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KIEK MOKINIŲ VIDURINE- racijos knygynas, be to, daroSE IR AUKŠTESNIOSIO- mos stud. ateitininkų choro
atidary-j
repeticijos.
SE MOKYKLOSE

Vakar Chicagoj
tos Jurgio Waishingtono 200
metų gimimo sukaktuvių iškil-Į

mės. Ežero pakrašty iš patrankų paleistas 21 šūvis pirmojo
prezidento pagarbai. Paskui ivairiose miesto dalyse buvo
vykdonios iškilmių programos,
-----------------,
VISKAS PAVESTA PAKOMITETUI

________
gįaįs mokslo metais Lietu-

voje yra 74 vidurinės mokyklos, iš kurių 46 bendrojo lavinimo ir 28 specialės, Iš bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų yra 30 valdžios laikomų
ir 16 privatinių: lietuviškų 3,
latviškų 1, vokiškų 2 ir žvdišSpecialių vidurinių mokyklų yra 7 valdžios laikomos
ama^1? mokyklos ir 13 privati n*U lietuviškų 12 ir žydiškų
L Be to’ Prie specialių vidųmokyklų priskaitomi 8
ivairūs kursai- Visose

Ramovė atidaryta daugiau
sia ateitininkų Susišelpimo Fo
ndo pastangomis; jo dabar an
trą svarbų rūpesti sudaro ateitininkų Aukso knygos išlei
dimas.
PRAGYVENIMAS LIE
TUVOJE

Pragyvenimo minimumas
______
Lietuvoje paskutiniu laiku pa
Triukšmingas buvo vakar asiekė prieškarinės normos.
ldermonų tarybos finansinio
ŠANCHAJUS, vas. 23. —
komiteto posėdis svarstant 2,Prieš karą paskutiniais meWASHIN;GTON, vas. 23. — Stipriausios japonų karo jėtais
suaugusiam vienam žmo
Tos rūšies simboliškas medalis bus skiriamas tarptauti- 479 miesto tarnautojų ir darVakar visam krašte atidaryta gos negali išmušti kinų iš jų
nei nusiginklavimo konfereneijai. Tai skulptoriaus M. Sarki’o bininku paleidimo klausimu
gui pragyventi mažiausia rei
J. AVashingtono 200 metų gi- užimamų pozicijų Kiangwan!įš Ženevos darbas,
Paskiau sudarytas pakomite- nese m°ky^°se mokosi 5,861 kėjo 86,42 lit., šeimai iš 2 žmo
mimo sukaktuvių iškilmės, ku- miestelio apylinkėse,
tas ir įgaliotas ištirti, ar mie- mokinys, jų tarpe specialinė- nių 142,64 lit. ir iš 5 žmonių
rios tęsis ligi lapkričio mene- ’ Japonai tad pranešė, kad PRIEŠ VARŽYMUS KOVO
JAPONIJA ATSAKO T.
sto departamentuose nebūtų se mokyklose ir kursuose mo- — 219,48 lit., o dabar pragy
šio paskutinio ketvirtadienio. , bandys kinus ten apsupti ir
SĄJUNGOS TARYBAI
JAMA TEISĖTOMIS
galima visiems sumažinti ai^^Ol mokinys, 849 berniu venimo minimumo vienam žmo
Tad čia tuo tikslu Įvyko badu priversti pasiduoti,
PRIEMONĖMIS
gui užtenka 86,71 lit., šeimai
kai ir 552 mergaitės.
TOKIJO, vas. 22. — Japoir atlyginimo,
bendras abiejų kongreso rūmu------------------j Aukštesniųjų mokykit] yra iš 2 narių 143,59 lit. ir iš 5 - susirinkimas, kuriame kalbėjo
KINAI IMA PLIEKTI
MEXICO CITY, vas. 22. ~ nų vyriausybė pasiuntė atsa
PRIEŠ ATLYGINIMO
54, jų tarpe 22 valdžios laiko- 214,67 lit. Pragyvenimas branprezidentas Hoover’is. BuvoApaštališkas delegatas arkivy kymą T. Sąjungos tarybai j
IAPONUS
rao/ir'^privatinėsTiie^ giausįas bnT° 1924 ~
MAŽINIMĄ
visi vyriausybės nariai ir sve
skupas y FĮoręs/as ragina Me- pastarąją jos notą japonams,
palygintas su prieškarinėmis
11, žydi] 16, lenkų 3 ir rusų
timų kraštij diplomatai.
$ A N CHAJUS, vas. 22. -- ksikos katalikus ramiai užsi- kad jie atidėtų puolimą prieš
normomis,
buvo pasiekęs 148,6
Cook’o apskrities džianito- ir vokiečių po 1. Viso aukštesYakar ir kituose įvairiuose šiandie buvo trečia japonų laikyti ir prisitaikinti prie ne kinus Šanghajuje. Atsakymo
riams mokama 120 dolerių per niosiose mokyklose mokosi 15,- proc.; pereitais visais metais
įkąstuose pagerbtas J. Washi- puolimo diena, bet japonai pa- teisingo šiame distrikte ir ki- posmai šie:
mėnesj. Kada paduotas suma- 464 mokiniai, 8,164 berniukai jo vidutiniškai procentas sie
ngtonas.
darė menką pažangą. Kinai tose keliose valstybėse įstatyJaponai nesupranta, delko
kia 100,9.
karžvgingai ginasi. Vietomis mo, kuriuo nustatomas kunigų tarybos nota buvo prisiųsta nvmas apskrities darbininkų ir 7,300 mergaičių. VIII klaalgas dar daugiau apkarpyti, sėje yra 1,636 mokiniai,
NAUIA PRANCŪZIJOS
jie pliekia ir atmuša japonus, skaičius.
tik vieniems japonams.
HAVANA, Kuba, vas. 23. —
džianitoriai nuėjo komisijonieVYRIAUSYBE
Kinų artilerija šiandie laimėjo
Tary ba mano, kad japonai .
. . ,,
. ,
„
---------------------Mokytojų seminarijų yra
į Policija išblaškė komunistų de
Savo keliu arkivyskupas i- veda
puolimu, o it tiknjj, jie
s””™k™an >f
valdžios laikomos 5 i, rriva- monstraciją. 8 raudonieji are
dvikovą su japonų artilerija —
masi visų galimų teisėtų prie
PARYŽIUS, vas. 23. — pastarąją nutildė.
tik ginasi.
ne,nai!,nt, J““ , attyg,n,n,°’ tinfs 4 ;7 kursai 1. J„se momonių
pakeisti
tą
įstatymą.
v.
. .
KJ
.
, ,u
.
noa lr su 120 dolCT,« Pra«" kosi 1041 mok., 705 mergaites štuota.
Prancūzijoj veikia nauja vy Japonai varėsi kyliu į 'ChaKinai sankdamies laikos ja- TC„imas per mėnesi nebegali. ,r
jy k!u.se
riausybė. Ministerių kabineto ]>eį srįtį. Bet kinai sugebėjo
PLATINKITE “DRAUGĄ”
APIE 100,000 APLANKYS ponus puola. Reikalauti japo- nias.
priešakyje yra naujas premje- kyli taip sužnybti, kad japora 279 mok.
AIRIJĄ
nų ištraukti iš Šanghajaus karas Andrei Tardieu. Kabinete nai Vos suspėjo pasprukti atVisose viršiau minėtose mo MANDŽIORIJOS VALDO
riuomenę yna lygu reikalauti REMTI TIK MOKANČIUS kyklose mokosi 22,366 moki
yra ir buvusis premjeras La- gab kulkasvaidžiais atsiginda
VAS UŽIMS VIETĄ
I
MOKESČIUS
'Vi
vai’is. Jis yra darbo mintate- mi. Kini] vadovybė sako, kad NOTRE DAME, Ind., vas. savo teisių išsižadėjimoniai, 11,696 berniukai ir 10,22. — Sąryšy su įvyksiančiu
.Jei japonai peržengė T. Są-----------r’sjaponai btis atblokšti atgal ligi
MUKDENAS, vas. 22. —
670 mergaičių. Pagal tautybes
Dubline,
Airijoj,
Eucharistiniu
jungos
nuostatų
X
straipsnį
Chicagos
majoras
Cermak
’
iose
mokosi
15886
lietuviai)
Tad vyriausybėje įvyko tik tarptautinės srities ribų.
Pranešta, kad nepriklausomo
kongresu birželio mėnesį, tą pasiunčiusi į Šanghajų kariuo- as skelbia, kad miesto tarnau- 771
b93 lenkai# 452 v0_ sios Mandžiūrijos valstybės
ši atmaina: pirmiau gyvavo
Kitu kyliu japonai įsivarė kraštą, kaip spėjama, aplan- menę, tą straipsnį peržengė tojai remti] tik tas įstaigas ir kiežiai, 390
ir 93 Mtokioa valdovas Henry Pu-yi užims
I .a vai ’io—Tardieu ’o kabineį
kinų
pozicijas
šalia
Kiangkys
dpie
100,000
Amerikos
ka*as, o dabar Tardieu’o—La
ir kitos valstybės.
tuos įmoninkus, kurie moka tautybės. Išeina, kad lietuvių sau skirtą vietą kovo mėn. I
wan miestelio. Tenai kinai kar- talikų.
------------------- mokesčius.
vai’io kabinetais.
yra 71 nuošimtis, žydų 21,3 d. Tik dar nėra žinoma, ar jis
žvgiškai kovoja su priešu, kuPrancūziją ima žnybti fina
ILGAI KALBĖJOSI SU
Kun. Kavanagh pažymi, kad į
nuoš., lenkų *3 nuoš., vokiečių bus monarchas, ar preziden
rio tikslas yra pasiekti Tazang
NUŽUDYTAS POLITI
nsinis krizis.
IMPERATORIUM
apie 10,008 amerikonų dlalytas.
2 nuoš., rusų 1,25 nuoš.
miestelį ir tuo būdu KiangT. , . A. .
.
KIERIUS
..
...
wa no kinų
pozicijas
apsupti, ° ' vaus Eucharistiniam kongrese.
°
TOKIJO, vas. 22. — Nau-'
LAIMĖJO VYRIAUSYBĖ į
KONGRESO ATST. GARATEITININKU RAMOVĖ
jas Filipinų gubernatorius T.1 Rastas nužudytas 1-osios
TOKIJO, vas. 23. — Japo-'
MEKSIKONAI PRIEŠ
NER’IS KANDIDUOS
ATIDARYTA
JAPONAI ŽUDO BE
Roosevelt
’
as,
kurio
pagarbai
wardos
politikierius
J.
Mor-j
KINUS
nijoj parlamento rinkimus lai
GINKLIUS KINUS
imperatoriaus įsakymu / buvo ris’as, 41 m. amž. Jo lavonas' Stud. ateitininkų ramovė aWASHINGTON, vas. 22. —
mėjo šiandieninė ministerio pi- i
vas. 22. - suruoštas pokylis, ilgai kalbė- rastas įvyniotais į žalsvą au- tidaryta ateitininkų rūmuose. Kandidatu į prezidentus iš de
nnininko Inukai vedama vy ŠANCHAJUS, vas. 23. — o MEXICO, CITY,
, , ..
A
..
josi su imperatorium. Paskiau dėklą ir įkimštas į statinę Fra- T atidarymą atvyko sendrau mokratų partijos netikėtai iš
valst5rBe3e.
riausybė (seiyukai partija). Cia amerikonų leidžiamas lai- "
Parlamente ji turės 265 atsto kražtįs “Evening Post Merk'n'U
Veda- jį su žmona ir dukterimi im nklin Park’o gatvaitėje.
gių ateitininkų būrelis su dva keltas žemesniųjų kongreso
- - — 137.
—
i
,,
v , , .
. v ma kampanija uz jų deporta- peratorius priėmė audiencijom
sios vadu, prof., St Ūsorių, rūmų pirmininkas J. N. Garvus. Opozicija
curv” praneša, kad japonan žu .. .,
, A ,,
ŽUVO
DU
LIEPSNOSE
i , Y . ,r ,•
j.
mą w valstybes,
sąjungos valdyba, ir būrys stu ner’is iš Texas’o. Sakoma, jo
do beginklius kinus sodiečius.
SUOADINTAS “AKRON”
dentų ateitininkų.
kandidatūra patenkins pietų
J ANGLIJĄ VEŽAMAS
I Neaplenkia nei moterį], nei vai
South
Chicago
avė.
ir
75
ITALIJOJ BEDARBIŲ
Ramovė, kuri pradžioj atro valstybių demokratus.
INDIJOS AUKSAS
kų.
gat.
skersgatvyje
sekmadienį
WiASHINGTON,
vas.
23.
—
RIAUŠES
do dar gana kukliai, įrengta
LONDONAS, vas. 22. — AMilžiniškas J. V. karo laivyno gatvėkaris susikūlė su troku. rūmų ni aukšte. Tai bus Rtud. NUSKENDO DU VAIKAI
nglijos sterlingų svaro para ŠEN. BORAH’AS PRIEŠ
PARYŽIUS, vas. 22. — Ap orlaivis “Akron” vakar labai Troke susprogo gazolinas. 2 j ateitininkų lyg koks židinys,
mai Indijos princai aukoja
BOIKOTĄ
turima žinių, kad Italijoj iš sugadintas, nutrūkus kontrolės asmenys žuvo liepsnose. 5 su- kur jie, kaip atidarymo proga
Arti 97 gat. ir Archer avė.
daug aukso, kurs jau kelinta AVASHINGTON, vas. 22. —
žeista, iš jų vienas pavojingai, kalbėjusieji pažymėjo, drauge vieno ūkio tvenkiny prigėrė
kilo
bedarbių bruzdėjimas kabeliui.
savaitė vežamas į Angliją at Šen. Borab’as griežtai prieši
prieš vyriausybę. Kai kur vy
su savo vyresniaisiais ir jau du vaikai įlūžus ledui. Tai K.
sargai.
ngas skelbti ekonominį japo ksta bedarbių riaušės.
SUMAŽINO ATLYGINIMĄ nesniaisiais draugais ar patys Kosary, 12 m., ir H. Kosary,
5 ASMENYS SUŽEISTA
nams boikotą. Jis sako, kad
vieni, turėdami laisvesnio lai- 10 m. amžiaus.
PASISKELBĖ KANDI
Aurora, Elgin and Fox Ri- ko valandėlę, galės tarpusavy
J. Valstybės turi sugyventi PASIUNTĖ KARO LAIVĄ
Empire Pacldng Companv
DATU
gražiuoju su japonais ir kinais
ORO STOVIS
keturių aukštų namuose, 3840 ver Electric Co., kuri gatvė- pasišnekučiuoti, paskaityti laiBERLYNAS, vas. 23. — ir su visu pasauliu, jei Ame- HAAGA, vas. 22. — Olandi So. Emerald sve., ištiko amo- karius operuoja miestuose EI- į kraščins, knygas ir pažaisti,
CHICAGO IR APTUKVokiečių fašistų vadas Hitler’- rikos reikalai nekliudomi. A- jos vyriausybė pasiuntė J Ša nijos sprogimas ir kilo gais gin’e ir Aurora, pasiūlė darbi-, Ramovėj vm taip pat įtaisv___
____
______________
T
___
,
__
_____
_
____________
KĖS.
— Šiandien debesuota j
is pasiskelbė kandidatu į pre- not senatoriaus, boikotu gali nghajų karo laivą savo valdi ras. Penki asmenys sužeista. iiinkams 10 nuoš. mažiau atly- tas radio ir veikia laikraščių
zidentus.
ma susilaukti karo.
ginimo. Darbininkai sutiko.
1 skaitykla. Ten pat yra ir fede- popiet kiek šilčiau.
nių apsaugai
Juos išgelbėjo gaisrininkai.
|. VVASHINGTONO IŠ
KILMES
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imi

Per kelis mėB**

fcrinasi- Tautų

išeina kaa^ten. išskyrus eekmadieniua
sius nieko o nieko nepajėgė padalyti susi
prenumeratos kaina: Metame — *e.oo. Pu- ! pešusioms šalims sutaikyti. Jei ir toliau taip

-rio 23, 1932

LIETUVOS KATALIKU UNIVERSITETAS
1 Jo istorija

statymas steigti kompromisi
nio tipo universitetų, katali
kams užleidžiant vienų dvilypį
fakultetų, faktinai atstojantį
du fakultetu: teologijos ir hu
manitarinių mokslų. Aukų tuo
metu surinkta apie 50.000 dole
rių ir jos pavestos globoti įsisteigusiai Katalikų Mokslo A
kademijai.

mus, ir jais troško papuošti
Kiekvienos šalies reikšmin- 'žaviiit^s, atgimstančios Uo
išsigimti į tikrų karų. Jungtinės Amerikos
tų — >4.00, Kopija .08c.
tuvos galvų. Šitų svajotojų
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne<rąUa*. J»i nepraiotna tai padaryti ir neprlsiunClama tam Valstybės ir Sovietų Rusija jokiu būdu neleis ga ir susipratusi katalikų gru tarpe buvo ir kun. J. Višniaus
tikslui palto lenkių.
Kiniją visiškai suniokoti. Japonai gali rasti pė šiais moderniniais laikais
•
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
taip pat užtarėjų. Prancūzų spauda jau ku stengiasi turėti savo universi- kas, paskaitęs Katalikų FedeSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kongrese, Bostone,
ris laikas atvirai giria japonus už jų griežtų tetų ar kurių kitų mokyklų, I rac^0B
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 5
ir drųsų elgesį su nenuoramomis kiniečiais. kad galėtų tęsti katalikybės 1916 llL’ referab* aPie ^J0
vai. po piet.
Tokiu būdu didžiosios valstybės dar gali sa senųsias kultūrines tradicijas universiteto steigimų Lietuvo2 Jo aktualumai
vo tarpe susiimti. Jei jos viešai nesusipes, ir kurti naujas mokslines ver je. Jo minčiai kongresas pritu
“DRAUGAS”
Įsteigtas kompromisinio ti
tai kivirčui besitęsiant jos neabejotinai rems tybes. Dabartiniu metu kata-J1'6 ir sudarė niaž* k<>niisijų au
koms
rinkti.
Tačiau
karo
kan

po vaJ&tybmis universitetas su
kas vienų, kas kitų pusę. O toks slaptas ka likai turi apie 40 privatinių uLITHUAMAN DAILY FR1END
kinių
pagelbos
šauksmas
ir
mažino katalikiškojo universi
Publiahed Daily, Except Sunday.
niversitetų ir žymiai daugiau
ras dar piktesnis už atvirąjį.
nepriklausomybės
idėjos
proteto aktualumų. Ir valstybinia
SŲBSCRIPTIONS: One Year — 16.00. Slx Months
O pačioj Europoje taip pat nemaža pa kitų aukštojo tipo mokyklų.
— *8.60. Three Montbs — *2.00. One Month — 76c.
Pusė šitų universitetų prikišu pa«anda atoukS visas svar- me universitete katalikai galė
Europa -— Qna Jau — *7.00. Slx Montbs — *4.00.
rako tvaiko. Braška Europos ūkiškų drabu
Copy — .0*0.
so S. Amerikos katalikams, o besnes katalikų aukas ir įnte jo ruošti humanitarinių šakų
Advertising in "DRAUGAS” brings best results.
žių siūlės, bet nemažiau braška ir politinės
Advetrtising ratas on application.
ikita pusė plačiai išbarstyta ligentijos dėmesį. Savuoju u- gimnazijoms mokytojus. Jiems
siūlės. Vokiečių vyriausybė aiškiai pasisa.
niversitetu
mažai
kas tai buvo pats svarbiausias u“DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av, Chicago ks nebmokėsi«.ti daugiau karo nuostolių.
nors
vi niversiteto uždavinys katalikų
Madagaskaro augalas (rari Airijos, Prancūzijos, Belgi susidomėjo,
[ Šiems reikalams svarstyti buvo susitarta
Ir kai,ven°la madagaskarensįs), aij
jos, Olandijos, Italijos, Švei si pritarė. Tad aukų surinkta ideologijos atžvilgiu.
i
šaukti
sausio
25
d.
suvažiavimų,
tačiau
po
šio tikslo jie galėjo siekti ii gantis pietinėj Floridoj
DIENOS KLAUSIMAI
carijos, Lenkijos, Pietų Ameri nedaug.
vokiečių vyriausybės atvirų pareiškimų sukos, Iindijos, Syrijos, Kinijos Bet didi idėja nemirė. Pen- valstybiniame universitete, tai 'žiemų pražydo. Šis augalas"
I
važiavimas
buvo
atidėtas
neribotam
laikui.
PA8AVUO POLITIKOJ PASIDAIRIUS
ir net Japonijos katalikai. Vo kėriems metams praėjus, 192 L savojo steigimas galėjo būti a-Į yra retas J. A. Valstybėse,
Anglija, Prancūzija, Italija ir kitos vals- kietijos katalikai kol kas pa m. vasarų Lietuvos spaudoje tidėtas tolimam laikui. Ir nuo
NAUJA KNYGA
“ M. L.” randame įdomų rašinį apie pa iyues Karo metu prisidarė Amerikoje daub sitenkina 9 akademijomis, ku vėl pasirodė eilė straipsnių, 1921 m. pabaigos iki 1931 m.
saulio politikų. Ten rašoma:
skolų. Vokiečiams karų pralaimėjus, jiems rios ruošia mokytojus gimna skatinančių katalikus steigti rugpiūčio m. pabaigos niekas
Visas pasaulis šiuo metu pargyvena la buvo užkrauta pareiga karo laimėtojams tiek zijoms. Kai kas, senosios Ru savąjį universitetų. Daug apie šiuo reikalu nesirūpino ir ne Knygų mylėtojams bus ma
bai sunkius laikus. Visur siaučia labai smar sumokėti, kad jie ne tik galėtų (kaip pav. sijos atmosferoje išuklėtas, pa tai kalbėta ir susirinkimuose. kalbėjo. Tačiau Vytauto Di lonu dažinoti, kad lietuvių ka
kus ūkiškas suspaudimas: visų gaminių kai Prancūzija) atsistatyti karo metu sugriautas klaus: ar tai tikri universi- Pas vysk. Karevičių susirinko džiojo Un-to paskutinė refor lboje pasirodė naujas didelės
noms nukritus, sustojo gamyba; šiai sustojus sritis, bet dar ir savo skolas Amerikai su- tetai! ar gal tik teologijos fa- apie 30 rinktinės katalikų in ma padarė tai, kad iš 400 su svarbos veikalas. Yra tai
atsirado milijonai bedarbių, pradėjo bankru mokėti. Šiandien vokiečiai sakosi sumokėję kultetai ? Nejaugi katalikams teligentijos ir ilgai svarstė ka viršum studijavusių teologijos
PALAIMINTAS
tuoti biznieriai, bankai, prekybos ir pramo- tiek, kiek reikia sugriautoms sritims atsta svarbu turėti nuosavius tech talikų universiteto projektų filosofijos fakultete, apie 250
KUNIGAS JONAS BCSKO
Bės įstaigos. Kai kur nusmuko pinigai. Su tyti, o skoloms Amerikai mokėti jie nebega nikos, teisių ai- medicinos fa Tuomet buvo kai kurių many- j išteko savo pasirinktų mokslo
Jo Asmuo
•
kreditais pasidarė taip sunku, kad nė negal li nieko duoti. Amerika gi iš savo skolinin kultetus? Taip, net labai svar ta, kad Lietuvai tiktų turėti šakų. Nebeturint kompromisi
Darbai
ir
Auklyba
vok apie kokių paskolų.
kų reikalauja. Susidaro užburtas ratas, iš ku- bu. Jungtinėse Valstybėse, kur ir du universitetu, kurie pra. nio, katalikų šviesuomenei pri
Tai lietuvių
Saleziečių
lei
Tačiau ūkiškų sunkumų negana. Valsty rio nesimato išeities. Be to, Vokietija po karo verda moderniausias gyveni- džioje gal būtų buvę ir nepilni imtino universiteto, vėl pasida
būtų steigę skirtingus lu ro aktualus savojo universite dinys. Turi TOS pusi. su dau
bių vadovams prieš akis šmėkšo ir galvas pasidarė daug skolų užsieniuose įvairiems ki- mas yra daugiau ne tuzinas'
kvaršina didžiuliai politiniai klausimai, ku- tiems reikalams. Skolininkai reikalauja, o ji katalikiškų universitetų be te kultetus- Tačiau keli įtakingi to steigimas. 19-21 m. sunkiau gybe paveikslų. Kaina $2.50.
Kaikas gali pasakyti, kati
rife, tiesa, yra ankštai susirišę su ūkiškuoju sakosi negalinti mokėti, kol nepaaiškėjęs ka- ologijos fokultetų, bet jie tu- i se^mo nar^ai įrodinėjo, kad už buvo įrodinėti nerangiems kai tulikams, kad toks universite- šiais sunkiais laikais tokia
gyvenimu. Imkime, pavyzdžiui, nusiginklavi ro nuostolių klausimas. Takiu būdu vokie- ri gerai įrengtus tchnikos, ko- itektų ir vieno univ«rslteto
vĮeaas galėsiąs būti
reikalingas. 1931 m. jiems brangi knyga yra neįmanoma.
mo klausimų. Nuo pat didžiojo karo pabai ,Čiai sumaniai žaidžia, kada kitų reikaluose ■ niercijos, žurnalizmo, medici- kad
gos apie jį kalbama, bet ligi šiol maža kas tiek priešingumų. Įvairių šalių finansininkų | nos, teisių ar kitokius “laiš- i komPromisinl° tipo;, projektui ,10- įrodinėti nebereikėjo. Visuo- Bet ši knyga kaip sykis tinka
ta valstybiniame universitete į ge susirinkimuose, suvažiavi- pasiskaityti' suspaudimo lai
pavyko padaryti. Vieni reikalauja nusigin apskaičiavimais, jei vokiečams pavyktų nusi kų” mokslų fakultetus.
steigti katalikams du fakulte- 'mnose, KVC konferencijoj kais. Palaimintas kun. Bos k o
kluoti be jokių sąlygų, pasirėmus vien vals kratyti karo nuostoliais, tai Vokietija išei
Prieš pat kiaulinį karų Chi tu: .fllorifij»f^jfrMėologijos. jau nebebuvo nė ginčų dėl jo kūdikystėje praleido daug blo
tybių gera valia. Kiti gi, pav., prancūzai į tų tikrąją karo laimėtoja, nes vokiečių pilie
cagoj ir svrbesniuose mūsų iš Toks pasiūlymas atskiro kata- reikalingumo; kaip pinigų su gesnius laikus, negu tūkstan
klausimų kitaip žiūri: jie sutinka nusigin tis turėtų mažiausia iš visų kitų valstybių
eivių centruos^ pradėjo stiprė likų universiteto šalininkams ' rinkti, kur patalpas rasti ir čiai šių laikų vargstančių lie
kluoti su sąlyga, kad pirma tvirtomis tarp skolų naštų.
'ti katalikų kultūrinis veiki atėmė daug pritarėjų ir katali- J t p. Vargiai atsiras susiprato tuvių.
tautinėmis sutartimis jiems būtų patikrin
Nereikia pamiršti, kad šalia karo nuosto mas. Karo mętu sušvito reali kiško universiteto idėja vėl bu ; sįų katalikų, kurie atsisakytų
tas saugumas, antra, kad būtų plačiai įves
“DRAUGAS”
lių klausimo stovį ir visas kitas karo pali viltis prikeltif* nepriklausomų vo užmesta. Bet ginčams be tų sumanymų paremti savo au
tas priverstinis trečiųjų teismas visiems tarp
2334 So. Oakley Avė.
kimas. Vokiečiai siekia ir sieks nusikratyti Lietuvą. Tai buvo didelis aks einant, vis dėlto 1921 m., rude komis. Aukos jau eina dar ne
valstybių kylantiems ginčams spręsti. Tokiu
Versalės sutratim ir daugelio jo nuostatų: tinas aukoms rinkti ir visoke nį buvo pasiųsta Amerikon ku paprašytos, dar z neturint kas
būdu prancūzų šūkig yra: saugumas, trečių
jie niekados nesutiks su Dancigo koridorium, riopai plėsti tautini, kultūrinį nigai Rumšas ir Garmus rink (jQg priima. Tai vis rodo didelį ruošiamiems darbams, rodos,
jų teismas arba arbitražas ir galiausiai nusi
»
su Aukštosios Silezijos ir visos eilės kitų ir religinį susipiatimu. Atsira ti aukų, nors ir tikėtasi iš vallsaVojp universiteto aktualumų sunku būti) ir laukti. Ir tie
ginklavimas. Vasario 2 d. Ženevoje susirinko
sričių atskyrimų nuo Vokietijos. Pirma pato- do didelės drąsos svajotojų, džios stambių subsidijų. Aukas Į ir j0 įvertinimų iš katalikų darbai patenkinamu tempu žen
pasaulinis nusiginklavimo suvažiavimas, Jo
giu atveju jie iškels Austrijos prisijungimo kurie pradėjo-planuoti net la- sustota rinkti!922 m., kuom ;« ' visuomenės šono. Entuziazmo gia pirmyn.
posėdžiai nusitęs mažiuasia kelis mėnesius, o
prie Vokietijos klausimų.
(Bus dfiugiua)
bai plataus masto sumany-į paaiškėjo seimo galutinis nūs daug.. Geresnio momento pa
gųl ir metus su virš. Reikia atvirai pasakyti,
Europos valstybėms besiginčijant ir besi
kad. valstybės šiandien dar nėra pasirengu
GALESBURG, III., vas. 21.
sios nusiginkluoti ar bent žymiai savo apsi pešant, Maskvos raudonieji viešpačiai neabe čiai yra beteisiai sutvėrimai? Iš kitos pusės - žuazinių valstybių sunkenybėmis, padaryti
— Omer. E. Custer’isčia praginklavimų sumažinti. Todėl iš šio suvažia jotinai džiūgauja. Jie visam pasauliui triū- ūkiška Sovietų valstybės padėtis yra baisės- j joms galų ir įvesti pas jas komunistinę tviu
<
dėjo politinę kampanijų. Jis
Į ką.
bija, kad pas juos jokių ūkiškų sunkumų ne nė, negu kurios kitos šaliės.
vimo, didelių dalykų laukti netenka.
Užtat labai drąsiai švaistosi vadinamo- i
Šių dienų pasaulio vaizdas yra liūdnas, paskelbė savo kandidatūrų į
Juo labiau, kad, suvažiavimui prasidė są, kad ne tik nesą bedarbių, bet dargi trūks
jus, tolimuose-- rytuose gaudžia patrankos, tą darbo rankų ir t.t. Bet ar gali būti bedar- mis “nepuolimo sutartimis”, pabrėždami ,sn- : nes tautos nesupranta savo reikalų ir- nesu-* gubernatorius iš respublikonų
čerška kulkosvydžiai ir tarška šautuvai. Ja bių priverstino darbo šalyje, kur, išskyrus vo taikingus nusistatymus, o iš esmės tyko- j geba’ išmintingai tvarkytis pagal sveiko pro- partijos. Padavė įvairiausiu
žadėjimų (platformų).
ponai puola kiniečius, o šie kiek beįmanydų- būrį viešpataujančių komunistų, kiti pilie-1 darni, kaip, pisinaudojant dabartinėmis bur- j to nurodymus.
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(tt knygnešių gadynės)

'
(Pabaiga)
Iš suėmimo Kantieka grįžo kiek pra
žilęs it piktas. Niekas jo daugiau nematė
Frieo malūne ir apie Fricų jis niekad ne
buvo nei žodžio pasakęs. Bet nuo Kantiš
kos Nuėmimo Fricui pradėjo nesisekti.
Žmonės ėmė mažiau vežti malti, o malū
nas kažkodėl dažnai sugesdavo. Galų galę
vienų naktį ir užsidegė. Fricas pamatė,,
kąd naudos iš malūno nėra, paliko jį ir
išsikėlė gyventi kitur. Nuo to tad laiko
ir pasklido gandai, kad Frico malūnas yrą
piktų dvasių apsėstas.
Aš tarife dirbau dvare ir man. pasi
taikė ne vienų kartų eiti naktinis pro už
keiktų malūnų. Vienų naktį, grįždamas,
vėlai iš dvaro, matau malūne silęnų žibu
rėlį. Kad ir drebėdamas iš baimės, pris
linkau pažiūrėti, kas gi ten yrą. Ugi žiūPA — malūne puie žvakės dirhfe du žino-,
nė*, kraudami, knygas. Viena* buvo Kan-

.

— Na, o dėlko^pats nepadėjai knygų
platinti? — paklausiau elgetų.
— JaU tokia mari dalia, matyt, buvo
skirtų, — liūdnai atsakė senis. — Tuoj
po to, kai mačiau malūne vaiduoklius su
lietuviškomis knygomis, dvaro ponas vi
siems darbininkams įsakė duoti po lenkiš
kų maldaknygę, kad, esą, nepasidalytų
eretikais, priimdami rusų raidėmis kny
gas. Aš atsisakiau melstis iš lenkiškų kny
gų. Nors taria jau jokių baudžiavų nebu
vo, tačiau ponas liepė tarnams taip mane
sumušti, kad nuo to laiko netekau sveika
tos ir, ilgų laikų išgulėjęs, nieko daugiau
neliko daryti, kai tik elgetauti...
A. Vabulkšnis.

JONMRKAS KRIZIO LAIKU

sau pardavėjas vežinje, rūko pypkę, o į ir, stengdamasis bepročiu atsikratyti, už
besispiečiančius aplinkui pirkėjus nei prašo neįmanoma kainų:
dirst! nei mirkt! Nori imk — nori neimki
— Duok dešimt litų — ir veskis!
Tad jei dar sudaužysi būdavo kokių pen
— Brangu! — atsakau — Imk du li
ketų plytgalių į čiulpiančio pypkę pakau tus, nes kas čia per arklys. Prieš karų bu
šį, tai jis kiek atsipeikėja, pasuka gal vo geresni arkliai!
vų į tave ir lėtai klausia:
Pardavėjas pakraipo galvų, nusilei
— Tai jau ar pirkt čia nori, ar kų džia lig keturių Litų, bet paskiau sutinka
jau?
parduoti už du.
Ir po to galpna buvo su juo derėtus,
— Na, mokėk pinigus! — sako, ir ri
nors nuleisdavo labai maža. O dabar jo- ša arklį nuo vežimo.
marke visai kas kita
Tada matydamas, kad tikrai gali nu
Dabar į jomarkų žmogus eini, kaip sipirkti arklį ūž du litus, sprunki, kiek
galėdamas į šalį, galvodamas, kaip čia
į didžiausias vaišes. Geriausiai eiti be pi
nigų, nes, turint pinigų, galima susigrau pabėgti/ O pardavėjas vejasi paskui,
dinti ir užmokėti už arklį litų, tuo tarpu pliaukšėdamas botagu, ir šaukia visa ger
kai kokį bėrį tau už dykų brukte bruka kle:
— Laikykit pirkikų! Laikykit pirki-,
Žinoma, suvažiavę į jomarkų iš pat ry
to- dar laiko kainas, nenori iš karto nusi kų! Ot, pabėgo, rupūžė!
Laimingai atsikratęs arklio, eini to
leisti. Paderinsi, sakysim, gerų dirbamų
liau
per rinkų. Girdi, maiše kriuksi par
arktį.
šeliai, taip sau, beveik palaidinukai.
— Kiek prašai už arklį ?
—Po ikąm nori? — paklausi.

Visi kalba apie kažkokį krizį, kurs,,
esu, atsidanginęs į mūsų kraštų ir, vel
niai žino, kaip toli. Vieni tvirtina, kad
krizis atėjęs iš Amerikos, — bet tada vi
sai neaišku, kaip krizis būtų galėjęs per
žengti Atlanto vandenynų. O vandenynas,
tai nėra siauras griovelis, kurį peršok
tum įsibėgėjęs. Kiti pasakoja, kad krizis
bus atbėgęs iš Kinijos, nes ten dėl nuo
latinių karų net kriziui pasidarė sunku.
Visi vienu balsu šaukia apie krizį, nors
niekas jo nei matė, nei regėjo. Krizis da
bartiniais laikais yra lyg tas nelabasis,
kurį visur jaučia esant, bet kurio niekas
niekad nebuvo susitikęs.
Tačiau kati tiarai kažkas šiuo laiku
netvarkoje — šventa teisybėm O ypač tai
matyt jomarkuose. Seniau būdavo, į jomaj'kų neik be storos piniginės in dešim
ties akmenų, kišeuįuose. Paderink jomarke mažiausių daiktelį — tad tokių kainą
, Žmogus nustemba, išgirdęs, kad tV
užgiedos, ka<l plaukai' ant galvos ■ ima
Šiąustis. O doritis — nei nemanyk. Sėdi sirąnda pusgalviu, norinčių pirkti arklį,

i

Žmogelis iš džiaugsmo net šluosto ašaraa.

(Daugiau bftU
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Avė. Chicago, III......... 26,7001
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
Scranton, Pa.................. 25,850
1p. Taruška, 2334 S. Oakley
Avė., Chicago, III. .. 20.350
A. Danginantis, 4521 S. Wasbtenaw Avė. Chicago,
III................................
17,700
A. Nemčiauskaitė . . 8.501*
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
ford, III......................... 5.800

medicinos studentas, kuris
1930 m. lankėsi Lietuvoje su
Vytauto Didžiojo ekskursijų.
Jis labai gyrė tos linijos lai
vų patogumus. J Lietuvą at
važiavo laivu “OscarlI”, o į
Stancikaspabėgo nuo Gubystos ir Rašinskienę
Ameriką grįžo laivu “Frede
rik VIII”. Kaip medikui, jam
pralenkė. Janušauskas - Gubystę, o Stulginskas
ypatingai krito į ūkį šią laivų
- Varakulij norėjo pralenkti. Aukškalnis čiumpa
švarumas, valgių įvairumas ir
Grybą, o Kazlauskienė - Rėku. Sutkus pradeda
.higieniškumas. Ir daugelis ki
tikras lenktynes.
tų amerikiečių, atvykę į Lie
M. Potaitienė, 700 S. 9 st. !
tuvą, labai gyrė Skand. Am.
Herrin, III.................
4,750 1
Naujausios žinios iš “Drau- ga bus ir jam nuo Kazlauskielinijos suteikiamus patogu
Valaitis, Luzerne, Pa. l,0u(l
go” vajaus lauko kai kam pn- nei. Aukškalnis nuo jos pabėmus. Apie tai labai gražiai at
darys supraizą. Pirmiausia migo. Pažiūrėsim, ką, darys Rė- J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
siliepė ir garsus dainininkas
E. St. Louis, III.......... 1,000 Į
stebs Rašinskienė, kurią, ne- kus.
Babravičius, grižęs “Frederik
A. Paukštis 2225 S. Oakley '
* žiūrint smarkaus ėjimo pi r-j Waukeganietis4 Sutkus tain nvp
VIII” į Lietuvą 1930 m. ru
myn, betgi Stancikas pralen- paf
nftmažą Rnpraiza
• Chicago, Till......... 1000 į
denį. ljabai daug pasako ir
A. Gudenas, 6807 C. Campke. Čia didžiausia kalte bus Nustebs I^anginąnas, Taruška, bd, av, Chieag0, jp. .. 100<>4~
tas faktas, kad 1930 Vytauto
Gubystos, kuris buvo neapsa
Didžiojo metais daugiausia
Vaičaitis, Bacevičius, o Gai- _________________________ i
komai įstriošinęs. Sukaupęs vi žauskas su Vaicekausku Sutamerikiečių Lietuvon vyko
energiją Stancikas tokį lio kaus
pasijus stovį lyg KRIM. POLICIJOS VALDI
kaip tik šios linijos laivais. G
balsų ant savo sąskaitos
sąskaitom ar)|. gaj(j^jo ko,jOS- žinant, kad
NINKU KURSAI
visi Kauno lietuvių dienraš
kad ne tik Gubysta, -^aukegano lietuvių kolonija
čiai labai palankiai atsiliepė
bet ir Rašinskienė neatsilaikė.
J
apie minėtos linijos laivus.
nėra mažesnė nė už kai ku- Pasibaigus policijos vadų
Didelis Skand. Am. linijos laivas “Frederik VTII”. Gegužės mėn. 28 d. šiuo laivu
Po tokio žygio Stancikas da
Taigi, dar Kaune patyriau,
rias Cbicago’s kolonijas, gali- kursams, Kaune atidaryti nan
iš New Vorko į Lietuvą išplauks didelėdienraščio “Draugo” organizuojamoji eks
bar, be abejo, bando kvapą
kad daugybė lietuvių (ypač
m a manyti, jog neužilgo Sut- jį (pirmą kartą tokį) speciakursija.
atgauti, tačiau neprivalo ilgai
■amerikiečių) važiuoja skandįkus gali virsti ‘neprietelium’ jfįS kursai krim. policijos valilsėtis. Jis turi atsiminti pas- ir didžiųjų kontesto “fišių’
dininkams. Jie truks 2 ir pusę
laivas. Be to, kai kurie net Įnavų laivais ir labai patentarame kontestinink, sasirin- jj,nkime p Sutkui sekmi„
į kinti jais.
mėn. Į juosi iš visos Lietuvos
ragino mane aprašyti savo ke
kime Rašinskienės pasakytą ‘ Beje, nepamirškime, kad k i
suvažiavo1 apie 40 tokių valdilionės įspūdžius, pabrėždami, Lietuvoje aš girdėjau dau
reikšmingą žodį.
tas smarkus Waukegan’o vei ninktų# Anksčiau rengti viešoNe labai senai grįžau iš Lie rengiasi ar tai pavieniui ar kad amerikiečiai domisi to gelį amerikiečiij reiškiant diDidelį supraizą buvo užsi- kėjas p. Šimulynas taip pat 8įos ir pasienio policijos kur- tuvos į Ameriką. Man teko tai su savo šeimomis grįžti į Į kinis kelionių aprašymais.
(Tąsa ant 4-to pusi.)
mojęs padaryti Janušauskas žadėjo “Draugui” pasidarbuo saj turėjo apie 15 laidų. Per būti daugelyje kolonijų. Dau Lietuvą apsigyventi arba ber.t
Aš važiavau Skandinavu liG.ubystai, t. y. pavyti, pra- ti. Čia pravartu atsiminti Jak- šiuos kursus valdininkus sten- gelis kreipiasi pas mane, klau paviešėti. Dėl to jiems, esą
nijos laivu “Frederik VIII”.
ŠIĄ SAVAITĘ
lenkti ir trečioj vietoj atęi- što žodžius: “Kur du stos, vi- gsįs supažinti su visais nau- sdami, kurios linijos laivu aš rūpi žinoti įvairių linijų laivų i šį laivą man rekomendavo
Peoples Krautuvės
stoti. Žygis tačiau nepavyko, sados daugiau padarys.”
jausiais kriminalogijos, seki- su savo šeima atvažiavau. patogumai, kad būtų galima įmano brolis Columbia univ.
S1ULIJA
Bet Janušauskas “netrotiją
Taigi taigij štai kaip įiaJ| mo ir tyrimo metodais.
Daugumas pasisakė, kad, ne-Įvykusiai pasirinkti linija ar gerėjant laikams Amerikoje,
nodiejos”. Sako, jei Gubysta dien k„nte8tWnkai stovi.
;_________________ ________
UŽ SPECIALIAI
„ da kelias dienas pastovės aut
y Stancikas, 1706 w 4SUMAŽINTAS KAINAS
, vietos, pasijus stovis ten, kur g,
......... 438,280
PLOVYKLAS
nesitikėjo. Linkime Janušans„ BnBnskienė, 1639 S. 50
IR
kui savo tiksi, pasiekti, o <l«- Av(,, Cicwo
......... 418)03(l
KADRU
bystai — nepasiduoti.
F Gubysta 4335 S. Mozart
VALYTOJUS
Nemažesni supraizą gaus ir St., Chicago, III. .... 399,751)
Varakulis, pažvelgęs į StulA. J. Janušauskas, 1301 S.
ginską, kuris jau tik nepilnu 50th Ct., Cicero, III. 379,503
4
tūkstančiu balsų užpakaly sto
P. Varakulis, 724 YVest !8
vi. Vajaus vedėjas Varakuliui St., Chicago, III......... 372,780
duoda draugišką patarimą —
A. Stulginskas, 1628 S. 50
bėgti aukštyn, nes Stulgins- Avė., Chicago, III. .. 364.070’
kas deda pastangų dar toliau
Ag. Gilienė 3131 Emerald
siekti, t. y. Janušauską pavv- Avė., Chicago, III. .. 237,100
ti ir pralenkti. Kokie dalyku? M. Varkalienė, 6315 South
dėsis tose įdomiose lenktvnė- coln avė., Chicago, III. 228,920
se, vėliau pamatysime.
P. Petrauskas, 14 Johnson
Indiana valstybės kontesti- st., Binghamton, N. Y.
ninkas, p. Aukškalnis,, pama....................... 226,010
$1O().G0 Vertės Naujos
THOR Plovyklės
tęs, kad lenktynėse vienas kon
S. Staniulis, 6651 S. Talman
testininkas po kitam jį len- Avė., Chicago, III. .. 221,150
w$575O
100.00 Yrertės Ne ujos
kia ir užpakaly palieka, peA. Valančius, 1226 S. 50
Mavtag Plovyklos
reitą panktadienį pats at.d- Avė., Cicero, III......... 161,100
MODEL F/M.,
lankė į * Draugo“ administra
Misiūnas, Roseland, UI. 245
po po $5500
ei ją-ir, klodamas ant stalo nau W. 108th St............... 144.530
$100.00 vertės Naujos
jas prenumeratas, pasakė, kad
V, R. Mandrnvickas, 815-45
VOKS plovyklės
iau jau nebegalės to pakęs- St., Kenosha, YVis. .. 135,150
OO $59-50
Ir žiūrėkit, vienu sykiu jis
Grybas, 2244 W. Adams
pralenkė Žolynienę, Rėkų ir St., Chicago, III.
. 128,420
Grybui kinkas sudrebino. Prie J. Aukškalnis, 1354 Mani
progos noriu visus kontesti- son St., Gary, Ind. .. 126,700
įlinkus įspėti, kad turėtų akį
Rėkus, 1350 YVabansia avė.,
ant Aukškalnio, kuris žada Chicago, III................ 124,560
mėnesiui iš Garės prapulti. Di
O Kazlauskienė. 4‘56 S.
delį prospektai, sako, jo Iau- Rockwell st., Chicago 110,209
kia Grand Rapids’e ir Detroit’ A. Žolvnienė, 6709 Archer
e. Mich. G.randrapidiečiai ir de avė., Chicago, III.........193,500
troitiečiai prašomi paremti J. žvirblis, 1513 — 35 Avė.
mūsų talkininką kuomet jis Melrose Park, UI......... 85,850
$28.00 verti pemaujinti
■v pas jus atsilankys. Be to, p.
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
pilnai gvarantnoti
Eureka
elektrikiniai kaurų
Aukškalnis
žada
Chicago Pk, Chicago, III........... 68.500
“Ai tarėjau rūkyti visokių rfiiių eigaretas, vaidinant paveiksluose, iki
šlavikai
Heights apeiti ir taip pat tiBugentavičius, 1616 N. Lin
užtikau I-TTCK IRS, kurie pasirodė vieninteliai cigaretei, kurie neerzino
tik po
14>.95
kiai nemaža laimėti. Pasiseki- coln St. Chicago, III. 61,900
mano gerklę. Dabar ai naudoju tik LUCKIES. Jūsų priedas,— Celofaninis
$35.00 verti pemaujinti
mo!
i A. Condratas, 1706 S. Mapakelio {vyniojimas labai patogus, lengvai atidaromas ir, tiesiog, puikus.”
Hoover gvarantuoti šlavikai
Brightonparkietė Kazlaus- yomensing avė. Phila. Pa.
tik po $16-95
kienė iki šiol tik vyrams su-1
.............................. 40,700
LENGVOS ISMOKSJIMAr
praizus darė; moterų nejudin- Vaicekauskas, 4242 S. Madavo. Mat, varnas varnui a- plewood avė., Chicago, III.
kies nekertta. Ale šiuo sykiu
............. 32,000
*
Jū»^ Garbiai Apsnafo—priai knltijlmm—priai bo»ul(
ji “kirto į akį” Čikagos south
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
NaparlfrapMM*
"SjrOUta*" SkaaJ W——» SvMh •
W68t kontestininkei Žolynie- Roseland, III................ 31,910
4177-85 Archer Avenue
UŽSUK KADIO IVCKt STMKt PROGRAMAI—<0 moJrmAtą attoaAa M gfrltuMi punllo iokhi orkntrtit tr WJltr ThteMI. Urte
nei ir pradėjo grasinti northSutkus 1007 Eight st.,Wantpit
<«•»>• rylojrai
PratrtHtoi khkvititĄ AntrtJinti, KilvhltJini, it itUtJiettl, vtitrtit ptr N.R.C. ra/te MaA/f.
Tel. Lafayette 3171
sidiečiui Rėkui. Rėks ne rėks kegan, III...............i.. 29,200
2536-40 W. 63rd Street
Tel. Hemlock 8400
p. Rėkus, bet, jei nebėgs, bloBacevičius, 1850 \Vabansia

NAUJAUSIOS ŽINIOS 1$ VAJAUS
LAUKO

į

j

PER VANDENYNU PLAUKIANT

G

Dabar aš naudoju tik LUCKIES"

Tt’s toastecf

PEOPLES
FURNITURE CO.

DRAUGAS

Antradienis, vasario 28, 1932

lių neatvykimo ryšy su kilu- sieninius, o kai kuriais atžvil-Jstatytam popierio fabrikui kalbingų pasionistų, tėvas A.
siu Švedijoj streiku, liet ši' giais net prašoksiu juos.
(teks dirbti sunkesnėse sulygo- Urbonavičius, C. P.
aplinkybė
vargu
sutrukdys
j
Lietuvoj
BRIKAS LIEI UVOJt
pagaminto popie-’ se, negu užsieniniams tos rūgalutinų fabriko įrengimų ir rio kaina derinsis su tarptau-i Sies fabrikams. Mat, teks ga- Mišios bus kas rytas 7:30
ir 9:00, ii- pamokslas po an
Pagal degtukų monopolio j *kdenį jau turėsime Lietuvoj tinės rinkos kainomis. Kad Induti įvairių rūšių popietį ir
trų mišių.
fabrikas galėtų normaliai dir nedideliais kiekiais. Be to,
sutarti, kuri buvo pasirašyta
Vakare 7:30 vai. pamaldų,taip švedų degtukų sindikato Fabriko. pastatymas bei įre bti ir būtų apsaugotas nuo teks gamintis savų specialistų, su pamokslu.
ir Lietuvos vyriausybes 1930 ngimas atsieis iš viso apie 8 per didelės užsienių konkuren kurių užsieniuose yra pakan
Sekmadienį kovo b d. būt
metų gegužės mėn. 14 d., šve nutuokus Irtų. Jaune dirbs apie cijos, užsienio popieriui įvesti kamai. Šitos aplinkybės tuo
misijų pabaiga (7:30 vai.
dų sindikatas, be suteiktos bQ 150 darbininkų, kurie bus pa- pagal sutartį muitai (pavyz- tarpu neleis fabrikui savo da vak.)
milijonų litų paskolos, pasiža imti iš vietos gyventojų tar-jdžiui, laikraštiniam popieriui rbų racionaliau sutvarkyti.
Visų apylinkės lietuvių pra
dėjo dar pastatyti ties Kaunu po, išskyrus apie 10 specialis 10 centų kilogramui).
šome
atvykti.
Bent iš pradžios, naujai pa
popiero fabrikų. Fabrikas tu tų, kuliuos teks parsikviesti
Vyskupas H. C. Boyle atvyks
rėjo būti pastatytas ir piadė iš užsienio. Numatoma, kad
vasario 29 d. 2 vai. pp. su
ti darb, iki 1JB3 metų gefc-u- !fabrika5 S“““ M>‘» 6,000 toteikti Dirmavonės sakramen
t
nų popierio per motus. Kada
zes men.
j Vasario mėn. 23 d. 7:30 vai. tų.
ngi Lietuvoj tuo tarpu tiek
Vieta popierio fabrikui pa laikraštinio bei rašomojo po
vak. šv. .Izidoriaus parapijoj
BraddockietL
ir skausmai
linkta Petrašiūnuose, prie Ka pierio nesunaudojama, tai da
prasidės misijos. Pamokslus
lengvai
uno, greta elektros stoties, lis fabrike pagaminto popie
sakys vienas iš geriausių iš- PLATINKITE “DRAUGĄ’
pasalinami
km- švedai įsigijo 4 hektarų rio bus eksportuojama į užsieskiypo 3 ha skali fabrikui ir uįus. Švedų sindikato kontora
sklypo 3 ha skirti fabrikui Aj Londone rūpinasi daliai Lie1 ha darbininkų trobesiams, i tuvoj pagaminto popierio su-

PIRMAS POPIERIO FA

PER VANDENYNĄ
PLAUKIANT

(Tąsa iš 3 pusi.)
delį pasitenkinimų tiesioginiu
skandinavų laivų susisiekimu
su Klaipėda. Lietuviams tai
yra didelis patogumas. Kelei
vių nevargina dalini persėdi
mai iš vieno traukinio į kitų
Vokietijoj, Olandijoj, Prancū
50
zijoj. Tokie persėdimai vargi
na ypač. tuos keleivius, kurie
važiuoja su šeimomis ir vežasi
ne vienų lagaminų. Važiuo
jant Prancūzijos bei Vokieti
jos geležinkeliais, tenka kiek
pinigų palikti šiose valstybė
se.
Paul Bestor, federalio ūkio
Dėl to visa ir aš negalėjau
paskolos bordo komisijoniepasirinkti kitų linijų, kaip tik
rius, paskirtas nariu finansų
skandinavų. Ir turiu prisipa
rekonstrukcijos korporacijos.
žinti, kad tokiu pasirinkimu
aš neapsivyliau.
rus, dailus laivas, kur parašai
Malonu pastebėti, kad Sk. yra net lietuvių kalba! Ko Fabriko statyba prasidėjo rasti rink$ užsieniuose.
Am. linijos atstovas Lietuvo-1 penhagoj tenka persėsti į bet, kiek anksčiau numanyto laiPopieris bus gaminamas įje p. Mantvydas ir jo padėjė kurį kitų laivų ir plaukti per ko> — pereitų metų biržeAaty^kįų, AŪšių; rptaciiųj, (įaikraš
jas p. Numgaudas yra lietu Oslo, lialifaksų į New Yomų. mėn. Iki šiol, dirbant apie 300 ciams), knygoms rašomasis ir
viai, inteligentai, labai man Nors ta kelionė iš Klaipėdos darbininkų, fabriko trobesių kit., kuris Lietuvoj vartoja
Bayer Aspirin pašalins jūsų kentė- ;
dagūs. Turėjau progos matyti, į New Yorkų trunka apie 12 statyba jau užbaigta ir dabar mas platesniu mastu, ir tik iš jimus
be jokio pakenkimo ir j trum- !
kokiu nuoširdumu jie teikia dienų, bet tokia kelionė vien statomos, mašinos, kurios ne- vietinėj medžiagos. Sindika pą, laikų. Nurykit tabletėlę su bis- i
kučiu vandenio. Skausmas išnyks! •
įvairių patarimų, labai nau vandemu ir daigi geromis sų- seniai buvo atgabentos iš Šve- tas jau dabar veda derybas Tai yra taip lengva atsikratyti I
danties skaudėjimo; galvos skaudė- I
dingų keleiviams.
lygomis sudaro tik malonu- dijos. Numatoma, kad fabriko dėl didesnio popiermalkių kie jimo nuo kokios nors priežasties. |
Keleiviai iš Klaipėdos į Ko- mų, Maloni kelionė. Geras pui- įrengimas bus baigtas ir jis kio užpirkimo fabriko reika- Muskulų gėlimai, paeinantys nuo j
reumatizmo, lumbago; delei šalčių ar
penliagų vežami nauju laivu kus valgis, švarus gerai įren- Prades veikti apie šių metų į lams.
persidirbimo,
lengvai nuveikiami. |
Tie neišaiškinami moterų skausmai j
“Vistula.” Tai yra labai šva- gti kambariai, šokių salė, pa- rugpiūčio mė«., taigi 8 mėneFabrikas įrengtas moderni tuojaus būna suraminami.
būdas pašalinti skaus- į
sivaikščiojimo denis ir, kas
anksčiau, negu numany- škai ir, reikalui esant, gamy mųModerniškas
yra su Bayer Aspirin. Jo veiki
ADVOKATAI
mų daktarai užgiria. Jie žino. kad
labai svarbu, tarnautojų mansutarty. Mašinų statymas bų galės net padvigubinti. Fa Tikras
Aspirin yra saugus — nega
dagumas ir rūpestingumas, truputį susitrukdė dėl monte- brikas dirbs pirmoj eilėj Lie li padaryti žalos. Jis neveikia šir- i
dies. Dėžutė ir tabletės
visuomet į
Man tekdavo susidurti su į-. ■
.....
------ tuvos rinkos reikalavimams turi Bayer Kryžių.
Jus visuomet lasite Bayer Aspl- ‘
"
LIKTU VIS ADVOKATAS
vairių tautų žmonėmis. Tačiau neturime savų laivų, visiems ; patenkinti,
prisitaikydamas rin kiekvionoje aptiekoje ir jeigu
155 N. Clark bh, Room 909 man atrodo, kad danai išsi- pravartu važiuoti minėtos Ii-! popierio vartotojų pageidavi- jus perskaitysite ištirtus nurodymus
ir jų prisilaikysite, us visuomet su
Telephone FRANKLIN 5745
ne
silauksite pagelbos.
Jus išvengsite
skiria
iš
kitų
savo
nuoširdųnijos
laivais.
;mams.
Jo
gaminiai
būsiu
Namai: 3117 S. Union Avė.
daug kentėjimo, jeigu jus tik atsi
Telephone V1CTORY 2213
mu. Savo būdo ypatybėmis
p. Jnrgėla blogesni už atatinkamus UŽ- minsite apie Bayer Aspirin tabletes.
danai labai panašūs į lietu
vius.
(John Bagdziunas Borden)
Drauge važiavo būrelis ciADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 kagiečių. Jie nusiskundė kitų
linijų tarnautojų išdidumu ir
Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. puikybe ir taip pat reiškė pa-'
Telephone Roosevelt 9090
sitenkinimų danų rūpestingu- •
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
mu ir nuolankumu. Tie čikų- j
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
giečiai pasižadėjo ateity vykti '
VANDENS KELIAIS Į KLAIPĖDĄ
į
Europų
tik
Sk.
Am.
linijos
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. laivais.
I
Room 1502
Tel. Central 297 8
Laimingai
atvykus
į
Ne>v
Valandoj: 9 ryto iki 4 po pietų
' Yorkų, mus, lietuvius kelei
Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
6 iki 9 vai.
vius, maloniai sutiko Sk. Am.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7387
linijos lietuvių sk. vedėjas p.
Namų Tel. Hyde Bark 3395
Smitrus, kuris energingai pa; reiškė mums savo globų, nuo 
širdžiai besirūpindamas mūsų
ADVOKATAS
reikalais. Jo rūpesčių dėka
A4
11 SOUTH U SALDE STREET
Room 1984
Tel. Randolph 988) lietuviai keleiviai galėjo ank
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak
*6^
■-'A
8341 So. Halsted St. Tel Vtctory »5ei sčiau kitų džiaugsmingai vyk
ti pas saviškius. Mes esam la
Veisntoe — 7 Iki 9 vakaie
litarr-.. Kot*. ir Suosles vaaare
bai dėkingi uiž tai p. Smitrui.
Tel. Randolph 6187
į Gerb. skaitytojai gali iš to
visa spręsti, kad Sk. Am. li
nija
daugiausia tenkina lietu
Attorney At Law
11 S. LA SALLE STREET
vių reikalus, nežiūrėdama pa S
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su
batos nuo 7:30 Iki 9 {
didėjusių dėl to išlaidų. Tad
«30« 8. HAL8TED STREET
, man rodos, kad, kol mes dar
Tai. Wentworth 1181

i

BRADDOCK, PA.

GĖLIMAI

10 Dieni! •

Išpardavimas
į

Elektrikinių Plovimui Maši
nų THOR ir kitų išdirbysčių
Magnetie Elėktrikinė Plovimui
Mašina vertės $100.00

už ■■•••■••••••• $39.50
Thor Nr. 31, Skalbimui maši
na vertės $79.00

CHAS. A. PEPPER _

JOHN B. BORDEN

“DRAUGO” EKSKURSIJA

A. A. SUKIS

t

A. A. 0LIS

ALFREfi B. GURK

JURGIS POCIUS

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų — užsisakyk
vietų dabar.
>
.
Iš New Yoiko išplauks SCAND1NAYIAN—AMERICAN LEvL
JOS didžiuoju laivu

....

...... $59.50

Thor Nr. 1, Skalbimui mašina
vertės $100.00

B

už ............. $77.50
Thor Nr. P/2, Skalbimui maši
na vertės $125.00

$59.50

li

Maytag Skalbimui mašinos

P” .............$79.50
Tlior Elektrikiniai prosai (inogliai) vertės $85.00
už ...................

L5O

Didžiausias Bargenas Tlior plovimui mašina ir sykiu
Thor prosas vertės $150.00 už ............. $71 50

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

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705
Lietuvių programai iš galingos YY’CFL stoties 970

kyl. kas nedėldieni nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir kas
Ketvergas iš stoties YY'llFC 1420 kyl. nuo 7 iki 8 vai.
vakare.
*
Šie radio programai yra duodami lėšomis JOS.’
BUD RIKO Krautuvės.

Pavasaris
Jau netoli

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas FREDERIK V III

Mir.ė vasario 22, 1932 m. 11:55 vai. ryto apie bb
metų amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr., Žigaičių
parap. Kiršmontų kaimo. Amerikoje išgyveno apie 43
metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Orių, 5 dukte
ris Onų, Rozalijų, Marijonų, Antaninų ir Paulinų, 2 sū
nų Jonų ir Augustų, 5 žentus ir 11 anūkų, o Lietu
voj 2 broliu Nikodemų ir Augustų ir seserį Julių ir
gimines.
Kūnas pašarvotas 4932 YV. 14 St. Cicero, UI. Lai
dotuvės įvyks kettterge, vasario 25 d. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas į šv. Antano par. bažnyčių, kurioj
įvyks geduling. pamaldos už velionio sielų. Po paniulbus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir.
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

llž.....

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
♦ .

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvų šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
irias ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtfs išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

2334 South Oakley Avenue

Nuliudė Moteris, dukterys,že>/tai anūkai ir
giminės

CHICAGO, ILL.

Laidotuvėms patarnauja grabelius į J. žoip.
Tel. Boulevard 5lį93.

t
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GRABORIAh

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Turiu

are

183.54

to

council,

183.19

“love

Bakutis

reikalams.

Kaina

prieinama.

AUBUR&f AVENLE

3319

Nauja, graži koplyč'A dykai.

Chicago,

3307 Aubnrn Avenue

visokiems

Hl.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

EZERSKI

718 WEST 18 STBEET

LIETUVIS GRABORIUS
O t 1
•

Tei. ttu*s**«it 7IM

4603 S. Marshfield Avenite
Tel.

Boulevard

9117

LIZtttP

A. PETKUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

LIETUVIS GBAB0BIU8

1656 YY’EST 46th STREET

4443 So. Talman Avė.
Tet Virginia 1290
Varde 1138
Chioago, m.

Kampa* 46th tr Paulina Sta.

Tei. Boulevard 5203-8413
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau nagu
kitur. Koplyčia d*l šermenų dykai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

■■Bg&KnggT

&

vH

AMBULANCE PATARNAYTIMA3 DIENĄ ir NAKTĮ
Meg

visuomet

teikiame

širdingą,

simpatingą

ir

rainų |

patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Qc CO.
JOBŲ ORABOUjU
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai:

YABDS 1741 ir 17<2

the

Prov.

182.38

įn

181.33

otįher

181.20

11(>t

4645

So.

Ashland

Avė.

he

iii

“big

a

and

the

Tel. Canal 6764

6122

in-

and

all1

they

believe

I

predicament as

a

gįve

wiil

simpiy

members

their best

180.50

]jOJ1 >į.

up to him.

to work

gįve

WES'l

2130

u

W)1y

DR. S. BIEZIS

Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Cicero

LIK. GUSSEN

175.7

cii

in

is

4

the

lead

new

with

i

dnve

nieinberslnp

tht

Vice-President,

Our

LIETUVIS DENTISTAS
Vkt; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vaL vakare
Nedėliomis Ir Seredomls susltarur

cam-

—

paign on.

August

^47

a|a
POVILAS SEKRECK1S

Mirė Vasario 20, 1932, 1:30 p.
pietų, pusamžio metų. Kilo iš
Raseinių Apskr., Šilalės mies
to. Amerikoje išgyveno 30 me
tų.
Paliko dideliame nubudime
moterį Oną, po tėvais Nikšaite,
3 dukteris Oną, Pranciškų w
Aiessanurų, sūnų pranc.sKų,
broi) Antanų, tris žentus, E.
Cneske, J. Rauta, ir A. AtcGovvan, 3 pusseseres V. Kalauskienę, U. Galdikienę ir
Onų
sdmienę ir giminies
Kūnas pašarvotas 4320 So.
Mapievvood Avė.
Laidotuvės įvyks Trečiadie
nyje, Vasario 24 d., 1932 m.
Iš namų 8 vųl, bus atlydėtas į
Nekalto
Prasidėjimo
Švenč.
Panelės par. bažnyčių, kurioje
įvyky gedulingos pamaldos už
velionio sielų, po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laiuotavcse
Nuiiudę
Dukterys,

Sumas, Krolis ir GkMiitės.

Laidotuvėse patarnauja graboFiUy J. F. Eudeikifc, Telef.
Yards 1741.

witli

work

the

“Bunco Party” to
our

Parish

the

Twenty

DR. P. ATKOČIŪNAS

in

Wednesday,

Hali,

Pourth.

1446

Vai.:

49

CT.

prizus

awarded.
tliere

sliall

Let’s

also

be

you

a ii

see

0

Pranešta,

bliškos

•
Chicagos

kad

mokyklos

bet brangiau

gaus

už jdos

VaL: 11 ryto Iki 1 po pietų
1 Iki 4 Ir C iki * v. v.

ŪK. M. I. STRIKUL'IS

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryte

Gydytojas

perkėlė

D E N TĮSTA S

Ashland
f

A v c.

mokyklų

pinigų,

bet

boardo
mokesčių

Pirmiau

mokama

5

dol.

3

anglių
dol.

77c.

O.

4

ir

K*-

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

pu-

SC.

4631

Tel.

DR. VAITUSH, OPT.

nes

ir

gi'

LIETUVIS AKIŲ

,07c.

ASHLAND

AVĖ.

Mirė vaaario 21 d., 1932 m.
6:45 v. ryto, apie 75 amžiaus
Kilo Iš Telšių Apskr., Alsėdžių
parap.
Ralsaitų kaimo. Pri
klausė prie šv. KazUmlero ak.
Rėmėjų ir Apaštalystės dr-jų.
Paliko dideliame nuliudime se
seris sūnų Kanstantinų ir Pe
tronėlę AsauHktus, du anūkus
Edvardų ir Steponų ir gimines,
o Lietuvoj dvi seserį Burborų
ir Onų, 3 brolius Kazimierų,
P.runciškų ir Ignacų ir gimi
nes.
Kunaų pašarvotas Masalskio
koplyčioj) 3307 Auburn avė.
Laidotuvės įvyks seredoj va
sario 24 d. Iš namų vai. ous
atlydėta,, į šv. Jurgio par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines draugns-ges ir pažįs
tam us dalyvauti šiose laidotu
vėse.
Nuliūdę:
Sesers Hunus aliukai
Ir giminės.
Laidotuvėms putarnauja graborlus A. Masalskis. Tel. BouL
4189.

nus —- Jonų Alfredų ir lialntocd u gimines.
Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 24 d. 3:30 vai. ryte iš
namų į šv. Kryžiaus parapijos
uažny čių. kur bus gedulingos
pamldos
už
velionies sienų,
o iš ten bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapine*
K linas pašarvotas 4626 So.
Henore St.
Visi giminė* draugai, ir |»a-

Prirengiu teisingai altinius Tisuos*
'atsitikimuose, egzaminavimas daro
1 mas su elektra, parodanč* mažlaa■las klaldaa
I Speciale atyda atkreipiama moky
|

klos vaikučiam*
Valandos nuo 10 ryte iki t va
kare. Nedėliotais nuo 10 iki u,
KREIVAS AKIS ATITAISO į TKUŠt-PĄ LAIKĄ SU NAUJU išita Lt M u
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tsl. Yards 1920

DR. G. SEKNER
LIETUVIS

AKIŲ

SPEOIAUBTAS

Tel.

P>i<a2.«a

3133 fc>. HALSTED BTHEKT
Rezidencija

Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais; nuo 7-9
vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po
piet. Ltarn. ir Subat Nuo 3-9 vak.
SventamematB pagal autai m.a.

difaOO

Cfibo

Teh

Y'ictory
lei.

dienų

Diexei

Tei. YY entworth 3uuu

Hea. Tel. Stewart 819

6893
9191

j

OK.H.UAKIUN
Gydytojas ir Chirurgas

UK. A.A.ROTH

6558 S. HALSTED BTRELi
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaio
Ofisas 3102 So. Halsted St. t
Kampas 31 Street
Rea Phone
Englewood 6641

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

Weetworth

9009

Office tuuue
Wentworth lutu

DR. A. R. McGRAOiE
GYDYTOJAh tr CHIRURGAI.

6558 SO. HALSTED STBEi u

DR. CHARLES SEGAL

VaL 1-4 ir 7-9 vai. vakare

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
bBECUALiiSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10- 12 nuo 2—4
pietų: 7—9:30 vai. vakar*
Nedėliomis 10 Iki 12

A. L DAVIDONIS, M. 0.
4914 SO. 1CICH1GAN AVBNLa
Tei. Kenwoou 4197

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
uo 6 iki 8 valandai vakare

šventadienio Ir kstvlrtskdivnl-

Telefonas Midway 2880

žjstašnj esat uoškrdžlat kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
(telkti jam askutlnį patarnavltetkti Jam paskutinį patarna
vimų Ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekama.
MoėeirlM, Dukterys, Hunai
Ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikia
TeL Yards
1741
i
’

RUAD

6504 B. AliTLBIAN AVĖ.

Rcz.

Palengvinu
akių įtempimų kuria
esti piiezastim gaivos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį. Nuln.u
' cataractus. Atitaisau trumpų regj«j tę ir tolimų regystę.

i’OVILAŠ JASUDOVVICZ
Mirė vasario 20 d. 1:50 v. po
pietų 1932 m. sulaukęs 60 m.
amžiaus, gimęs Grinkiškiu par.,
Kėdainių apskr. AineriKoj išgy.
veno apie 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Uršulę, po tėvais Jasaitaltę,
3 dukteris — Onų.
Marijonų ir Stefaniją. 3 Hu

DR. A. L YUŠKA
GkDYToJKS iit CHIRURGAS
Va, 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.

Antras ofisaB Ir

U994

kartis

SPECIALISTAS

JUOZAPAS
VAIČEKAUSKAS

ToL GrovebUl 1596

DR. i F. POŠKA

Chirurgas

Nedėi. nuo 10 utį 12

buvo

aJa

Telefonai dienų Ir naktį
Virginia «0S4

Gf. ir Rea. Tel. Hemlock 2374

VALANDOS:
Nuo 1U 1R1 12 dienų
kuu 2 lai 2 po pietų
Nuo i iki 9 vakare

“garan

Dabar

iki

a> leL

negauna

tonui

2

TOTO

oikie>vaK.i\«d.pagttisutar-

tus.”

!

\ ai.

ir Chi
ofisus i

M

i(Cž..tACiiCijcb

iš

savo

po ilUTli.

AKIŲ GYDYTOJAI;

anglių,

ims,

SVARBI ŽINUTĖ

rurgas

rf

GYDYTOJAS IR CH1RLHUAS
4142 Arcber Avenue

Seraeomia po pietų ir Nedėldienlala

MOKYKLOS GAUS
ANGLIŲ
h

g£|-

DR. T. DUNDULIS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomia UUU.* 6641 fc>O. Alhftny AVOUUO.
tik auaitaj-us
2420 W. Marųiiette R<1. arti Uestern
*
J
1
2422 W. MARQUETTE
Avė.
Pitone Hemtock 3828
11«1. i/lOopOCl JL«46U.
Panedėliais, Seredomis ir PStnyčiomia 1___________________________
1821 So. Halsted Street
Ofiao Tel. Vlctory 2687

Eve.

Wednesday

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Teiepboue Republie 7 868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; lu—12 ryto.

CICERO

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

K
resting

472 9 WEST J2 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtuyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Wastunglun Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 692. Rez. teL Cicero 2888

k

---------------------------------------------------------- - ------ ------------------------------ - ,

Into

Bunco.

after

S.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2201 VVest 22nd Street
cor. So. Leavitt SI. Tel Canal 6122

Lietuvis

DENTISTAS

Knight

Vardauskas promises us aii en

tertainment

DR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

Cicero, Iii.

14 ST.

Tel. Cicero 6766

connng

be held

W.

Tel. Canal 0706

—————————

Vardauskas is liead over heels
in

X-Ray

1244

(jouu

172.30

Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

STBEET

DENTISTAS

Up Bruno

see

22nd

DR. A. P. KAZLAUSKAS

V*l*.

178.oS Į

Gydytojas ir

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susi tarimų

CHICAGO

Vai.:

DR. J. J. KQWARSKIS

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima Kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedaliomis ir sei odomis tik
iškalu o susitarus-'
Ofisas, LųboraUrija -r A-rtey

4712 So. Ashland Avenue

181.1

sutartį

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

striving

are

and

pagal

Gydo staigias ir chroniška® ilgas
vyrų. m jterų ir vaikų

Rez. iiumlock 7691

the

Nedėlioj*

DENTISTAS

is

Brooks

4459 S. California Avė.

DR. 6. L BLOŽIS

Boulevard 7589

it”.

Res. Republie 6354

Office:

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETR1SAS

(Kampas Lęavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

by

5793

Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.

DR. A. RAČKUS

2201 West 22nd Street

way!”

swarming

just

canaj

Tei;

lateiy

introduced

Štili,

<

o-

sūrely put

Brooks

I

all

members;

184.38

GRABORIUS

automubilius

new

J. Kisiel NS nr.l

Žemaitis Ws

—

neighborhood

tire

Members

4-

sexboys

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DENTISTAS

(even

known

ir

Gydytojas

Arti 4 7 Street

188.40

Urba Brid.

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. C. Z. VEZELIS

our '

VųL: 9-4 ir 7-9 vai. vakar*
Nedėlioj susltaras

Res. Prospect 6659 .Tel.

to

of

trekking

Vaičiūnas WS

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

ver

been

on

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

He’s

works

Brid.

Nedėlioj susitarus

DEN TĮSTAI

Brooks.

190.25

Laidouvėms pa
Carpson Brid.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
meldžiu atsišaukti, o mano TAn.hrnv«Lki‘S WK
ir pigiau negu kiti Reikale
darbu busite užganėdinti.
JJODrOVaiSKlS WO
todėl, kad priklau
Racinskas Prov.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616
sau prie grabų iš2314 W. 23rd PI., Chicago
dirbystės.
C. Kibelkis SC
OFISAS
668 West 18 Street 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. Cernauskas Prov.
Telef. Canal 6174
Naikelis NS
Tel. Cicero 5817
SKYRIUS: 3238 S.
z*
Halsted Street., Tel.
Dradauskas NS nr.l
Vlctory 4088.
Telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

Bruno

me,

WS

rak: l-l ir 4:19-9:19 vai. vak.

r

cne

fairer

the

among

j

well

believe

Zaura

756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SU)

Tol. Canal 0257

we

and

nusless

witli

199.26

LACHAVICH
IR SŪNUS
LIETUVIS

alert

most

STOVIS

WS

Gramontas

PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGO J E

facts

almost

you

soliciting
Gedrainis

J, F. KADŽIUS

seems

acąuaint

su West Side

INDIVIDU ALIS

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

Ofiso vai.:
Nuo I iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencijos ofisas:
8904 — 71st Street
Ofiso vai. nuo 10 iki 12 vai. ryto

to

Ofiso Ir Re*. Tel. BouL 5314

Ofiso Ir Re*. Tel. Boui. 69X6

Phone Boulevard 7042

Chicago

------------------------------ ,----------

IS6
1053

S.

su

proud

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Oiiso Tel. Lafayette 7337

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WIS.

197

848 j North Side nr.2 su Bridgeport

YY’EST SIDE

1901 Vaičiūnas

NR.2 .

170 204

853

Providenee

-1 Gedrainis

857

172 145

Urboaa“

Šio vakaro žaidimai

G rainont

922

184

is

are

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Ūtarninke Ir Ketverge iki 3 vai.).
Seredontis Ir NedSilomlr pagal susitarimų.

139.15

can’t help our pride.
It

176

199

232

facts

būt

Kamskas

Bakutis
955

NS nr.2

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

' DR. A. G. RAKAUSKAS

147.10

of įįs actįVe members —

Ručinskas

B1UDGEPOKT

163.38

COUNCIL 4 TATTLE

Rimkus

inaples.

Prov-

Providenee
Andrew&

geport

165.1
164.11

858

205

Specialistė Moterį) Ir Vaiki) Ligų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųueite Road
Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 8-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

Agato/zas
818

DR. SUZANA A. SLAKIS

DR. J- J. SIMONAITIS

166.23

Kamiskas NS nr.2

268.

188

Prov.

Kizelevich

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 8. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0617

167.14

A. Kibelkis SC

169

NORTH SIDE NR.2

Providenee

NS nr.2

Brid.

166

DAKTARAI:

168.32

se

1053.

Side

SC

Kisiel

Zamb

'

SC

SC

Lasli

Pečiulis

of fifth place.

į

made

se-

with

to get out

955 būt that1
YY’est Side‘s {PpeiniiK

another

Žemaitis

the

senes

its

Zevatkauskas

3

170.37
170.17
170.11
169.48
168.52

nr.2

inj Micevieh Brid

W.

!SO.

first

inning

are

it

X

G

n

nr.l

NS

NS

S. Chicago who is trying hard

Pro-I^. Kibelkis

Side.
in

gaine

made
štili

nr.2

Bridgeport
gaine

iias

by

league

cond

on

which

streak

tlie

940 912

they

that

known

KNIGHTS OF LITHUAIA
BOWLING LEAGUE

more

once

Manstavich
Urbon

X

R

Tel. Hemlock 8700

Hemlock 9111

Rea Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 3fith STBEET
Kampas Halsted gt
Valandos: nuo 19—-4: nuo 6—t
■•danėmis: ne* 14 tkt II,

*

J

*

( N&rya.uclt&s )
GTDYTGJAB IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki II ryto, 7 Iki 9 vak.
Titanu ir K e*v vak. pagal sutartį

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Re*. 6425 So. California Avė.

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket

,

•» v

,

■dilti

■>!*)■»>»

-**
MAJORAS

■i.

C H I C A G O J E

UR1Ū0T9

Antradienis, vasario 23,
“Šaltinio” spauda visiems
prieinama ir suprantama. ‘‘Ša
ltinis” labai pigus savaitraš
tis, nes Lietuvoje metams S
litai, o Amerikoje tik 2 dol.
‘‘Šaltinis’’ tikrai yra tinkama
ir maloni dovanėlė visiems
spaudos mylėtojams.
“Šaltini” atranda viso pa
saulio laiškai, šiuo trumpu ad
resu pažymėti;

policija pradėjo šaudyti į r iinių Vienas demonstrantas užmusTas.
du. sužeisti , sunkiai ir
• .
du lengvai. Nukentėjo taip pat
1
i policininkai.

Namo grįžęs senis pareiš|<A, bl(, tas neverta 25 cen,,, ir
-. sake,
■ ■ .kad, jis
•• daugiau
,
tų
, .
.neužeis teatram
'

jos parduotuvių pastangomis
RETAS KONCERTAS
-----------.'eilinė radijo programa įvyks
Praėjusį sekmadienį, KiinhaH šiandien iš stoties W. (L E. S.
salėj, vidurmiesty, L. Vyčių 1360 tilocykles nuo 7 iki S v.
INFLIACIJOS SUMANY
v.
Teko
patirti,
kad
programa
1
Dainos choras turėjo labai gra
MAS PRIPAŽINTAS
bus
ypatingai
graži
ir
jdoi.ii
!
r/
žų I oncertą. Gausingas cho
pasiklausyti,
nes
joj
dalyvaus
Į
\VASIIINGTON
>9,
ras i/pildė sunkų veikalų “Sta
■
dainininkai:
p-lė
O.
Pėstinin
Į
f • Matei” ir ‘‘Septynių žo
Abieji kongreso iii. i »v,jveii nuo '
’to skauar
džių nuo Kryžiaus” dalį To- kaitė, J. Romanas, A. Čiapas
dė demokratų sun c oiu »«*.
“
ŠALTINIS
”
didinti krašte pini' n py var
Į:iu 1 ioncertų retai tenka girdė-į ir kiti, kalbės apie sveikata
ti. Veikalų gražumas ir jų ge- dr. A. Dovidonis, o su juokais
Paštas Marijompolė
tų. šis sumanymas pa piginu
ra* išpildymas publikų žavėjo. | pasirodys Galis Kepurė. Bus
TJETUVA.
dolerio vertę ir to sėkmė bus
labai
gražios
muzikos
ir
kitų
Savo skaitytojams užsisaka ta, kad viskas turės pnbrnnPrograma pasibaigė, o žmonės
įdomybių.
Todėl
nepamirški
nt “Šaltinį,? “Draugas” vi gti.
vi- dar sėdi, lyg būtų prie kė
džių prikalti, ir laukia, kad ?ne pasiklausyt
suomet tarpininkauja ir už dn
dar ir dar giedotų. Tas ro-!
dolerius užsako “Šaltinį” vi NEVERTA 25 CENTŲ
siems metams.
<lo kad L. Vyčių Dainos cho-'
PRANEŠIMAI.
JjOmfiE BAJ ts
ras ir jo vedėjas sugeba taip*
M. S. Cobb’ų, buvusį konparuošti programa, kuri pil ! „
v
BEDARBIŲ RIAUŠES
traktorių, 84 m. amž., 6152
Statome namus ir si
1.
,.
T i North Side. — Viešų montausiai publikų patenkina. Ir>
Stewart avė., duktė nusikvie- priimame mainus Pad
LENKIJOJ
,lčl to tas choras tenka laikyti kykl1 vaikučiams tikėjimo, ar
tė į kratančiųjų vaizdų teat- visus legališkus popierius?
ba
katekizmo
,
pamokos
jau
Keliuose lenkų Silezijos mie ra.
geriausiu lietuvių choru.
ikiamfe advokatiškus patari-,
Ona Lakavitz, 30 m., stenografė išrinkta Linndale. stuose įvyko susirėmimų tarp
dėstomos. Jos įvysta 4 valan
mus dykai.
Reikia pasakyti, kad L. V. dų popiet, trečiadieniais ir Oliio, miestelio majoru.
policijos
ir
bedarbių,
norėju

Graudūs
Verksmai,
2608 W. 47 St.
choras ir solistus turi pirma penktadieniais, Šv. Mykolo pa
sių sukelti riaušes. Hoinicė ka STACIJOS
ci'ius.. Genovaitė Giedraitienė rapijos
mokyklos kambary
“ŠALTINIS”
FARMA
riuomenė užėmė viešąsias įstai
(šidiškiutė) taip šauniai išpil (1644 Wabansia Avė.)
PARSIDUODA farma iš 50 akerių.
Su
atvaizdais,
gas, nes demonstrantai grųsiPigiai. Kreiptis:
dė soprano solo dalį, kad net
IR
MYRTLE KOUTISKI
no
jas
užpulti.
3
polilcininkai
Tėvai,
ar
esate
parapijonai
Šį
gražų
vardų
nešioja
se

salė plyšo nuo teikiamų aplo
ŽMONIŠKAS PLĖŠIKAS
4624 So. Farfleld Avė.
niausias Lietuvoje katalikų sa buvo sužeisti. Suimta keliasde Kai kurias Gavėnios
dismentų. Jos ir balsas labai ar ne, bet, jeigu norite, kad
l-mas aukštis
šimt demonstrantų. Porušove
vaitinis laikraštis.
jūsų vaikučiai pavasarį pasi
gra'Žus ir tobulai
dainuoja.
G
e
Giesmės
«
ir Ridnieke, komunistams agi
ra i giedojo tenoras Jonas Ro ruoštų priimti Šv. Komunijų, Vienas Londono policininŠaltinis duoda daug idiotuojant, susirinko" apie 1,000 Išimtos iš “Ramybė Jums’
manas. Kastas Sabonis taip neatidėliojant prisiųskite juos kas,
besivydamas
naskaitymų, kuriuose būna
bedarbių. Bedarbiai surengė
KAINA 10c
pat puikiai savo uždavinį at minėtoms pamokoms. Paskiau mų
stogais plėšikų,
kri- nu°dugniai išaiškinti mūsų gyeisenų
ir
apmėtė
policijų
ak

bus
per
vėlu.
liko p. L. Sabonienė, alto, sa
(Marąnette 4ewelry & Radio)
to ir būtų gal užsimušęs, jei- ven’mo klausimai. “Šaltinis” menimis. Atsakydama į tai.
Nauja Laida. Daug per
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
vo dalį irgi gerai išpildė. A.
Pamokos yra dėstomos lietu į gU nebūtų spėjęs laiku nusi- ^uoda daug žinių ne tiktiai iš
kantiems duodame nuolaidą, giau bus dykai nufotografuoti.
Čiapas, bosas, ypatingai buvo vių ir anglų kalbomis.
tverti už stogo iškišūlio. Per- I-detuvos gyvenimo, bet ir iš Paieškau pusininko pelningos ve., tarnautojas Ch. Gordon, 2650 West 63 St., Chicago, UI.
geras. A. Kamiskui solo teko
Tai.
pasaulio kraštų.
, kepyklos biznyje. Nėra reika 54 m. amž.
Kun. J. Svirskas, kleb. sekiojamas plėšikas, pamatęs,•'
Hemlock 8380
giedoti ‘‘Septyniuose žodžiuo
kokioj pavojingoj pedėty at- • Vietoje svetimos spaudos lo būti bekeriu. Savininkų ga “DRAUGAS " PUB. CO.,
se”. Giedojo gražiai .
Susivienijimo Lietuvių Dr- sidūrė policininkas, grįžo at- nuolatinio garsinimo, prašoma lima matyti kasdien po 2 vai.
\
/
2334 So. Oakley AvChorui ir solistams vargo jų ir lvliubų Bridgeporte me- gal ir savo didžu padėjo jam ^<‘0 savosios spaudos garsini- popiet.
nais šauniai akomponavo sve tinis susirinkimas įvyks vasa išsilaikyti, kol buvo suteikta n,us«
3144 W. 43 St.
Chicago, III.
timtautis vargonininkas, ku rio 23 <L Chicagos Lietuviu pagelba.
lio pavardės nenugirdau. Jis Auditorijoj (3133 So. Halsted
Wm. J. Kareiva
Po to jis vėl leidosi bėgli,
"*
ir solo vargonais pagrojo. Tai
Savininkas
Dil geriausios rųšies
bet
buvo
sugautas
ir
čia
natikras vargonų “meistras”.
ir patarnavimo, šau
kit.
Abieins veikalams dirigavo Gerbiami atstovai ir admi- aiškėjo, kati begelbėdamas poGREEN VAI. 14.V
komp. A. Pocius, choro vedė- nistrapi.ios’ malonėkite atvyk-į beminką plėšikas skaudžiai už
PRODUCTS
Olaelis šviežių kiauši
SUPER
/
jas. Tai pagarbos vertas vy- 1l’ nes labai daiig 8varbil> da‘ fligav° rank{^ Subrautas plėši
nių, sviesto ir sūrių.
HETERODVNE
4844 SO. PAULINA STREET
nis, kuris yra muzikas ir di- ykų 1l"'nie apsvarstyti. Taip kas buvo atiduotas teismui, ir
Tel. Boulevard 1389
bns
apie susi
sus nors buvo žinomas recidivisrigentas t'kra to žotfžio pra<bus pranešta
Praiie^a apie
». Juk- tai na juokas toki-j
turt0 stoviAl 2ADI KRAUSTYTIS?
, tas, jau sėdėjęs kalėjime, teissunkiu veikalų išmokyti ir diValdyba,
Jmas atsižvegė į jo pasielgimų
riguoli. Bravo, profesoriau!
ir nubaudė tik 6 savaitėm aŽodžiu, koncertas pavyko. SKAITYKITE IR PLATTN
7126 So. Rockwell St
rešto.
LITE
‘
BRAVOA
”
Deja, publikos galėjo būti dniT~
Tel. Republic 5099
Aiau.
Matyti,
mūsų
žmonės
11c
r.
Mes permufuojame pianus,
mėgstu ’pžinėti i vidur1 i >st'.
fomičins ir kitokius dalykus.
Man rod. s, tų koncertų įriš
COMPLETE
Musų patarnavimas yra grei
tų dar bcr.t keu tą kari i pa
WITH
TUBES
OP PORMER YIARS
tas, geras ir nebrangus.
kartoti .mirų erdviose ir gra
žiose bažnyčiose. Tokius te
Oo*r ln J
pervežame daiktus iš ir
MODELIS
31
—
H
kius ir ere/ius veikalus išmok
į kitus miestus.
Kiti modeliai $43.50
Ii užėmė laiko «r daug darbo
SUrat-HETOOOYM
ĮVAIRUS KONTRAKTORLaJ
iki $139.50 su pilnu
Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen
reikėjo į- ėti. Dėl to •
.
POITODE POWHI TUM
turų bus suteikta geriausia patarnavimas, bus išrūpinta
įrengimu.
duoti progos plačiai vism.i . MUITI-MU TUBB
reikalingi
kelionei
dokumentai,
išpildyta
income
taksai
SCItEEN OBO TOKS
nei tų koncertų išgirsti. B"
FAST-HEATE8 TYPf TOMS
i». atlikti kiti reikalingi formalumai.
Namų Statymo Kontraktortas
Įsigyk ši radio dabar,
to. mūsų visuomenė ture’ i L.
TOU BCH TONB
statau įvairiausias namus prieinama
PE8FECTE0 TONf COHT8OI
Vyčių < li.ro pastangas labiau
kol parduodama už
kaina
VOIUME COMTtOl
Šie
Laivai
Išplaukia
Iš
New
Yorko
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
įvertinti ii jo darbų in.-džbi
taip žemas* kainas
INSTANT STATION TOrtHNG
Telefonas
Hemlock
B5I4
Sekančiomis
Dienomis:
IINE-O-LITE TON1NO
giškai paremti.
Jūs galite gauti AftECTRO-DYNAMIC SFEAKER
Šilas
merican Boseli Rad-io
Kovo—March 5 d. UNITED STATES
Telef. Republic
COMKETHY SHIELDfD
'ARGE CHASSIS—NOTAM1DGET
”
”
19 d. FREDERIK XTII
už casli arba ant len- '
IS REAL FURNITURE FIECE
”
”
22 d. ILE I>E FRANCE
ŠIANDIEN LIETUVIŲ RA
gvų išmokėjimų.
—39 INCHES TAU
OBNERALIS KONTRAKTORIU8
Baland.—April 8 d. ILE DE FRANCE
DIO PROGRAMA
Statau namus kaip muro taip Ir
M
”
23 d. FREDERIK VIII
šis
Radio
pradeda
perrašyti
RADIO
ISTORIJĄ
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
M
Kainos prielnamtau^oa.
”
30 d. ILE DE FRANCE
PeopleS Furniture Kompani
nesigailėjo pastangų, kad padaryti ko
Čia nereiškia tų, kad kitokis Radio at
2452 WKST 69th STREET
Geguži« —Mav 14 d. PARIS
M
geriausios
rūšies
radio.
O
tų
viską,
pil

sirado
už
pigių
kainų,
bet
tų
reiškia,
’
28 d. FREDERIK VITI
nai įrengtų jus gausite tik už $67.50.
kad pagerintas AMERICAN BOSCH
Birželi! —.Tune 3 d. ILE DE FRANCE
Tel. Hemlock 2323
99
Kabinetas
yra
gražus
kambario
pa

radio
1932
parsiduoda
perpus
pigiau.
”
16 d. FRANCE
puošalas. Prie pirmos progos pamatyk
O savo gerumais jis vra šimto nuošim
”
”
18 d. UNTED STATES
Jėzus Kristus pasaulio Iir pasklausyk jį.
čių AMERICAN BOSCII. Išdirbėjai
Liepos—July 2 d. EREDERTK VIII
gelbėtojas, parašė J. E. vysMAMŲ HTATTMO KONTRAJtManantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke
PIRK TĄ RADIO DABAR, KOL KAINOS TEBĖRA NUPIGINTOS
TORIUB
kūpąs P. Bučys, M. I. C., spau
lionei reikalingų informacijų kreiptis;
6504
S.
WASHTENAW
A VE.
sdino “Draugas” 2334 South
Oakley Avė., Chicago, Tik
(Varnų Telef
Šapo* Telef
Gražiausi dvasiniai skaity
Republic 888*
Hemlock >8«1
mai, ypač tinkami gavėnios
laike. Užsisakykite “Draugo”
F'lumbin* « Heetlng Metuvte
3417-21 SO. HALSTED STREET
knygyne. Ši didelė virš pusės
KOKTU AKVORTTTP
(fane darbas pilnai *ara ntiiot*.
tūkstančio puslapių. Kainuoja
Telefonas
Boulevard
4705
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
Kainos priatmnme
lik du doleriu.
Telefonas- ROOSEVELT 7790
2422 WB8T 69th STREET

Sloan’s

Liniment

MARGUMYNAI

A

/R. ANDRELIUNAS
' \1

AMERICAN BOSCH
noiv
noiv
R.ADIO

A. ALEŠAUSKAS & SON

Keliaukite Į Lietuva Per

PRICE

“DRAUGO” LAIVAKERClll
AGENTŪRĄ

M. ZIZAS

D, GRICIUS

GAVĖNIOS LAIKUI

JOSEPH VILIMAS

Jos. F. Budrik Ine

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

-.-Ii

JOHN YERKES

