va
KLAIPĖDA, vas. *9. — Kaip va “brutaliai peržengia Klai
paimti kinų tvirtumų Woo- kar iš eilės kalbėjo J. Valsty
Lietuvos Vyriausybė, taip ir pėdos krašto nuostatus.”
bių
atstovas
H.
S.
Gibson
’
as.
sung. Kelinta diena iš karo lai
Klaipėdos gyventojai susirin
vų patrankomis tvirtumos dau Jis pareiškė, kad Amerika nu- ‘
kimais remia krašto guberna- NAUJOS AKCINES BEN
žoinos. Lakūnai bombuoja iš sistačiusi už nusiginklavimų ir
! toriaus nusistatymų kovoti
DROVĖS
oro. Bet apie 250 kinų karei- ginklavimosi mažinimų nuoši- !
1. Miss Lenora McAninch iš “CongressionaL Distriets Modification” lygos Įduoda sena-.P”^ vokiečių veikimų Lietu
vių įgula, nemano pasiduoti.
rdžiai paremia. Prireikus, A-'toriams D. I. AValsli’ui ir R. Bulkley’ui peticijų su 5,000,000 parašų dėl Volsteado įstatymo vos nenaudai.
1931 metais Lietuvoje Įsi
Numatoma, kad japonų ka- merika sutinka vadovauti si modifikavimo. 2. J. R. Beverley iš Texas valstybės, naujas Porto Riko gubernatorius. 3. Klaipėdos gubernatorius Me steigė 19 naujų akcinių b-vių,
Viena Šanghajaus miesto gatvė.
reiviai suglaustomis eilėmis klausimų sprendžiant,
rkys pareikalavo iš seimelio kurių akcinis kapitalas siekia
išsirinkti naujų direktorijos su viršum pusaštunto milijo
puls tvirtumas.
-----------------KINAI SUKELS FONDĄ
PRASIDĖJO
GAVĖNIA
Pačiam Šanghajuj vyksta a- PRIEŠ KOMUNISTŲ DEprezidentų į pašalinto prez. 0- no litų. Pramonėje Įsisteigė 10
psišaudvmai kaip kasdien. Nei
MONSTRACIJAS
I
~
itto Boettcher’io vietų. Jei sei- akciniij bendrovių su beveik
ŠANGHAJUS, vas. 9. —
Siandie Pelenų diena. Pra-' ..
,,
—
.....
.
viena šalis nedaro pažangos. j
----------. mėlis nepaklausvs, gubernato- šešiais milijonais litų akcinio
Gavėnia— atgailos lai-1 .
...
,” .
į ŽENEVA, vas. 10. — Nu- Kovoti prieš įsiveržusius Kini- PRIEŠ UŽDARYTŲ BAN ,sideio
__________ „„
,
. ~
, .
. nūs grasina n paleisti,
kapitalo. Iš jų 3 akc. b-vės su
jon japonus kinų vadai deda
kotarpis. Per septynias savai - (
UŽĖMĖ KARO FRONTĄ siginklavimo konferencijų sau
KŲ INDĖLIŲ EIKVOJIMĄ
tęs ligi šv. Velykų pas katali- į T vokiečių žygius Ženevoje 3,700 tūkst. lt kapitalo mais
_______ , goti Šveicarijos vyriausybė Pas,a"K« suda7“ dldell ^ro
fondų. Visi miestai pasiren
kus nutraukiami Įvairios ril- Lietuvos vyriausybė atsako, to pramonėje, 2 b-vės su 650
ŠANGHAJUS, vas. 10. — pašaukė kareivių būrius su kuSujungtųjų indėlininkų or- „.
... .. . . ’ .
i , , • ,. . T-^. . .. .
gę duoti dideles sumas. Norisies pasilinksminimai. Visų gej kad įvykiai JKlaipedoje yra tūkst litų avalinės pramonė
J. Valstybių 31-asis pėstinin- Ikosvaidžiais. Numatoma šian- __ ,__ __________________ ganizaeija kreipės apygardos
pareiga yra Gavė- (Lietuvos vidaus reikalai jei •je; S b-vės su 560 tūkst litų
—
..
.
-į
'
.. rna, kad to- rondo pagalba bu
kų pulkas, kurs prisiųstas iš dien komunistų demonstracija xtų galima
,.__ ____
A
.
____
A
,
nors tris metus kakad jis imtųsi prie-; nįos metu visomis pastango-1 gubernatorius turi teisę skir- (tekstilės pramonėje, 1 b-vė BŪ
Manilos, čia užėmė karo fron- prieš konferencijos rūmus
riauti su priešais. Daugiausia monių sulaikyti uždarytų Coo- mis siekti, kad įsigyti ko dau- tų prezidentų patvirtinti, jis puse milijono litų metalo pra
tų — pozicijų pietų link nuo
monėje ir 1 b-vė taip pat su
einasi apie kinų tautos gelbė- k’o apskrity bankų indėlių ei- giau Dievo malonių. Tas atsie- gali jį ir pašalinti.
UŽ KARO NUKĖLIMĄ
Soochow’o upelio, ties Honan
puse milijono litų akcinio ka
pmų.
kiama per Atgailos sakramen
i kvojimų.
KITUR
Suimto prezidento Boettche- pitalo popieros pramonėje.
ir Tliibet keliais. Kareiviai ko
į Sųjunga pažymi, kad iš už-1 tų.
r’io kabinete (ofise) padary Prekyboj įsisteigė 7 naujos
operuos su marynais, saugos
KUR
YRA
KINAI
STU

ŠANGHAJUS, vas. 9. —
ta krata. Sakoma, rasta įro akc. b-vės su 1,400 tūkst. litų
tarptautinę miesto sritį nuo
darytų bankų indėlininkai dar Ij
»
BOMBA
SUSPROGO
ORE
DENTAI?
Kinai bankininkai deda pasdymų, kad jis Berlynu lankė akcinio kapitalo. Susisiekime
japonų ir kinų įsiveržimo.
nėra gavę nė 10 nuošimčių iš i
Nežiūrint šios ir kitų vals-, tangŲ, kad japonų kinų kasavo indėlių per praeitus 61j “Vincennes Auto Laundry krašto lėšomis ir kad tenai ta- — krovinius upėmis ir jūro
ŠANGHAJUS,
vas.
9.
—
tybių kareivių apsaugos, pa- ™ iš* šio miesto nukelti kitur
»» rioto ttrėgi su vokiečių vyriausvbe mis vežti — įsisteigė - b-vė su
mėnesius, o likviduotojai iri andj o
Garage”, 7818 Vmcennes T. ,
.
'.
Nesenai šimtai tūkstančių ki
trankų šoviniai retkarčiais kri
miestui duoti ramybės,
.
__
____
,
Lietuvos
valstybes
negerovei.
advokatai jau didelius pini ave., naktinis manadžeris višimtu tūkst. akcinio kapitalo.
nų studentų čia, Nankinge.
nta į saugojamų sritį. Viena Karo nukėlimas priguli nuo
gus yra pelnę.
1 duje rado uždegtu knatu bom-' Klaipėdoje ramu, nėra jo- Pagaliau, viena b-vė su 220
anglų moteriškė jau sužeista. kinų kariuomenės vadovybės. Peipinge ir kituose miestuose
ibų. Pagriebęs sviedė jų per kių sumišimų. Pašalintas pre- tūkst. lt. kapitalo augins ir
Ji gali iš miesto ištraukti ka- triukšmavo prieš vyriausybę, Iš GAISRO IŠGELBĖJO
. langų laukan. Bomba suspro- ridentas bus atiduotas teis- pardavinės sidabrines lapes.
rittomenę
ir
sustabdyti
j«
knr
kad
ji
P"**"*!
kar
»
DAUGIAU NESIŪLYS
DU KŪDIKIUS
Į go Ore. Nukentėjo tik langai. man, bet laikas dar nenumaty- Be to, 1931 metais trys ak
už
kokių
20
mylių.
namsj
TAIKOS
7 '
Kitaip gi būtų nukentėjęs ga- tas. Bus kaltinamas valstybės cinės b-vės padidino savo ak
Kada
japonai
įsiveržė
Kini-------------Bankininkai už tai vadovyKilus gaisrui namuose, 5518 ra(j^iaus vidus.
išdavimu. Jis yra paleistas, cinį kapitalų nuo devynių ši
TOKIJO, vas. 10. — Japo- bei siūlo apie 125,000 dolerių, jon, studentų “patriotizmas”iXo. Normandy avė., iš antro------------------bet negali apleisti savo namų/ mtų. tūkst. iki milijono astuo
niios vyriausybė iš Washing- Bet vadovybė nori keleriopai staiga atšalo ir jų vadai kažį j0 aukšto gaisrininkai išgelMAŽINAMI ATLYGINIMAI kuriuos saugoja ginkluota sa- nių šimtų tūkst. litų. Iš jų dvi
tono painformuota, kad J. Vai- daugiau.
kur dingo. Paaiški, kad jie bu- bėjo du kūdikius, kuriuos moprekybos akcinės b-vės kapi
------------rgyba.
vo tik politikierių įrankiais.
stvbės Šanghajaus reikale dau
tina paliko ir buvo išėjus pa BRIUSELIS, Belgija, vas.'
talų padidino nuo pusės mili
giau nieko neveiks ir nesiūlys
SIUNČIA AMUNICIJĄ
šalpos gauti. Tai Mrs. G. Jo 9. — Belgijos valstybės sų-' KLAIPĖDOS GATVĖSE jono dviejų šimtų tūkst. litų
TIK PASIENIŲ AP
taikos, tiktai saugos tame mie
JAPONAMS
hnson. Jos vyras neturi dar matoje iškilo 21 milijonas do-1 KAREIVIŲ PATRULIAI ir viena draudimo b-vė — nuo
ste savo piliečius — ameriko
SAUGAI
keturių šimtų tūkst. iki šešių
bo. Jo taip pat nebuvo namie lerių nepritekliaus, kada Vo
nus.
HAMBURGAS, Vokietija,
kilus gaisrui.
TILŽft, vas. 9. — Iš Klai šimtų tūkst. litų.
kietija nutraukė reparacijų
vas. 9. — Iškeliama aikštėn,
ŽENEVA, vas. 9. — Bolmokėjimų.
pėdos atvykusieji žmonės pa- Tuo būdu, bendrai naujo
NUŽUDYTAS BUVUSIS kad Čekoslovakija per šį uos-, ševikai nuginčija žinias, kad
PASIVIJO IR ATGAVO
Nepritekliaus
padengimui' S“k<>ia’ K’d KlaiP«los miesto/akcinio kapitalo emisija Lie
‘tų japonams siunčia daug a-J jie Sibiran siunčia kariuomeJAPONŲ MINISTERIS
PINIGUS
vyriausybė nutarė sumažinti Ka‘vėa« patruliuoja kareiviai, tuvoje 1931 metais siekia su
municijos ir ginklų. Norima nę karo tikslais. Sako, tai tik
nes policija pasiųsta namo viršum pusdevinto milijono li
TOKIJO, vas. 10. — Tri- tų siuntimų sustabdyti,
paprastai Mand'žiūrijos pasie Vienas vyras iš “beauty • valstybės tarnautojų algas ir atostogų.”
\
tų.
mis revolverio šūviais nužudy
shop” pagrobė krepšiukų su ^aro veteranų pensijas ir panių apsaugai.
Rytų
Prūsijos vokiečiu
tas buvusia japonų finansų mi
MIRTIES BAUSME
penkiais doleriais ir leidosi didinti mokesčius.
“plieninių šalmų” organizaci I NUSIGINKLAVIMO KON
I
nisteris Inouye jam einant na
UŽ NARDANČIŲ LAIVŲ bėgti. Nukentėjusi moteriškė
jos vadai pasiuntė telegramą
FERENCIJĄ
mo iš politinės partijos susi PH0ENIX, Ariz., vas. 9. —
PANAIKINIMĄ
leidosi vagį vytis. Pagaliau po 23 LAKŪNAI PALEISTA kanclieriui Bruening’ui, kurs
Mrs. W. R. Judd prisiekusiųrinkimo.
licija ji sugavo. Pinigai atganIŠ DARBO
yra Ženevoje. Jie nurodo, kad Nusiginklavimo konferenci
Žmogžudis suimtas. Jis yra jų teisėjų teismas apkaltino
ŽENEVA, vas. 9.
Nusi- ti.
Century Air Lines kompani- įvykiai
Klaipėdoje liudija, joje dalyvauja ir Lietuvos de
Knnuma Tadaši, 24 m. amž. žmogžudystėje ir nubaudė mi- ginklavimo konferencijoje An
Areštuotas pasisakė yra H. ja iš darbo paleido 23 vain- kaip labai yra apleista viso legacija, kurių sudaro: dele
Nužudytas buvusis ministe-! rtimi.
j glijos atstovas siūlo valstyris buvo vadinamas didžiau-1, Mrs. Judd nužudė dvi Blau bėme panaikinti visus nardau- Ward’as, 40 m. amž., buvęs ninkus lakūnus, skurie vežiojo vokiečių “rytinio 1/onto” ap gacijos pirmininkas užsienių
paštų. Kompanija paskelbė sauga. Reikalauja, kad būtą reikalų ministeris dr. Zaunius,
siuoju ūkininkų priešu.
čius laivus. O Prancūzijos at-1
jiems atlyginimo mažinimų. leista tuojau organizuoti sa Lietuvos atstovas Prancūzijo
stovas daugiausia rūpinasi sa
Jie žadėjo streikuoti. Už tai vanorių sargybų “fronto” a- je Klimas ir pulkininkas LaPRIEŠ PROHIBICIJĄ
DIDELI ŠALČIAI
MŪSŲ LAIKŲ FARIZIEJAI
vo krašto saugumu.
psaugai.
nskaronskis.
paleisti.
NEW YORK, vas. 9. ST. PAUL, Minn., vas. 9.
Cbicagoj ir kituose miestuo
LETUVOS SPORTININKŲ
Protestantų episkopalų pryče---- Kai kuriose šios valstybės
se iškelta kampanija šiemet Ministerių kabinetas priėmė VOKIETIJOS ATSTOVAS
ORO STOVIS
LAIMĖJIMAS
ris Rev. Nonvood’as visus dalyse užpraeitų naktį šaltis
PROTESTUOJA
neduoti jokios pinigiško® pa įstatymų apie nakties darbų.
tuos žmones, kurie remia pro- pasiekė 29 laipsnių žeAiiau 0. Tarptautiniuose stalo teniso ramos respublikonų partijai, Tik išimtinais svarbiais atsiti
CTTTCAGO LR APYLIN1
hibicijų, vadina mūsų laikų Gilman, Minn., vienas žmogus žaidimuose Lietuva prieš Pra- jei partija nepaliaus sėbrūutis kimais bus leista dirbti ir naBERLYNAS, vas. 9. — Vo KĖS. — Debesuota ir šilčiau;
fariziejais.
sušalo.
ncūzijų laimėjo 5.*2.
kietijos atstovas Lietuvoje numatomas lietus.
su sausaisiais fanatikais.
IM.
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tuvai taip, kaip anais laikais, kada mes sto
jome ir prijungėme šį kraštą, prie mūsų val
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
stybės.”
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00. Pu
sei Metų — 23.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
Šiais žodžiais yra pareikštas lietuvių tau
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, PuseifMe
tų — *4.00, Kopija .03c.
,
tos pasiryžimas ginti Lietuvos krašto nepri, Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- i
,
.
, „i „ i,',,,,, , _
tina. Jei neprašoma tai padaryti ir neprjsiunčlama tam
klausomybę ir lietuvių tautos teises, ir
tiimiui pašto ženklų.
turėtume džiaugtis, kad, pagaliau, galingai
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai
°
’
*
plečiasi Klaipėdos krašto lietuvių susiprati
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 mas, stiprėja jų pasiryžimas ir vienybė. Tai
yra laidas (garantija), kad jie nebebus dau
vai. po piet.
giau svetinio gaivalo—-vokietininkų engiami
» ______________________
ir įvairiai, persekiojami savoje Tėvynėje, sa
“ D R A U G A S”
voje valstybėje 1 \
f
Įvykiai
šiomis
dienomis
rodo,
kad LieLITHUAN'IAN DAILY FRIEND
Fublishcd Daily, Except Sunday.
tuva drąsiai eina tuo keliu, nebodama net n
J5UBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Six Months
didelės Vokietijos protestų.
— *3.50. Three Months — *2.00. One Montfe — 76c.
Burepe — One Year — *7.00. Slx Months — *4.00.
O vis dėlto Vokietijoje labai susijaadinCopy — .03c.
ta. Vokiečių vyriausybė pareiškė Tautų S»Advertising in “DRAUGAS” brings best results.

AR BUS KARAS?

“D R A U G A S”

•—irrio 1.9, 1932

me. Štai Bostone paskelb
tas $3/100,000 vajus. Rodos,
kad tų sumų gali lengvai
sudėti milijonieriai. Bej/iie,
BEDARBIAI IR JŲ
darbdaviai daro didžiausį
ŠELPIMAS
spaudimų darbininkams.”
Gailestingumo sulaukti iš tų,
Tuo klausimi!
Darbiniu kurie darbininkus skriaudžia,
kas” rašo/
J beveik negalima tikėtis. Kaip
Amerikos Darbo 1 ederu labdarių ir bendrai šelpimo
sijos pivz. Oreen apsiaučia-'lbirb,, suo™nizuosi,

APŽVALGA

giltinės, viską naikinančios ir
ardančios karo ugnies, aviaci
jos bombų ir nuodingųjų di\jų
(gezų), kulias šiandien moka
paleisti netgi toli nuo lrouto
esančių miestų gyventojams ir
ūkininkams. Niekas neturi no
ro apleisti savo namus, tur
vinių dubaitiniu metu jra b|( įg dalgio žmonių ti susi
tus ir bėgli nuo karo viesulo
8, Ui X),01X1 bedarbių Jungtinė lauksi. Juk—sotus alkano ne
‘tolyn, į krašto gilumą. Niekas
se Valstijose.
supranta.
nenori be prasmės žūti, kai
Pereitais metais bedarbių
nemato reikalo su ginklu ran
skaičius padidėjo 1,000,000.
koje ginti bendrus tautos ar
Bedarbiams būtinai reika
krašto reikalus, ar gintis nuo
linga pašalpa, nes j.ų sutau
priešo puolimo. Niekas nenorė
Dr. šliupas ir Dantė.
pyti pinigai visai išsibaigė.
Advertlsing rates on appllcatlon.
iuugai, kad ji Lietuvos vyriausybės žygi (Boe rast šiuo atžvilgiu žmones ne tų be būtino svarliaus reikalo
laisvamanių
labai rūpinasi-tuo, kuri pusė savo gyvybę paaukoti, ja rizi Ligos ir badas jau daug be Lietuviškųjų
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago tcher’io ^šalinimą
pašalinimą ir suėmimą) laiko vienu
darbių
nuvarė
į
kapus.
vienam neva šviesuoliui pasiiš .rimčiausių tarptautinių pasižadėjimų su Azijoje nugalės: kinai ar ja kuoti arba patirti skausmus
Dirbuntieji turime ateiti taikė nepaprasta pioga kailaužymų, o pats Vokietijos ministeris pirmi-, ponai? Tuo dalyku labiausiai dėl žaizdų. Vadinamosios di
į pagailų bedarbiams.
jbėtis su vienu įžymiu ital^^H
DIENOS KLAUSIMAI
ninkas pasisiūlė “užimti Vokietijos vietą T. domisi tiktai vyriausybės dl džiojo 1914—11)18 metų karo
A. D. F. apskaitliavimu niok; liniuku. Lietuviškas
S. tarybos posėdyje.” Taip labai vokiečiai džiyju, valstybių (kaip' antai, i baigybė8 ligi 6iol yra pavei.
bedarbius
ir jų šeimas išlai- į varnams pasikėlė į didelę puiJungtinių Amerikos Valstybių, Rusios žmonijos psichikų.
TRIUKŠMAS DĖL KLAIPĖDOS ĮVYKIŲ
įvertina įvykius Klaipėdoje. Bet ar ne‘per
kyti reikia būtinai sukelti kybę ir jautėsi apvainikuotas
Anglijos, Prancūzijos ir k.),
Taigi, visi bijosi beprasmio
daug drąsiai jie kišasi į Lietuvos valstybės
nuo $3,5(X),(XX),1XX) iki $5,- didinga pagarba.
Pastarųjų dienų įvykiai Klaipėdoje suju vidaus reikalus? Argi jie nesupranta, kad kurių finansininkai yra inves visuotinio karo ir ypač karo
✓
7‘X),0OO,OOO metams.
tavę savo kapitalus kinų gy- padarinių.
dino visą pasaulio spaudą — vėl plačiai links
Žinoma
ir
suprantama,
kad
Klaipėdos krašto valdžios galva savo apsi
Daromi vajai sukelti imniuojamas Lietuvos, Klaipėdos ir lietuvių va lankymu Berlyne ir derybomis su Vokietijos venaman krašte. Aišku, kad
r•
i i ■ i i i•
(kitaip. ir negalėjo
būti.
lijonus dolerių bedarbiams.
®
tokių valstybių diplomatai, vy Bet man teko patirti, kad
rdas ir įvairiai aiškinami minę ti įvykiai. Šiaip
vyriausybe įžeidžia Lietuvos valstybės suve
Bet ar tie, kuriems darbi-j Juk laisvamaniams ne ' iriausybės ir generaliniai šta šiame krašte (gal ir kitur) yar taip, lietuvių visuomenei, kuri brangina
renumą ir nusižengia Klaipėdos konvencijai?
ninkai sukrovė milijonus i s&da pasitaiko tokios retenvbai labai įdėmiai seka kinų- — ra net nemaža tokių žmonių, o
Lietuvos Nepriklausomybę ir lietuvių tautos
Mums netenka jiems tai aiškinti. Tas tik rodė
savo dalį atiduos? Abejoja • Į bes.
ypač
bedarbių
tarpe,
kurie
da

japonų konflikto eigą, daro aleises, labai rūpi, kad Klaipėdos krašto lie
vokiečių akiplėšiškumų. Kai juos ^slegia karo titinkamas savo išvadas ir pla rgi nuoširdžiai trokšta^ !), kad
tuviai nebūtų laisvoje Lietuvos valstybėje
skolos ir visa Versalės sutartis, tai jie kelia nuoja. kaip elgtis įvairiais at Azijoje prasidėjęs karas ko ro trokštančių, yra nemaža. 1 Italų mokslininkas pirmas
laikomi lyg kokiais svetimšaliais. Jie ten su
pradėjo kalbą, girdamasis,
balsi} prieš tai ir šaukiasi pasigailėjimo ir vejais. Atrodo, kad jie tai da greičiau išsiplėstų ir įtrauktų Kokių beširdžių esama..
daro daugumų, bet dėl atkaklių vokietininkų
kad jo tėvynė davė didingi}
pagalbos į didžiąsias valstybes, Tautų Sąjun- ro su nepaprastu atsargumu. į savo sūkurį daugiau valsty
Taigi, kaip matome,
veikimo ir akiplėšiškumo ir dėl menko savo
~
n-;vyrų, labiausiai atsižymėjusių
•
•
•
••
• .
, .
..
| ira ir visų pasaulf. O kad daug šimtmečių gyTai yra valdančiųjų rūpes bių. Mat, per didįjį karų dau dien žmonija labai domisi ir dailioje pasaulio literatūroje.
susiorganizavmio jie vis dar tebėra ilgame- '
‘
.......v
««
ituknU
s„„ran.
čių ntnn«ntn_vnL.iati«inL.n
okupantų—vokietininkų įtakoje.
Supran- veliantieji toje pačioje vietoje lietuviai Kian čiai. Betgi paprastam piliečiui gelis žmonių turėjo gerai ap mėgina spėlioti, ar iš Azijos — Dantė, — tvirtino italai
dien Lietuvos valstybės teritorijoje yra vo šiuo atveju laimiausiai rūpi vie mokamų darbų, pelningų vers
tama, tai yra neišvengiamas reiškinys — ke
prasidės naujas didysis karas .“mokslininkas, — buvo didinkiečių sistematingai engiami ir niekinami, tai nas ypatingasvklausimas, į ku lų (biznį) ir daugelis to dėka
lių šimtmečių verguvės vaisiai. Betgi tenka
\ isi įvairiais sumetimais kva- 'ginusias literatas pasauly. Ir
tas
jiems
patinka
ir
net
drįsta
viešai
tokius
žymiai
praturtėjo.
Tikimasi,
rį
jis
iš
niekur
negauna
atsa

džiaugtis, kad pagaliau ir patys Klaipėdos
ršina savo galvas tuo rūpės-1 Dantė buvo nužengęs Praga
engėjus
užtarti.
Tokiais
darbais
vokiečiai
ga
kad
ir
dabar,
didesniam
skai

kymo.
Būtent,
visiems
šiankrašto lietuviai ėmė aktingiau rodyti tautiš
riu.
•
ran!
ką savo susipratimų, pakėlė savo balsų per li patys sau pakenkti ypač šiais laikais, kada jįen Įabaį riįpi: ar dabarti- čiui valstybių pradėjus ka- Daugelis amerikiečių net t
— Ba! — atkirto lietuviš
marinius susirinkimus, rezoliucijomis, per jie taip labai trokšta Versalės sutarties su nis kinų—japonų konfliktas iš riauti tarpusavyje, būtų dar- j čia kreipėsi į mane, kaip j ka
kas
laisvamanis. — Dr.‘ Jonas
siplės į didįjį! arba pasaulinį bo, pasibaigti} nelemtoji bai-1 rininkų, su tokiu klausimu. Ka I
spardą. Aišku, kad tokio reiškinio akivaiz švelninimo ir kitokių malonių.
Bet šiandien atrodo, kad lietuvių .^Įįnt-i kar^, ^.r^np?^j^
.
šioji depresija. Štai, kokių .dangi tas visiems rūpi, pasi |Šliupas buvo tūkstantį kartų
doje, ir Lietuvos vyriausybė galėjo drąsiau
didingesnis už patį Dantę.
veikti, vadovaudmasi Klaipėdos krašto gy rūmas išseko. Lietuvis gali kęsti persekibji-j gįtokis klausimas dilgina vi- žmonių ir kokių jausmų esą- į stengsiu tuo klausimu pasikal, ...
- ....
„ , . iI)r- Šliupas atvyko iš paties
ventojų daugumos, lietuvių, nusistatymu, jų mus tik laikinai, bet ne amžinai. Jau senai|sos žmonijos smalsumų. Mat, įna! Vienų žmonių kraujo pra beri su gerb. “Draugo” skai-',,
Pragaro.
valia ir, pagaliau, pačia Klaipėdos konvencija. laikas padaryti galų persekiojimams lietuvių! labiausiai bijomasi plataus ma liejimas
lieji
duoda progos kitiems tytojais.
Čia lietuviškas laisvamanis
turt krauti ir gerai gyventi!
Tai visa patvirtina įvyjkiai Klaipėdoje dargi pačioje Lietuvos valstybėje! Vokiečiai gto, tariant, pasaulinio karo, turtus
P. Juryėhi.
gal pasakė ir tikrų tiesų,
gali lietuvius varžyti seniau pagrobtoje Ma kaipo tokio. Visi bijosi karo Atrodo, kad1 tokių -žmonių, kasąusio ir vasario mėnesiais.
(Bus daugiau)
čiau tuo pat pasirodė “gražojoje Lietuvoje (Prūsijoje), tik ne Did. Lie
.» Spauda nurodo, kad Klaipėdos krašto
visiems Klausios kr. vokietininkams. O te , nepridera, tai seimelis, greičiausiai, bus pa-j^ suprantąs ii išmanus iituv' je.
atvadavimo sukaktuvės šiemet Klaipėdoje bu
Girdėti, kad buvusis Klaipėdos krašto fcįg Lietuvos drąsumas ir pasiryžimas pada- leistas. O dabartinio tautiško entuziazmo pa taraturos mokslo svarbų.
vo su ypatingu entuziazmu minimus. Tų su- direktorijos pirm-kas Boetclier’is šiomis dįprys gero įspūdžio viso pasaulio lietuviam?
gauti Klaipėdos kr. lietuviai į naująjį sei Betgi mes laisvamaniams
kaktuvių minėjimas virto lietuvių manifes
nomis turėjo būti teisiamas kaipo krašto iš- ' o tuo labiau Klaipėdos krašto lietuviams, ku- melį išrinks jei ne daugumų, tai bent*didesnį, nepavydime, kad laisvamanių
tacija. Spaudos žiniomis, per tą šventę Klai
davikas, pasipriešinęs teisėtam savo viršinin- j riuos tatai paskatins prie vienybės ir sustip- kaip ligi šiol buvo, skaičių savo atstovų.
tėvas atėjo iš paties Pragaro.
pėdos krašto gubernatorius pulkininkas Mer kui, kurio buvo paskirtas dir-jos pirm-ku. Ka- rįns jų tautišką susipratimą.
Iš visko sprendžiant, atrodo, kad jie dau- { Ir laisvamaniai tesidžiaugia
kys savo kalbą baigė šiais žodžiais: “Mes dangi Lietuvoje veikia karo stovis, už tokius į
o jeigu Klaipėdos krašto seimelio dau- ginu jau nebebus svetimtaučių engiami. Jie didingojo savo tėtušio nuoesame pasirengę kiekvieną momentą griebtis nusikaltimus Boetcher’is, greičiausiai, bu/ gumo vokietininkų vadai nesusipras ir to- senai tai svajoja ir trokšta. 0 dėl tos jų tei- • pelnais!
ginklo beginant Klaipėdos priklausomybę Lie- teisiamas karo teismo. Tai bus pamokymas1 iiau elgsis kaip lojaliems Lietuvos piliečiams sės negali būti dviejų nuomonių.
į
Samata
Jau kelintą mėnesį viso pašaulio spauda kasdien plačiai
ir net daugiausia rašo apie
įvykius Azijoje. Plačiai apra
šomi nesutikimai ir dažni gin
kluoti susirėmimai tarp kinų
ir japonų. Nors baltieji žmo
nės ir ne labai gailisi tų gel
tonosios rasės žmonių aukų,
bet vis dėlto labai rūpinasi,
domisi tais įvykiais ir spėlio
ja: ar “prasidės1’ kinų—japo
nų karas, ar kinai atsilaikys,
ar išsiplės iš to naujas didynet ,r pasauhms ka-
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Pelenė
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Šįmet ankstybos Velykos. Pelenų die
na dešimtų vasario prasideda gavėnia.
Mišiole pirm šv. Alisių pelenės dienoje
užrašyta pastaba; pereitais metais pašvę
stųjų verbų bei paimu pelenai, šiandieną
"šventinami ir jais kunigas pabarstė žmo
nių galvas, sakydamas: žmogau, esi dulke
ir Į dulkes pavirsi. Pakuos reiškia garbę,
pergalę ir džiaugsmą, pelenai gi — nie
kus, pasižeminimą, tuštybę ir vargą. Kad
mirties pergalės džiaugsmą atrasti ir mū
sų, žemiškąjį vargą ateityje Dangaus link
smybėmis pakeisti, reikia dabar daryti at
gailą; nusunarinuuais bei pasninkais nu
galėti savo įgimtus piktus palinkimus, šv.
Pauliaus žodžiais kalbant: reikia savyje
senąjį (kūno žmogų) numaryti, kad gy
ventų mumyse naujasis žmogus Kristus.
Pasiskaitykite čią įdėtąjį jaunuolio Mari
jonų Kolegijos mokinio rašinėlį apie ga
vėnią, kuri savanai jį žadina prie dvasi
nės vidujinės kovos, visiems laimėtojams
ueišvenigamos.
'Artinasi Gavėnia — ypatingas kovos
laikas. Šiame laike tarp savęs kovoja
žmogus aukštadvasis ir žmogus — niek
šas. Aukščiausias šios kovos tikslas — tai
valios sustiprinimas ir valios galybė.
Valios tvirtumas ir sielos prakilnumas
priduoda jaunimui galybę pažinti savo
silpnybes ir jas pergalėti. Sunkiausias

darbas pasaulyje — tai paties savęs per
galėjimas. Kas įgys tvirtą valią ir per
galės savo silpnumą tam bus lengva per- (
galėti visas gyvenimo sunkenybes, ivau ir J
aidžiausia, vargas prispaustų tvirtos ka- i
lios žmogų, jis vistiek nepasiduos, rankas
nenuleis, jausis tvirtas ir laimingas. Gy
venimas visai kitaip atrodo tam žmogui,
kuris yra silpnos vahos, išlepintas, nezi- •
nantbj jokių susivaldymų. Jam sunku yra
net ir mažiausį vargą bei nemalonumą
pakelti. Tarp, turtingųjų, išlepintų ameri
kiečių yra išriplėtojusi liga, kurią galime
pavadinti nuolatiniu nuobodumu. Tai bai
si liga. Žmogus visko turi: gardžiai pa
valgo, išsigeria, kasdieniniai teatrai, au
tomobiliai ir daugybę įvairiausių patogu
mų bei smagumų. Vienok serga. Sergu
dėl to, kad nesusivaldo ir neturi jokio
prakilnesnio tikslo gyvenime* Jam net ir
mokslas neįstengia pasaldinti gyvenimo
valandas. Galų-gale, kada jam švelnutis
gyvenimas perdaug atsibosta, jo visas gy
venimas tampa sugaišytas. Gyvenimas be
tikslo ir nuolatinės linksmybės padaro jį
nuobodų^ Nemokėdamas susivaldyti jisai
kito gyvenimo nepažįsta.
Yra pasakojkma: “Kas niekados ne
atsisakė nuo to, kas leista,riš to negalima
tvirtai tikėties, kad jis atsisakys nuo to,
kas neleista.” Ii* labai teisingai tie kurie
stori įgyti tvirtą valią ir prakilnią sielą,
turi šiek-tiek save susivaldyti. Gavėnioje
nereikia ne vien nuo mėsos susilaikyti,
bet ir nelankyti įvairių pasilinksiniaimų

vietų. Vieton pasilinksminti gavėnios me silaikė nuo mėsos penktadieniais ir šešta
tu kiekvienam mąstančiam Katalikui pri dieniais. Tuomet vyrai nepaisė savo gei- ,
dera savo kriksciomsKas priedermes ge dūlių, kaip dabar daro. Štai pavyzuziui
rai išmokti ir jus pildyti. Jeigu mes iš visame Paryžiuje 15 šimtmetyje, nežiū- 1
moksime susnamyti ir susivaldyti nuo pa riut šimtų tūkstančių gyventojų tik vie
silinksminimų, taį įdėsime prakilnesnį, nas mėsininkas pardavinėdavo gavėnios
krikščioniškesnį datbų į mūsų sielą ir mu metu mėsą; užtekdavo dienai vieno jau
myse užviešpataus ^tvirtesnė valia. Po to čio. Jie pasninkavo visą gavėnią, tačiau
mūsų gyvenimas bbs pripildytas Viešpa dėl šio pasninko niekas nemirdavo. Tuo
met vyrai buvo aukštesni ir stipresni, ne
ties palaimomis.
Jiiryis A. Ananunka.
gu dabar. Jūs sakysite, — “ar gali taip
--------------------------i-----------------------------v
būt, kad Dievas reikalautų kūno marini
mo užuot širdingo gailesio?” Į tai labai
lengvai atsakoma, kad Dievas reikalauja
abiejų, tai yra, pasninko ir gailesio, nes
O koks nepageidaujamas laikotarpis. širdingas gailesys yra visada sujungtas
su kūno marinimu. Siela daro įtekmės j
Nemaloni gavėnia, kurią bijome ir prisi
minti, o iš tikrųjų juk šis laikas yra šven kūną, o kūnas j sielą dėlto, kad jie turi
tas, tačiau ne visų laukiamas. Tie kurie artimą ryšį. Lepinamas kūnas anksčiAu
gavėnios nelaukia, neturi jokie suprati ar vėliau neigiamai atsilieps ir į sielą.
(Siela būdama nekalta ir dora pergali sa
mo ką ji reiškia. Jie mano kad tos bran
vo pageidavimus ir tampa tobula. Kūnas
gios gavėnios dienos yra ne kas kita kaip
iš priežasties pirmapradės nuodėmės daž
tik savęs varginimo dienos.
nai kyla prieš sielą. Todėl siela turi taip
Bet mūsų protėvių laikais taip neini- j elgtis su juo, kaip Su savo priešu. Reiškia
vo. Jie, tikėjimo dvasios gaivinaltii, su- i siela turi budėti, kad apsaugotų savo pa
prato, kAd gavėnia ne kūno stiprinimo ' čios nepriklausomybę ir ištikimybę Die
laikas. Jie ištesėjo, nes buvo geros va vui.

-a v ė n i a

lios ir pareigos vertę teisingai apsprendė.
Klausyti Bažnyčios įstatymų reiškia
Pažindami ir suprasdami Dievo aukštybę klausyti Jėzaus Kristaus, o laužyti Jo ir
ir švenčiausiuš Jo ir Bažnyčios įsakymus, Bažnyčios įstatymus reiškia jų nepildyti.
visą tai labiau vertino, negu savo norą.
Kas 'juos laiko menkniekiais, tuo pačiu
jau
niekina. Nelaikyti kaip reikiant tų
Mūsų protėviai užlaikė kiekvieną Baž
nyčios įsakymą ypatingai atsižvelgdami į įsakymų ir neklausyti JėzKus Kristaus,
pasninką ir susilaikymą. Kiekvienas su jau yra ne mažas prasižengimas.
t

— “Bet aš negaliu ‘pasninkauti arba
susilaikyti; nes mano kūnas silpsta.” Bet
ar tai teisingas pasakymas? UeiKia pn-^
si minti, kad tik Dievas gali teisingai sprę-1
sti. Jei tavo sveikata yra ištikrųjų siip-^
na, tai tas įsakymas yra sušvelninamas.
Bažnyčia nori, kad mes darytumėme at
gailą, o ne kad dėl pasninkų sirgtunie. Ji
iš mūs nori prašalinti ne tai, kas reikalin
ga, bet kas nereikalinga. Kad žinotumėm
kas mums yra naudinga reikėtų pasitarti
au gydytoju, dar labiau su nuodėmklau
siu. Jis yra dieviškojo įstatymo daktaras
ir apdovanotas\ malonėmis, kad galerų
mums tinkamai paaiškinti.

Tie kurie turi labai daug, darbo, arba
yra neturtingi, visuomet gali gauti dispensą nes nė vienas negali gyventi be

pakankamo maisto.
— “Bet tai yra labai nuobodus ir ne
malonus dalykas. Tiesa, ji yra mūsų ;>areiga, bet kadangi ji tokia nemaloni, tai
aš negaliu prisiversti jų išpildyti.”

Šitas paskutinis ir silpniausias pasi
teisinimus paprastai yra visų dalykų šak
nis. Bet reikia atsiminti, kad kurie savo
.pareigi} neįstengia gerai atlikti, tie gy
vena nuodėmėj, o tą, kurs gyvena nuo
dėmėje, užtiks amžinoji bausmė, apie ku-rią Mūsų Viešpats dažnai kalba Evange
lijoj*’, perspėdamas pasisaugoti.
Pranas Skmodenis,

M.

I. C.
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SKAITYTOJAMS.

RĖMĖJAMS i' VISIEMS LIETUVIAMS
Mūsų prieteliai ir draugai nuo senai teiraudavosi, kodėl mes ne
atidarome LAIVAKORČIŲ AGENTŪROS. Daugelis mūsų rėmė
jų nuo senai ragina tą padaryti. Taigi dabar skelbiame, kad “Drau
go” Bendrovės direktoriai, jausdami savo rėmėjų palankumą, vien

balsiai nutarė atidaryti LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ. Taigi da
bar “Draugas” praneša plačiajai visuomenei, kad tds skyrius jau vei
kia. Esame oficialiai uzbondsuoti ir įgalioti atlikti visus reikalus, kurie
rišasi su laivakorčių ir kelionių bizniu.

LAIVAS FRANCŪZŲ LINIJOS FRANCE
Šia proga skelbiame, kad šių metų “Draugo” ekskursija su ge
>

h

Ekskursija keliaus iki Francijos uosto Havre. Iš ten vieni galės
tęsti kelionę kitu laivu į KLAIPĖDĄ, o kiti galės didžiuoju laivu
FRANCE vykti Į EUCHARISTINĮ KONGRESĄ, kuris bus Dub
line, Airijoj.

rais palydovais išplauks iš New Yorko FRANCŪZŲ LINIJOS LAI

VU “FRANCE”
z

BIRZELIOJUNE 16.1932
DABAR JAU LAIKAS UŽSISAKYTI VIETAS. NEATIDELIOKITE. Klauskite Informaciją.
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

DRAUGAS PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue

Chicago, Illinois

Tel. Roosevelt 7790
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DRAUGAS
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Grybas, 2244 W. Adams
St. Chicago, III......... 104,100.

Trečiadieni”•

JURGIO WASHINGTONO KARŽYGINGUMAS

Tai buvo revoliucijos prie kariuomenei. Po pasisekusios
žastis. Guventojai ėmė veržtis revoliucijos tuometinis gen.
-------------J. Aukškaliub, 1354 Hani-į šiemet J. Valstybėse i'kū- tūzais. Britams gelbėjo Vii nepriklausomybėm Ir karžy- Jurgis Washingtonas buvo iš
JANUŠAUSKAS PIRMOJ VIETOJ. STAN-.son St, Gary, Ind .. 101,200įmigai minimos Jurgio Wash-'ginijos milicininkai, o pi aucu- gis pulk. Jurgis Washingtonas rinktas pirmuoju J. Valstybių'
pakviestas vadovauti kolonijų prezidentu.
Bekus, 1350 VVabansia avė., ingitono gimimo 200 metų su- .zams indėnai.
CIKAS TOLI UŽPAKALY ATSIDŪRĖ.
' Chicago, 111................. 100,900 kaktuvės. J. \Vashingtonas Prancūzams su indėnais pa
RASINSKIENE DABAR VEJAS GUbuvo pirmasis šios respubli- vyko anglus apsiausti ir juos
V. B. Mandravickas, 815-45
BYSTĄ IR JANUŠAUSKĄ. VARAįkos prezidentas. Jis taip pat nugalėjo. {šioje kovoje žuvo
st., Kenoska, Wis.
100,800 įj)uvo vyriausias šio krašto ko-J ir pats vadas gen. BraddochKULIS KAŽ KĄ PLANUOJA
J. Žvirblis, 1513
35 Avė. lonijų kariuomenei vadas re-j’as. Pulk. Jurgis VVashington■
Melrose
Bark,
111.
as mėgino anglams gelbėti.
. 85,850 voliucijoje prieš anglus.
Staniulis “paėmė” savo sosiedką Varkalienę. Pe
Prieš
revoliucijų
šis
kraštas
^Kautynių
metu jis raitas nu
trauskas, vėl pralenkęs Gilienę vejasi jau 0 Kazlauskiene, 4356 a
pasiskirstęs kolonijomis, glų eiles lankė ir teikė jiems
Staniulį, Varkalienę. Rėkus palikęs užpakaly Bockweii st., CJucago 85,500 buvo
Daugumų kolonijų valdė an- reikalingos drųsos. Du arkliai
Mandravicką AukŠkalniui ant “kulnų lipa” t A žolymenė, 67 uy Archer g lai, k tas prancūzai ir ispu Užmušti, bet pulk. Washingavė., Chicago, 111.78,/UO nai. Kai kuriuose gyveno daug ' tonas bavo trečių ir neaplciJubiliejiniam “Draugo” va urirūpinti. Petrau. kas lenkty. ,, rul)ų0na,tl8> 232UĮ W. ii, tuo,netiri u indėnų.
jdo kautynių lanko. Jis pasijuje vakar įvyko tai, ko nie-inėse neina žingine, bet suo Pl., Chicago, 111. ........ 68,500 Į Septynerius metus anglai Į liko anglų tarpe ir tada, kada
kas nesitikėjo. Lig ir nujausda -i l’iais. Dėl to reikia budėti.
Bugentavičius, 1616 N. Lin- ' kariavę su prancūzais ir m- jo paties uniforma buvo kulH. vakar sakiau, kad pirmi
Nepaprastos energijos šia
chicag0; 11L 6Ų»U0 denais. Galų
rugiai ir., kų sudraskyta. Bendrai su anužsimojimai ant Stanciko ne- savaitę rodo Įtekus iš North A. Valančius, 1226 S. 50 mėjo. Nugalėję j aneuzus -u glų ir milicininkų likučiais jis
pavyko, bet jo padėtis dėl to 1 Side. Jis jau pralenkė Wisco- aye
K.
61600 indėnais palys >au i. u lėmė to ! pasitraukė, kada jau nebuvo
nėra “sale.” Ir žiūrėkite, kas nsino kontestininkų MandraviCondratas 1706 S Ma- k į pat likimų.
kitokios išeities ir kada anglų
pasidarė! Janušauskas, stovė ckų, grųsina “indijonų” Auk yomencing avė. Phila, Pa.
Kovoti įiic- prancūzui j tarpe kilo panika.
uuo&uotojų. Jus atsikratysite tusu
jęs net ketvirtoje vietoje, taip Škalniui ir Chicagos Grybui.
............................... 40,700 Naujųjį Pasaulį, kaip Am-j Po tų nepaprastų kautynių namų, neprivalo rūpinus apie panuounigų atmatų ir Jūsų viduriai
pasivarė pirmyn, kad šiandie Ar jie Bėkui pasiduos, tai di- Vaicekauskas, 4242 S. Ma- rika yra vadinama, atvyko su pulk. Washingtonas pagarsė- aenejimų.
neous susilpninti. Jus turėsite e-'‘Jos sistema nėsidaro sustingusi;
resnj apetitų ir jausitės geriau
triumfuoja pirmoje vietoje. delis klausimas. Vyrai, pajų- ^plewood ave> 'chicago, III. rinktinę kariuomenę anglų jo karžygiu ir nepaprastu drų- jos veiaas nesensta. Ji turi sveikiekvienu
žvilgsniu.
Nuoiatirtis
Katą ir "gynimą. ”, Kuris pareina
vartojimas liuosuotojų tankiai iš
Tokiu Janušausko iškilimu la dinkit žemę! Laukiame taip
saukia išblyškimų ir raukšlės ant
............. 32,000 gen. Braddock’as, kad gink šuoliu.
nuo veiklią Kepenų ir stiprių, vei
klių vidurių.
veido. Ir tas taip bereikalinga!
bai liko nepasitenkinęs Guby pat, kad ir kiti kontestininkai
Gaižauskas, 148 E. 107th st,, lais priverstų prancūzus išsi Anglų karas su prancūzais Kada jūsų viduriai būna užsi
ax
jus norėtumėt
atsikratyti
sta, kuris, sako, “žūsiųs”, bet pajudintų ‘ ‘ saVo žemes ’ ’ ir pa
kimšę ir sistema reikaiauja pa
liuosuotojų įpročio?
Tuo
pačiu
žadėti
kai
kurių
krašto
plotų.
trūko
dar
keletu
metų.
Pran

Boseland 111................ 31,910
ganios, neminite uaugybes “patenlaiku subudavojant sveikatų ir gy
Janušauskui
nepas'iduosįųs! darytų suprizų! Per darbų į
vumų, kurie apsaugos jus nuo tan
J. Vaičaitis, 424 Dean St., Prancūzai pagalbon pasikvie- cūzai buvo nugalėti ir prara 1 tuotų gyduolių.“ Kaip tik tokiems
atsitikimams yra garsaus daktaro
kių sirguliavimų, gaivos skaudėji
Bašinskienė taip pat netoli Gu- laimėjimų!
I .receptas ir kiekvienas aptiekinindo kolonijas.
Scranton, Pa................ 25,850 te indėnus.
mų ir šalčių? Gaukite didelę bon—
1 kas turi sį standardinj preparatų.
bystos ir Janušausko. Vara- Ketvirtadienį susirinkimas
kų
Dr, CaidvveU’s syrup p^Jisin
‘Bacevičius, 1850 VVabansia Tuo laiku Jurgis Wasliing- Tada Anglai visoms savo Jis yra pagamintas iš šviežių liuošiandie. Vartokite užtektinai tan
kulis, lėto būdo kontestininkas,
kiai, kad
išvengti
konatipacijū
Ketvirtadienį, vasario 11 d., Ave. Chicago, III......... 24,200 tonas buvo Virginijos koloni- kolonijoms skyrė didelius mo suojancių žolių, veiklios sėtina ir
tyro pepsino.
Tiktai paprašykite
atakų. Kada jus jaučiatės silpnai
žiūri į tas rungtynes ir kaž 8 vai. vakare, Aušros Vartų
ir nuvargęs, ar kada pdengtag lie
lp. Taruška, ........... 29,350; jos milicijos vadu. Ši kolonija kesčius, kad tuo būdu surink Dr. CaldvvelJ’s syrup pepsin.. imki
kų planuoja. Gal, naujus vi parap. salėje įvyksta svarbus
te po biskutį kaskien. ar rečiau,
žuvis ar prastas
kvapas įspėja,
A. Langman, 1334 So. 48 priklausė anglų valdžios. Gen. tų buvusio su prancūzais ka iki kiekvienas organas jūsų pajaus
kad viduriai reikalauja stitnuUvisiems suprizus? Pagyvensime, visų kontestininkų susirinki
pagerėjimų,
mo. Duokite jį savo vaikams vie
Ct., Cicero, III............. 17,700 Bradock’as sau pagalbon pa- ro išlaidas. Gyventojai šiems dideiį
bekamų kartų kai jus turėsite
ton stiprių liuosuotojų, kurie iš
pamatysime.
mas, kuriame bus nustatyta A. Nemčiauskaitė .. 8,500 kvietė pulk. Jurgį Wasbing- mokesčiams pasipriešino. Jie aitrius galvos skaudėjimus, arba
čiulpia jų sveikatų. Jis nėra bran
jausitės visas supančiuotas, imkite
gus.
O kaip su kitais?
kontesto baigimui diena. Visi f Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau- tonų. Anglų generolas norėjo sakė, kad jie neturi Anglijos
NAUJAS IŠRADIMAS
ADVOKATAI
O, kaip su Staniuliu? — va kontestininkai nuoširdžiai pra kegan, III...................... 6,250 parodyti prancūzų kolonis parlamente savo atstovybės, o
DEK.SN1O
GALINGA
MOSTIS,
J. Balsis, 610 VVall St. Rock tams ir indėnams, kaip anglai be atstovybės skiriamieji mo
kar toje vietoje klausiau. Pa šomi atsilankyti.
kurios pasaulis per šimtus metų lau
ford, III......................... 5,800 sėkmingai kariauja. Jis buvo kesčiai yra neteisingi. Tada ke jau yra gatava. Deksmo Galinga
žiūrėkite, kas šiandie su juo
Kontestininky stovis iki
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
Varaitis, Luzerne, Pa. I,0u0 išdidus, tik savo nuomose va Anglija ėmė grųsinti gyvento gų
(John Bagdziunas Borden)
elementų, iš visų kraštų svieto
atsitiko. Jis, Staniulis, kontes
vasario 10 d. buvo toks:
girių
visokių
medžių
aliejų.
DeksADVOKATAS
daugiau
kajams, atsiuntė
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. davosi.
tininkas didelės Marketo kolo
mo Galinga Mosus kaipo saulės, spin
A. J. Janušauskas, 1301 S. Herrin, I1L ................. 1,000 1755 m. liepos mėnesį ties riuomenės.
duliai, pasekmingai gydo: Keuina- 105 W. Adams St. Rm. 2117
nijos, visgi “paėmė” savo so1 lizinų. įlankų. Kojų, nugaros skau
Telephone Randolph 6727
50th Ct., Cicero, III... 355,000 J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.1 Monongaliela, Pennsylvanijuj,
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir arsiedkų Varkalienę. Beikia pa
šalusj kraujų, ulkstelėjimų ir šiaip 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
F. Gubysta 4335 S. Mozart E. St. Louis, III.......... 1,000 įvyko britų kautynės su pranstebėti, kad p. Staniulis šiame
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
Telephone Roosevelt 9090
žinomų yra pagiję, o milijonai da
Name:
8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9<00
St.
Chicago,
III
..........
348,050
vajuje lenktynių su kitais konnežino apie tai.
Deksnlo Galinga Mostis yra tiek
testininkais eina tiktai vaka O. Bašinskienė, 1639 S. 50
“Naudojau Pain-Expellerj ir Tuojaus
verta aukso, klek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
rais ir sekmadieniais. Papra Avė., Cicero, 111......... 346,980
Atgavau Savo Sveikatą”
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
ADVOKATAS
stomis dienomis jis dirba.
"PAIN-EXI’ELLERIS snerąžino man sveikata. Per nuvirl da metu aš kanki
finam. l'arsiduoda visur. Klauskite Miesto Ofisas 77 W. VVashington St
nausi su skausmais pečiuose.
Išleidau daug doleriu daktarams, kurie užsispyru
V. Stancikas, 1706 W. 47
taip: DEKEN'8 NEW DIHCOVERl Room 1502
Tel. Central 2978
siai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.
“Jeigu,” — sako Staniulis,
OJNTMENT. Kaina 7& centai.
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
“Mano draugas patarė man, kad jei aš trinčiau skaudamus sąnarius su PAINst.,
Chicago,
III
.........
338,180
EXPELLERIU, tau luomus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau
— “aš nedirbčiau, vai, ne tik
naudoti PAIN-EXPELLEKI ir tuojaus atgavau savo sveikatą. ’
DEKEN’S GIMTMENT CO. Vakarais: Utarn., Kefcv., Ir Subatos
(pasirašo) B. D., Philadelphia, Pa.
savo “sosiedkų”, bet ir Stul6 Iki 9 vai.
P. Varakulis, 724 West 18
HARTFORD, CONN.
4145 Archer Avė. T*el. Lafayette 7337
Trade PAIN-EXPELLER* ginskų, Varakulj, Stancikų, Gu St. Chicago, 111.......... 337,000
Irtg. J. V. Pat. Biure
Namų Tel. Hyde Park 8395
bystų, Bašinskienę ir Janušau
SULIESĖJO 10-6IA SVARŲ
Per suvirš 60 metų tikrasis Enker PAINA. Stulginskas, 1628 S. 50
EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti
skų toli užpakaly palikčiau.
PER SAVAITĘ
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
Avė., Cicero, III.
250,170
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški
Vilties bet gi nemetu. Ir kol
gėlimai, strėndieglia, neuralgija ir kiti
pana
Mra Betty Luedere iš Dayton ra
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus
ADVOKATAS
S. Staniulis, 6651 S. Talman
vajus pasibaigs, dar nežinia
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
linimento dideliai gydančiai galiai.
11
SOUTH IA SALLE STREET
— per vienų savaitę aš suliesėjafi
Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems,
avė., Chicago, III......... 207,950
kas gali atsitikti.”
Tel. Randolph 9333
dešimčia svarų, todėl nerandu žodių Room 1934

BAISOS UŽSIMOJIMAI PAVYKO!

JOHN B. BORDEN r

RADI 0 S

A. A. SLAKIS

A.A.OLIS

jis padarys tą pati it jums.

Gilienė nuo Petrausko
visgi nepabėgo

Nors Gilienė buvo pabėgus
nuo Petrausko, tačiau vakar
Petrauskas vėl jų pavijo ir
pralenkė. Pažiūrėję j Petraus
ko balsų skaičių, Varkalienė
ir Staniulis ypatingai turėtų

M. Varkalienė, 6315 South
coln av., Chicago, III. 206,620
P. Petra*uskas, 14 Johnson
st., Bingliampton, N. Y,
................................. 204,960
Ag. Gilienė, 1313 Emerald
Avė., Chicago, 111. .. 197,160
Misiūnas, Boseland, III. 245
W. 108th St., ............. 110,480

PADĖKONĖ

Kaina 35c. ir 70c.

•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus.
Chicago, III.
•
Cicero, III.
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49 Court
Telef. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927

Ona Anglickienė

(Po pirmu vyru Juknienė, po antru Jogininienė, po
tėvais Šmitaitėji
Mirė vas. 4 d., 1932, sulaukus pusamžio. Po gedu
lingų pamaldų Dievo Apveizdos balžnyčioj palaidota
Šv. Kazimiero kapinėse vasario 8 d.
Šiuoini norime pareikšti gilios padėkos žodžius
gerb. klebonui kun. P. Vaitukaičiui už dvasiškus pa
tarnavimus ir kun. Gašlūnui už lydėjimų į kapines kartu dėkojame p-nanis vargonininkams iuž gražų ir
įspūdingų giedojimų. Toliau dėkojame giminėms, kai
mynams, biznieriams už lankymų sergančios velionės,
vėliau mirus, dėkojame už Šv. Mišių aukas už gėles,
dėkojame grabnešiains, visiems dalyvavusiems pamalduose bažnyčioj, lydėjusiems į kapines.
Ačiū kapinių gaspadoriui ulž gerų tvarkų ir graboriui Eudeikiui už prietelingų tarnavimų nuo pat lai
dotuvių pradžios iki pabaigos.
<
,
Ačiū, ačiū visiems už širdingų užuojautų Ir patar
navimus.
O tau/mfisų brangi Ona, per malonę Gailestingojo
Dievo ir per mūsų maldas, lai šviečia amlžinoji šviesa.
/,

Nuliudusi Angliekių šeimyna........

Nauji modeliai. Ištobulin
ti, kad pasiekia tolimas sto
tis ir išduoda gražų tobulų
balsų.
I

Radio yra parankiausias
ir pigiausias būdas pasilink
sminti. Pamintykite sau, sa
vo namuose būdamas pasie
ki visur. Gali gėrėtis muzi
ka, dainomis, opera, girdė
ti simfonijos orkestrų — kų
tiktai nori ir tik tekainuoja
keletu centų į valandų.

BUDRIKO krautuvėje ei
na dabar išpardavimas ant
gerų radio. Atvvater Kent
1932 modehs vertės $110.00

$69.00
Majestic 1932, vertės $99

už

$49.00
Midget radios, vertės $49

Pagražinta išvatsdų

Patenkinimas garantuotas

PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS
AKIS, PASALINS JŲ NI’OVAROį, GALVOS SKAUDĖJIMĄ
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G. Semer
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829

t

išgirti tų vaistų

Parduodamas Visur

$19.00
Didelis pasirinkimas. Len
gvus išmokėjimai.

JOS. F. SUDRIK, INC.
3417-21 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 8167—4705

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
nepavojingai imk usę Kfuschen pusę
arb*atlniou šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailių išvaizdų.
Butelis, kurio užtenka keturioms
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen

Valandos nuo
ryto Iki 6 vai. vak.
3241 So. Halsted St Tel. Vlotory 9661

Valandos — 7

Iki

9

vakare

Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Tel.

Randolph

B187

ALFREO B. CLARK

Attorney At Lavr
11 S. LA SALLE STREI
Ir Vakarais: Utarn., Ketv.
batos nuo 7:30 iki
į
druska — pamėgdžiojimų yra daug
9300 S. HALSTED 8TREET
Tel. Wsntworth 19*1
ir turi saugotis.

9

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
greitai nueina ir greit išmokami.
Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL. •

....... .......

DHIU0I3

~~ ario 1,0, 1932

LIETUVIAI AMERIKOJE

stangas šio vakaro
mui,
Bravo, Juozai!

surengi-

Ligonei Marijonai Abračinskienei (1820 S. 49th Avė.),
lankytojos yra paskirtos šios:
Stanislova Gaidamavičienė ir
Kazim. Gaidamavičiūtė. Pa
skirtieji lankytojai turi atlan
kyti ligonnię bent du sykius.
M. Vaičūnas,
48 kp. rašt

DAKTARAI:

Ofisae Tel. (Sroveni 11 0417
“Se—nis’
diernių” balius, šv. Petro ir
Res. (707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0(17
Povilo par. svetainėje. ‘‘Sen
----- o----berniai ’ ’ žadėjo ‘‘ smarkiai ’ ’ Vasario 9 d. per L’žgavėMergaičių Nekalto Prasidė pasirodyti, bet pasirodė vos nias, Moterų Sų-gos kp. ren
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jimo draugijos mėnesinis su ‘‘pusantro senbernio”.
gė ypatingų balių, Šv. Petro
2(23 West Marųuette Road
sirinkimas įvyko sausio 31 d.
Vai.
1-5 Ir 7-0 P. M. Ketv. 9-19
“ Senbernių garbingų var ir Povilo parap. svetainėje.
Komisija širdingai dėkoja dų” gindamos į “talkų” atė Pelnų skiria parapijai.
AM. Nedėlioj susitartu
Ex.
visiems, kurie
atsilankė j jo p-nios Karpienė, Misiūali
Tel. Ganai 6764
Res. Republlo 6360
“Leap Year Danes”, kuris į- nė ir Cerbauskienė. Jossudaivyko sausio 27 dienų.
navo ‘‘senbernių himnų” ir
VIEŠA PADĖKA
Mergaičių draugija rengia keletu kitų dainelių. Be to, jos
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
kortų ir kauliukų žaidimo va suvaidino “Dėdę Jackų ir Ja- A. L. R. K. Materų Sų-gos
Šiuomi norėliau išreikšti
IR OBSTETRIKAS
karų vasario 21 d., 7:30 vai. ckienę”, ir “Bajorų”.
Jaunu,iečių susirinkimu į- SlrUing4 podjką visoms mete. Gydo staigiu »r chroniška* Ilga*
vyrų. moterų Ir vaikų
vyks vasario 12 d. lygiai 7 v rims, kurios man padėjo suvakare.
Vakaro nuotaika buvo gera.
DARO OPERACIJAS
Komisija tam vakarui iš
vak. penktadien,. Nuoširdžia, rinkti
muteris> kunos
Grojo lietuvių muzikantai, ku
Ligonius priima Kasdieną nuo
rinkta: M. Ivinskytė, J. Butkviečiamos visos jaumm.etės gjo p(Jr „QualitJ SkaJbykll}- .
pietų iki 3 vai. vakaro.
riems protarpiais p. A Stulga i
kiutė, E. Sederavičiūtė ir A
| dalyvauti susirinkime ir alsi8utok<į
naudo3,
Nedėliotais ir sei odomis tik
gelbėjo su smuiku.
Iškalno susitarus
Butkiutė.
vesti ir naujų narių,
Mot
M
kuopai
Svečių tarpe matėsi miesto
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Kviečia visų draugų ir drJaunametės
turi
sav^
niomajoras p. P. Gladkauskas,
Taip pat dėkoju šiems as- Į 2i30 VYEšT 22nd 8TKEET
gijų ir pašalinių atsilankyti į
kesčius
susimokėti
is
kalno.
meninis,
kurie automobiliais
nuovados viršaitis Mr. B. Mo
CHICAGO
šitų kortų ir kauliukų žaidimo
moteris: 1.
yers, naktinis kapt. J. Lučka Susirinkimas įvyks Šv. An- nuv^ ir
vakarų.
ir daug biznierių. Gerb kieb. tano parap. mokyklos 8-tam Zapoiskienei — P. PaukštieJ. G. K. kun? S? J. Bartkus.sprendžia, kanibary- Turėsime aptarti nei> Astrauskienei, M. Stankad tai buvo vienas iš sek-!,kada ren«h klt* social vaka' kienei, M. Verbauskienei, A. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ona Labanauskaitė, Satulaitieliei ir jos seserei
nungiausių sios rusies paren rų.
X—Spinduliai
rašt. (pavardės neteko sužinoti), E.
gimų. Viso to pesisekimo nuo
Ofisas 2201 West 22nd Street
cor.
So. Leavitt St. Tel Ganai 6122
Jackevičiūtei, (y. Kudzienei.
Be visokių įvairenybių, sau pelnai priklauso Juozui Simo- j
Šiuo pranešu, kad mūsų L. Taip pat & Uruskauskiui, C. Rezidencija: 6628 S. Itichmond Avė.
sio 30 d. buvo surengtas “Selū kaičiui, kuris dėjo visas pa-1
Telephone Republic 7868
R. K. Susivienijimo 48 kuom. Strateiakui.
Valandos: 1—3, ir 7—8 vai. vak.,
pos trys nariai vis dari serga, i yįa proga norėčiau priminNedėlioj; 10—12 ryto.
GRABOR1A1:
Antanas Palubiftas yra Šv.
Mot. y^.gOS 54 kuopa
LACHAVICH Onos ligoninėj, kambario nu- rengįa kortų ir kauliukų žai *
iiiens 23b. Lankyt,. ligoniui dlluu vakar|> va6ario i8
Sv
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR
SONUS
Gydytojas ir Chirurgas
Palubinui kuopos lankytojais Jurgl() ^p^,. svetaill4j.
C'HICAGOJE
LIETUVIS GRABORIUS
yra paskirti Vincas Budraitis ,Bus
gTažiy dovamJ įr 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Laidouvėms pa
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ir Vincas Brusokas.
gardžių užkandžių.
Tel. Yards 0994
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2 515 arba 2516
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
Ligonei Marijonai K raini e- Širdingai kviečia visus atsau prie grabų iš2314 W. 23rd PI., Chilfcai»go nei (1516 So. 48th Court, Ci silankyti,
dirbystės.
VALANDOS:
OFISAS
Nuo 10 iki 12 dienų
668 West 18 Street
Komisija: M. Stankienė
1 cero, UI) yra paskirtos lan- j
Nuo 2 iki 3 po pietų
Telef.
Canal 6174 1439 S 49 Court, Cicero, III.
Nuo 7 iki 9 vakare
ir E. Paurazienė
Tel. Cicero 5927
kyti šios: Juzefą Bukauskienė
SKYRIUS: 3238 S.
NedėL nuo 10 iki 12 dienų
Halsted Street., TeL
ir
Petronėlė
Gailienė.
Victory 4088.
Telefonas Yards 1138
ATSIŠAUKIMAS
DENTISTAI
Ajione Boulevard 4139
Aš labai norėčiau žinoti, gal'
GRABORIUS IR
Chieagoje ar- apylinkėse yra ’ Phone Boulevard/ 7042
BALSAMUOTOJAš
GRABORIUS
tokių lietuvių, kurie yra tar
Turiu automobilius viso
U ūsų patarnavimas
navę jūreiviais (matrosais!
visuomet sąžiningas Ir
kiems
reikalams.
Kainu
priei
nebrangus, nes neturi
DE N TI S T A S
Rusijos karo laivyno laivuose,
me išlaidų užlaikymui
narna.
EDVARDAS
skyrių.
kurie yra stovėję šiuose uos
4645 So. Ashland Avė.
3319 AUBURN AVENUE
VIRBICKAS
tuose:
Sevastopol, Odessa,
Nauja, graži koArti 47 Street
Chicago, 111.
Mirė vasario 8 d., 1932 m.,
Kranstadt
ir
kitur.
Prašyčiau
ply/'< dykai. »
8:16 vai. ryto
turėdamas virš
Tel. Canal 6122
60 metų amžiaus. Kilo iš Šiau
tokių tautiečių atsiliepti.
3307 Auburn Avenue
lių apskričio. Linkuvos parap.
Frank W. Petrauskas, 3740
ir. m. Amerikoje išgyveno 27
metus.
Euclid Av^-, Indiana Harbor,
LIETUVIS GRABORIUS
Paliko dideliame nubudime mo
nKNTISTAS
Didelė graži koplyčia dykai
terj Juzerų, dukterį Onų, dvi
Indiana.
anūkes Odrg ir Slorlę, du pus
2201 West 22nd Street
718 WX8T 18 STRIKT
LIETUVIS GRABORIUS
broliu Antan* ir Juozapų Vir
j
AKig GYDYTOJAI:
(Kampas Leavitt St.)
O C i a a *
bickus ir giminės. Namų tel.
TeL Rooaevelt 78*2
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Roosevelt 898«.
Kūnas pašarvotas 2949 W.
4603 S. Marshfield Avenue
Nuo 1 iki 8 vakare

WAUKE6AN. ILL,

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OR. J. J. SIMONAITIS

2415 W. MARQUETTE RD.

5817 — 6th AVENUE

Vai.: utarnlnkals, ketvergais Ir pėt
nyčiomis nuo 9 Iki 12 v. ryto. nuo
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki S v. vak.
Chicagos ofiso Tel. Groveliill 32*12

Vai.: panedėllais, seredomls Ir subatomls nuo 1 Iki 4 Ir nuo ( Iki
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

DETRDIT. MICH,

CICERO, ILL

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. A. RAČIUS

Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnmke Ir Ketverge Iki t vaL).
Seredomls ir Nedėliotais pagal susitarimų.

Oiiso Tel. Laiayette 7337

756 West 35 Street (Kanip. 35 ir rtaisteu St.)
Vai.: 1-8 Ir 8:31-8:89 vai. vak.
Nedė'.loj susitarus

AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Buvęs Instruktorius Vlenno- I nlvi rsltcto Her 5 Metus
Ofisas 1447-4# Pittsftetd Bldg., 5J> K. Wa*diington St., Chicago, UI.

Tel. Canal 0257

A. PETKUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

LIETUVIS GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET

4443 So. Tahuau Avė.

Kampas 46th Ir Paulina Sta.

Tel. Virginia 1290
Yarda 1138
Chicago, BI.

Tel. Boulevard 6202-8412

Nulludimo
valandoje kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

» sa

-

AMBHLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų|
patarnavimų, kuomet jig yra iabiaasi&i reikalingas.

J. F. EUDEIK1S

8C

CO.

JŪSŲ GRABORU1
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai:

YARDS 1741 ir 1742

Mirė vasario 8 1932 m. 9:3(
vai. ryto, 44 metų amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr. ir
parap. A orkaičių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 27 melus.
Paliko dideliame nuliudime
ntoter] Petronėlę, sūnų Albinų,
4 dukteris Domicėlę, Paulinų,
Birutę ir Daratą, žentų. Jnbort
P'mkett, anūkę Onytę.
brolj
Pranciškų, dvi pusseseres «4ntosę Blaževičienę ir Louise Iksgling, E. Orange, N. J., švogerlus Boleslovų Blaževičių, Mr.
Degling ir Juozapų Jončų, o
Lietuvoje dvi seseris ir brolj.
Kūnas pašarvotas 10727 Burley Avė., So. Chicago.
Laidotuvės
įvyks pėtnyčioj,
vasario 12. Iš namų 9:9( vai.
bus atlydėtas i Ht. Francis de
Sales parap.
(142 Ir Ewin<
Avė.) bažnyčių,
kurioj Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazlnnero kapines
Nuoširdžiai
kvlečame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moėeris, sūnūs, duk
terys, brolis, žentas ir gimines.

Rez.

Hemlock

7.691

Vai.:

Nuo 10 ryto iki S vakaro

Tale. Cicero 12((

X-Ray

DR. 6USSEN

8pečiai e atyda atkreipiama meky' klos vaikučiams.
Į Valandos nue 10 ryto iki S va
kare. Nedėlionzla nuo 10 Iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainas pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

;

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIST AS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.:

9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Phone Hemlock 20(1
Tei. Yarda 1829

DR. JOSEPH KELLA

DR. G. SERNER

LENTISTA9
Gaa Eatractlon
▼ai. 9-9. Ned. 9-18
8888 80. WE8TERM ATM

AKIŲ BPBCIALIHrAS

laETUvn
i

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

DENTI8TA8

756 WEST
3fith STREKT
e
Kampas Įj*1-*tH g*

Utarnlnkals,' Ketvergais Ir Bubėtomis
2490 W. Marųuette Rd. arti We«tern
Avė.
Pbone Hemlock 7828
Panedėllais, Seredoms ir Pėtnyčioms
((«« Bo. riabrtsd Street

4; nuo 9—9

■edėiiomia- anų t* iki JB,

sutarti

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Westem Avenue
Tel. Prospect 1028
2359 So. Leavitt St.
Canal 2330
po pietų ir 7-9 ▼. ▼,
pagal susitarimų

Teh Wentworth 3000

SVARBI ŽINUTE-

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. H. BARTON

Lietuvis Gydytojas ir Chi - Gydytojas ir Chirurgas
rurgas perkėlė savo otisiis į
6558 S. HALSTED STREET
naujų, vietų po nuin. 4645 S.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Asiiiand Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki b vak. Ned. pagal sutar
Res. Pkone
(641
Office Pnone
ti. Tel. Boulevard 7820. Na Englewood
Wentworth 3006
Wentworth 3090
mai; 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

DR. A. R. McCRADIE

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET

DR. A L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 .vak.
bei anomis po pietų ir Nedeldiemaia
tik susitarus
2422 W. MAKQUETTK KoAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. RŪTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

SPECUAL1STAS

DR.S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
'4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v, išskiriant Seredos
ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis Jn>

busi
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vaL ant Waahlngton Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461, arba
Cicero 682. Res. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
~~
4142 Archer Avenue

▼ųi.j 11 ryto Iki 1 po pietų
't Iki 4 Ir 8 Iki 8 ▼. ▼.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte
Telefonai dienų Ir naktį
Virginia e036

A. L DAVID0N1S, M. D
4919 80. MICHIGAN AVENUi

Tel. Kenvvood 6197

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VsUandos:
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryta:
Nuo 9 iki 8 valandai vakare
pietų: 7—8:20 vai. vakare
apart šventadienio ir ketv4rta«*«n>
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
Tai. Hemloek 8799

Hemlock 8161

Dr. C.K. Kliauga

Valandos; nue 19

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

4729 SO. ASHLAND AVS.

Tel. Boulevard 7589
/

Nedėlioję

VaL 1-4 ir 7-9 vai. vakare
Boulevard 7589

akių {tempimų karts
•sti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotuLIETUVIO dENTISTAS
mo, skaudamų akių karšų. Nuirau
cataractus. Atitaisau trumpų regys- Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki I
vai. vakare
tę ir tolimų regystę.
Prirengtu tsžadngal akinius visuose N ėdė i tomis Ir Seredomls sanitaru*
atsitikimuose. ngzaminavimas daro- 4847 W. 14 ST.
Cicero, 111.
parodanča ma*aa-

JURtiUTAITlS

Office: 4459 S. Califomia Avė.

Antras ofisaa ir Rezidencija

let Uroveblii 1595

D E N T I S T A S
4712 So. Ashland Avenue
UKTUTIS AKIŲ
8PBCIALISTAS

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Rezidencija
Tek
Valandos: 2-4
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėlioj
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

A. + A
AMANAS

.

DR. VAITDSH, OPT.

Gydytojas ir Chirurgas

3133 S. HALSTED STREET

Seredoj pagal sutarti

6793

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. J. P. POŠKA

DR. G. I. BLOŽIS

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

Lafayette

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

EZERSKI

L J. ZŪLP

Res. Prospect 6659 Tel.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6 600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
V
6 iki 8:30 vakare

DR. C. Z. VEZELIS

Tek Boulevard 9277

Vai.: 1-4 vai. vale. ir
Pagal sutarti

DR. B. G. LAMBRAKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

23 St. Laidotuvės įvyk8 pel
nyčioj, vasario 12 d. Iš namų S
vai. bus atlydėtas į Aušros Var
tų par. bažnyčių, kurioj i vylu
gedulingos pamaldos už veiionies sielų. Po pamaldų oui nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.
.
Nuliūdę:
Moteris, duktė, žentas «įsukės ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graboriu8 Lachavica. Tel. Roosevelt 2515.

VaL: 8-4 ir 7-9 vai. vakar*
Nedėlioj

Tel. Central 7079
Re*.. Longbeu.cH 9456

DR. MAURICE KAHN

' S. M. SKUČAS

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

WESTVILL£, ILL

J. F. RADZIDS

_Rez. Tel. Hyde Park 3395

ofiso ir Res. Tel. Boul. 6912

f OR. S. BIEZIS

*'A, MASALSKIS

KENOSUA, W1S. OFISAS:

CHICAGOS OFISAS:

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vak.
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti

Res

Tel.

Prospeot

9(|

DR.B.AR6N
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oftaas 9156 South Kedzle
Re*. 6426 8o. Califomia Ava

Vai : 9-4, 7-9 v. ▼. išskiriant Ket

■—M I...
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Trariadienls, vasario 10, 193'

nėmis sugyvenau gražiai, bu tuvių valandos leidėjas p. J. mėnesinis susirinkimas į vyks, vienų knygų, kuria niekas ne j uolas nepatenkino to prašymo.
vau gerbtas ir mylimas.
Budrikas pasakė įžanginę kal vasario 10 d., tuojaus po pa apsivils, ypač tie, kurie mėg
Prie vyriausio tribunolo rū
Su Chicagos lietuviais sun bų, sveikindamas visus lietu maldų, Aušros Vartų parapi sta dvasiškus, religinius pa mų buvo susirinkę keli jąuni
HOLDUP” LIETUVIŲ gti. Taigi, tenka garbė ir Šios kiau yra atsisveikinti, nes gi vius ir kviesdamas visus lai jos mokykloj.
siskaitymus
komunistai ir mėgino patriukš
pramogėles
rengėjai
poniai
liau
įsmigo
į
mano
širdį,
ir
kytis
vienybės
ir
draugišku

PARDUOTUVĖJ
mauti, bet jie tuojau buvo suVisos
narės
nuoširdžiai
Prikodskienei, Brighton Par sunku ištarti sudiev, pasiliki mo ir remti savas įstaigas.
drabsti.
kviečiamos dalyvauti susirin
Antradienio rytų baigiantis ko vaistininko žmonai, kuri te sveiki!
Tie patys mūsų dainininkai
kime ir atsivesti naujų narių.
2334 S. OAKLEY AVĖ.
šriftai valandai, ginkluoti plė buvo pirmininkė ir vedėja. Vykstu eiti klebono parei dalyvavo ir sekmadienio ra
Valdyba
Chicago, UI.
Viduklė, Raseinių aps. Sau
šikai įėjo į lietuvio Stanislovo Ne malžiau pasidarbavo ir jos gas į Utica, N. Y. Prieš 20 dijo programoj iš stoties WC
sio 10 d. Antapusinio kaimo
Nugano valgomųjų daiktų komisijos narės; p-lė H, Mi- metų čia pradėjau parapijos FL nuo 1:15 iki 2 vai. popiet.
West Side.— Aušros Vartų SULTANO SŪNUS LAIVO ūkiu. V. B. kieme matėsi vaikparduotuvę, 5893 Archer Avė. niotaitė, ponios O. Biežienė, darbų ir man sekės; dar ne Iš tikro, kiekvienam malonu
Moterų ir Merginų draugijos
KROVIKAS
'"fsČiojųs ežys. Ūkininkai juo la
Tuoj sbkomandavo suvininkui B. Lauraitienė, Peters ir ki- žinia, kaip Dievas padės, nes pasiklausyti mūsų gražių liau
velykinė išpažintis iš vasario: ISTANBUL. — K mitg aikš bai stebėjosi, nes ligi šiol ma
kelt aukštyn rankas, o patys tos, kurių pavardes pamiršau, jau didelę permainų rasiu: se dies dainų, ypač, kai jas dai
13 d. nukelta į kovo 13d.
tis Ziadine Effendi, Turkijos nė, kad ežys tikrai žiemų mie
puolė kratyti redlžisterį ir pas- Manoma, kad ligoninei’ liks ni bus mirę, maži užaugę.
nuoja tokie rinktiniai daini
‘ sull ano Mahometo VI sūnus, ga.
Atsisveikindamas su Chica- ninkai, kaip p. Rakauskienė
kui savininko kišenes. Dar gražaus pelno,
grasino ir reikalavo pasakyti,» Visoms linksmai palošus, pa- ga, tariu padėkos žodį didžiai arba S. Rimkus.
AR IEŠKAI GEROS 'kurs dirba anK,,) laive krov'"
iku, pamatė savo prarastų tė- Graudūs Verksmai,
ar nėr kur kitur pinigų.
žaidus,
išsiskirstėm namo, gerb. kleb. Skripkai, pas kurį
KNYGOS?
ivo imperijų tik nuo laivo debuvau ne kaip asistentas, bet
Taip apsidirbę plėšikai iš- nešdamos savo dovanas,
v i y. . , -i .
.
. mo, kai laivas buvo sustojęs STACIJOS
kaip geras draugas. Tariu
bi'go lauk, sėdo automobilin
Kad šiais laikais Amen-1
’
.
_
, ,
" *•
,
.
v.
.
13 valandoms Istanbule. TurSu atvaizdais,
ačiū draugams kunigams: Mair nudūmė.
|
MARŲUETTE PARK
lietuviai mažiau knygų,..
.... ... , , ..
Šiuo pranešu A. L. R. K. kos
,
....
.v,
_ • kijos policijų daboja, kad jis
rtinkui, Linkui, Švarliui, su
'
’’
'
IR
Moterų Sų-gos visoms kuo skaito, tai visiems aišku. Bet1 ’
Vaistininkas p. A. Belskis, kuriais drauge darbavausi ir
NORTH SIDE
kad
dar
yra
žmonių,
tebetu!
.Y*
,,
.
„.
poms, kad pinigai būtų pa .
. v, .
,
I Kitas sultano sūnus griežia Kai kurias Gavėnia
turintis vaistinę Dr. Juškos kurie mane dalžinai pavaduo
troškimų kų nors gero i
°
siųsti centrui pinigine perlai rinčių
.
,
.
x
x«
x
•
x
•
•
v.
•
’
smuiką
Vieno
kafeteatre.
Pats
North Side. — Northsidės name ant Artesian ir 67 gat- davo darbe, pasigailėdami dė
Giesmes
da (Money Order). Čekiai ne pasiskaityti, tai taipgi žinoma. I
.
V čių 5 kuopa rengia vas. 17 vės, kas mėnesį išleidžia laik dės.
. neretai
...
. _ __
. .
bus priimami, nes šiais lai Knygų mylėtojai
Išimtos iš “Ram-ybė Jums
•i
.
x
v,.
i
x.i
•
metais
ir
mirė
Maltos
saloj
“
Su.Dievu
”
sakau
Šv.
Kry

d. kauliukų žaidimo vakarėlį. raštukų su visokiomis naujie
kais centras turi daug keblu- turi va^go iki Užtinka tikrai
KAINA 10c
Pirmų
sykį
tokį dalykų nomis bei patarimais, kartu žiaus parapijos komitetui ir
mij su čekiais. Nuo kovo 1 d., turįs 476 puslapių. Pagal vo SMŪGIS KOMUNISTAMS
jaunieji apsiėmė daryti ir pra- J pagarsindamas paskirtas 12 visiems parapijonams, bičiu kuri kuopa prisius narių pi kiškų originalų lietuviams tų
Nauja Laida. Daug per
Kaip žinome, komunistų va kantiems duodame nuolaidą.
šo-visų, kurie gali atsilankyti, dovanų savo kostumeriams. Ir liams ir pažįstamiems: tegu
nigus čekiu, tas čekis bus su veikalų prirengė tėvas jezui das Kasparaitis buvo kariuo
Įžanga pigi: moterims 10c. šios korespondencijos autorei Dievulis visus laimina. Aš per grąžintas atgal į kuopų. Ap tas B. And rašką.
menės teismo nuteistas mirties “DRAUGAS” PUB. CO.,
vyrams 15c. Pigu labai, ar ne? teko šį mėnesį viena dova- Šv. Mišias, kol gyvas būsiu, saugojimui narių tas yra da
2334 So. Oakley Avė.
Yra tai platus aprašymas bausme. Jis buvo padavęs pra
nepamiršiu Jūsų visų. Jus vi
lr dar užkandžio bus: “don- nėlė.
roma. Turėjome keletu tokių gadynės prieš pat Išganyto šymą vyriausiam tribunolui,
Chicago, III.
gbnuts“ su kavute.
.
Alfa sus gerbiantis ir mylintis dė
įvykių, kad čekių negalėjome jui ateisiant ir paskui viso kad jam būtų panaikintas tas
dė. “
Turėjome susirinkimų vasa
išmainyti. Pranešta apie “u Kristaus gyvenimo ir mokslo sprendimas. Bet vyr. fcribuz
Kun. A. Deksnis
DĖDĖ IŠVAŽIAVO
rio 3 d. Labai mažai žmonių
kuopoms. Kuopose buvo ne išdėstymas. Tas viskas išdėta
buvo tame susirinkime, tat no
P. S. Jei kas turėtų kokį smagumo ir narės nenori an
Savininkui
reikia pinigų, pigiai
riu priminti nariams, kurie Po pavalnaus atsisveikini- J rgįkgją, ar faį jgi Kaišėdorių trų sykį mokėti mokesčių. įdomiai, gražioje, aiškioje, parduos rakandus vertės $3,500, var
visiems suprantamoje kalboje. toti tik 60 dienų. Parduosiu 4 kam (Marąnette 4ewelry & Radio)
bariams už $250, arba skyrium: £11nebuvo susirinkime, kad kiek- mo su skausmu širdy aplei- Į Katedros, ar kitų kokį, pra- Siunčiant piniginę perlaidą,
Pirkusieji pas mus už $5 ar daukLn‘S. ,9,^2 ™°*«rn,Ska« lfiskal pigiau hus" dykai "nufotografuoti,
DIEVIŠKASIS IŠGANY
vienas kokių nors mažų dova- džiu Chicagų, kur linksmai gau kreiptis adresu:
ori en fališkas kauras, puikus parlor n/jcn
m ma
m •
—
bus visoms į “sveikatų”.
setas už $65. vertas $450. 9X12 a- 2650 WeSt 63 St, ChlCagO, UI.
TOJAS
nėlę suteiktų, kad galėtų Vy praleidžiau laikų pas gėrb. Rev
nemis, St. George’s
merikoniškas
orientališkas
kauras
Valdyba
Tel.
m
,
-ii
i $25, vertės $125, 2X12 wilton kau
č.iai 5-tos kuopos teisingai tar kun. Aleksandrų Skripkų ei Church, 425 Lafayette St.,
Hemlock 8380
lai yra didokas veikalas, 1 rag $15, tikrai modemiškas valgoti: “Pasisekė mūsų darbas’’. damas asistento pareigas šv. Utica, N. Y.
kambario setas pilnas riešuto
West Side.— Šv. Kazimiero sau patinkamų knygų. To J mojo
medžio miegamosios setas 475 vertas
Kryžiaus
parapijoj.
į
* Vytė M----- ė
Akad. rėmėjų 10 sk., svarbus I kiems čia norime nurodyt $375, coxwell krėslas $20., puiki lem
J
pa $3
(naujo modelio radio. pa
4 metų laikas greit prabė
LIETUVIŲ VALANDA
Ir daug kitokių puikių šmo
i veikslai
go; bet Chicagos lietuviai ir
LIGONINES RĖMĖJŲ
tų. 8228 Maryland avė. 1-mas apt.
vienas bloką* j rytus nuo Cottage
PRAMOGA
bičiuliai pasiliks mano širdyje Praeito šeštadienio vakare,
Grove avė. Tel. Stewart 1875.
Wm. J. Kleiva
ant visados. Laikas, praleistas Jos. F. Budriko radio krautu
inkš?
Savlninl
Del geriausios rųšles
Šv. Kryžiaus ligoninės rė su Chicagos lietuviais, bus vės pastangomis buvo sureng
| tr patarnavimo, šau
■|H
mėjos buvo surengusios viešų mano gyvenime laimingiau tas speciali lietuvių radijo
kit
' ■. i b
Kol nebusi gana mokytas, tol skur
GREEH VALI.ET
džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
pramogėlę vasario 5 d., 1 vai. sias.
PRODUCTS
programa nuo 11 iki 11:30 v.,
SUPER-HETERODYNE
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
Olsetla
šviežių kiauši
popiet savo narėms bei jų vie Atvykau į Amerikų 1910 kuri buvo perduodama trum
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už
nių, sviesto ir sūrių.
i garbę kų. nors išmokti. Mokslas nu
šnioms. Numanyta iš kalno, metais;
4644 SO. PAULINA STREET
suorganizavau dvi pomis ir ilgomis radijo banšvies naujus tau kelius, persunks tave
Tel. Boulevard 1389
išmintimi
ir
šviesa;
suteiks
galių
ko

kad daug atsilankys ir nebus naujas parapijas: Utica, N. Y. gomis iš Ashland Boulevard
Boseli Radio pasiekia visas stotis naujos že voje prieš tamsybę, prietarus, melus,
galima sutilpti ligoninės slau ir Kevanee, III. Su gerų žmo- auditorijos per WCFL ir W9Makytam žmogui visuo
mos kainos $67.50 su viskuo. Kiti mo apgavystes.
met ir visur lengva kovoti tiek už
AK ŽADI KRAUSTYTIS?
gių kambary, todėl ir sureng nių pagalba pastačiou dvi XAA stotis Ne tik visoje Ampolitikų, tiek už laisvę, tiek už dar
deliai
po
bininkų ekonominius reikalus.
Juo
ta Pan. Švenč. Gimimo parap. naujas bažnyčias: Kewanee, erikoje, bet visuose pasaulio
daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis
svetainėj. Atsilankė labai gau III. ir Grand Rapids, Mieli. kraštuose girdėjo šių gražių
ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.
7126 So. Rockwell St.
singas ir gražus būrelis mote Klebonu buvau: Utica, N. Y. lietuvių programų, kurioj daAMERIKOS LIETUVIŲ
Tel. Republic 5099
rų bei merginų. Visoms pa Šv. Jurgio parap., Šv. Onosjlyvayo BĮ. Rakauskienė—so' MOKYKLA
pietavus, pradėtas kauliukų parapijoj — Spring Valley šv. prano, St. Rimkus — barito3106 S. Halsted Street
Mes permufuojame pianus,
žaidimas bei kortų lošimas, o Petro ir Povilo — VestvilleJ nas, Ant. Kaminskas — tenoChicago, III.
forničius ir kitokius dalykus.
dovanų užteko visiems, nes 111. ir Grand Rapids, Mieli SS. ras, p. Vaitkienė su akordina
Musų patarnavimas yra grei
buvo paskirta kiekvienam sta Petro ir Povilo. Visur su žmo- ir J. Sauris — pijanistas. LieŠOKIŲ MOKYKLA
tas, geras ir nebrangus.
lui po vienų dovanų. Taip pat
buvo duodamos kelios gražios
Norėdami išmokti šokti val Mes pervežame daiktus iš ir
“door prizes”. Pirma dovana
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai į kitus miestus.
kreipkitės adresu:
buvo graži elektros lempa, an
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI,
tra — pagalvis ir tt Kurios.*
W. MISEVIČIUTĖ
narės bei viešnios buvo lai
5209 So. Halsted Street
mingos toms šios dovanos te
2-ras augštas iš fronto
\
Namų Statymo Kontraktorlue
ko visai dykai. Rėmėjos vi
Tel. Yards 4554
itatau Įvairiausius namus prieinama
kaina
suomet surenka bei pačios po7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
ruošia gražių dovanų.
Telefonas Hemlock 6SIC
Pietų pagaminti atvažiavo
Telef. Republic «>•«
virėja iš Commonwealth Edi
Jėzus Kristus pasaulio Iš
son Co., kurios visoms paval
gelbėtojas, parašė J. E. vysgius, paaiškino, kaip visi tie
> kilpas P. Bučys, M. I. C., spau OBNERALI8 KONTRAKTORIU8
Statau namus kaip muro taip Lr
valgiai buvo gaminami. Iš ti
sdino “Draugas’,, 2334 Suoth medžio
nuo mažiaunlo iki didžiausio
krųjų, neteko girdėti nė apie
Kainos prielnamianalo*
Oakley Avė., Chicago, III.
jokių kitų organizacijų, kuri
Gražiausi dvasiniai skaity 2452 WEST 69th STREET
mokėtų savo svečius palinks
mai, ypač tinkami gavėnios
minti, sau pelno padaryti ir
BUDRIKO Krautuvėje Bosch Radios par laike. Užsisakykite “Draugo” Tel. Hemlock 2323
PER
NAKTĮ
tokias pamokančias pramogas
knygyne. Si didelė virš pusės
siduoda įvairiuose kabinetuose.
Koks tai saugumo ženklas, tu
surengti. Ir visa tai rėmėjos
tūkstančio poslapių. Kainuoja
rėti telefonų šalę lovos. Jis reikale
moka surengti be jokių išlai
Įtik du doleriu.
MAMŲ 8TATTMO KONTRAKLENGVOS IŠMOKĖJIMAI
TORIUS
yra po ranka—Lengva pašaukti ar
dų sau. Ir ši kompanija ne tik
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ.
atsakyti
vėluvus
ar
ankstyvus
pa

-5CI
dykai dirbo ir savo valgį da
“Drauge” galite gaut via©
šaukimus lovoj esant! Jus sutaupy
vė, išdalino apie 15 dovanų,
k i ų . devocionalų: rožančių tapęs Telet
Namų Telef
site
žygius
šiuo
“
extra
”
telefonu.
Republic R6RM
bet dar ir visoms susirinku
maldaknygių, škaplierių ir ki Hemlock $S(T
Dabar
įrengimas
tokio
telefono
atsioms davė po kelias “recipe”
tokių . dalykų. Atvažiuokite
seina pigiau. Pašauk mūsų biznio
knygutės, kaip šiuos dalykėlius
J arba rąžykite —
ofisų.
Piumblng A Heattng Uetuvls
3417-21
So.
Halsted
St.
Chicago,
III.
pagaminti. Čia rėmėjos tikrai
KONTRAKTO RUTS
“DRAUGAS”
Musų
tlkolaa
yra
pageluė.
Mano
darbas pilnai garantunt«t| Jums kalbėti alftktat.
parodo savo gabumus bei su
TEL. BOULEVARD 4705
2334 So. Oakley Avė.
Kalnos prieinamos
manumų tokias pramogas ren
Chicago, UI.
2422 W1ST 69th STREET

C H I C A G O J E

"DRAUGAS” PUB. GO.

PRANEŠIMAI

H. MMLIUIMS

AMERICAN BOSCH RADIO

LANKYK MOKYKLA

^43‘5O.

A. ALBAUSKAS & SUN

M. ZIZAS

GAVĖNIOS LAIKUI

D. GRICIUS

Telefonas po ranka

JOSEPH VILIMAS

Jos. F. Budrik, Ine.

JOHN YERKES

