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Telefonas: Roosevelt 7790

Kinai iš naujo atsiėmė savo pozicijas
Mirė Antanas Radomskis

ŽENEVOJ TARIAMASI APIE IAPONU
IZOLIAVIMĄ

Pagarsėjęs, senas Chicagos
lietuvių veikėjas, politikierius,
buvusi s poliemonas Antanas
Radomskis
užbaigė savo am
JAPONAI EUROPOJE PERKA DAUG*
želi vasario 25 d. 10 vai. va
kare. Senelis nujautė išankGINKLŲ, AMUNICIJOS
sto, kad netrukus išmuš jam
į paskutinė valanda, tad pasi
KINAI ATSIĖMĖ POZI
TARIAMASI JAPONUS
kvietė dvasios vadą aprūpinti
CIJAS
IZOLIUOTI
! jį šventais Sakramentais. Tas
j buvo atlikta tik prieš kėletą
ŠANGHAJUS, vas. 27. —
ŽENEVA, vas. 27. — Čia
dienų.
rą metų.
Kinai savo atakomis atsiėmė tariamasi apie tai, ką. turės
Camdeb, N. J., lėktuvų stoty ant angaro Įtaisyta čia atvaizduojama naujos rūšies vėjo
iš japonų savo pozicijas Kian- veikti susirinkusi T. Sąjunga rodykla. Visa nusakstyta elektros šviesomis, kurios toli apylinkėse matomos.
Pernai “Draugas” buvo
Plačiojo Chicagos lietuviai
gvvan’o bare. Japonai sakė, japonų klausimu.
velioni gerai pažino, nes tai pradėjęs rinkti seniausiųjų aMEKSIKOS
FEDERALL
HINDENBURGO ATSI
kad Kiangvvan’e kinus marins
Visapusiai kalbama, kad ja
į buvo vienas iš seniausiij Chi- merikiečių atsiminimus. Tai
LIEPIMAS
NIAM DISTRIKTE ATI
badu. Bet nepasisekė.
ponai turi laikytis T. Sąjun-Į
ieagos lietuvių, o antra, velio- pirmutinių savo atsiminimus
DARYTOS BAŽNYČIOS
-4--------gos nustatytos tvarkos, turi
nis buvo vienas iš pirmutinių papasakojo velionis A. Radom
BERLYNAS,
vas.
26.
—
APSUPO KIANGWANA
PROF. MAIRONIS-MA
pildyti tarptautines sutartis.
'Chicagos visuomenės veikėjų. skis. Jis pirmutinis iš tų atsi
MEXICO
CITY,
vas.
26.
Vokietijoj
vyksta
prezidento
ČIULIS SKAITO PA
Kadangi kitaip negalima ja
,
‘Jisai buvo antras lietuvis Chi- minimi] pasakotojų ir mirė.
ŠANGHAJUS, vas. 27. —
rinkimų
kampanija.
Ši
kamVakar
čia
viešoms
pamaldoms
. ,
..
SKAITAS
ponų palaužti, svarstomas su-i
,,cago;] tapęs policmonu. Pirmu- Velionies iškilmingos laido
Japonai praneša, kad jie pa manymas Japoniją izoliuoti Pa"ija vedama “ P“lamente,
atidarytos devynios bažnyčiosI,. .
.
_
. v.
j-tinis lietuvis poliemonas buvo tuvės, įvyks pirmadienį, vasa
galiau apsupo Kiangwano mie (atskirti) nuo pasaulio, jei ji kur kancleris atkakliai gina
pamaldų suspe...
ŠĮ semestrą Teologijos-Filo po. 8 . savaičių
. „tftflornlirin
.
.. . His.MIDommskis, miręs tik prieš xpo- rio 29 d.
nrln-vimn
vien
steli, kuriame kinų kariuomenė
vyriausybės nusistatymą,, pre sofijos Fakulteto Filosofijos ndavimo viso federalinio dis-i
neigia visus protestus.
atmuša visas japonų atakas.
zidento Hindenburgo kandida- Skyriuje prof. Maironis-Ma trikto bažnyčiose. Kitos 16
AREŠTAVO IR PALEIDO
Japonai sako, kad tų atkak- EUROPOJE PERKA GINK- tūr9- J*8 8*ko, kad šiandie čiulis pradėjo skaityti lietuvių bažnyčių bus atidarytos šian
lių kinų kitokiu bildu negalima
vokiečiams nereikalinga turėti literatūros paskaitas. Pirmoj die. Visam distrikte šv. Mišios
Apskrities vieškelių policija
LUS, AMUNICIJĄ
nugalėti, kaip tik badu
daugiau tautiškumo ir jau pa- paskaitoj profesorius pasisa- bus laikomos tik 25~se bažny-i PROKURORO PADĖJĖJAS Willow Spripgs’e areštavo au
NUBAUSTAS KALĖTI
LONDONAS, vas. 27. _ kanka patrijotizmo.
ifcė, kad lietuvių literatūros, čiose.
tomobiliu važiavusį Chicagos
Visos kitos distrikto bažnv-į
-------------iUNAIKINO KINŲ LĖK Matyt, japonai yra pasirengę! Prez. Hindenburgas paskel- j k&ip meno reiškinio, pradžia
majoro broli J. Cermak’ą, 43
TUVUS
ilgam karui su Kinija. Jie pe- bė atsiliepimą. į gyventojus, suprantąs tik pradedant Duo- čios, ‘ kurių yra apie 250, bus į Sąryšy su buvusia Chicagos m. amž. Sakoma, jis neturėjo
rka ginklus ir amuniciją An- Ragina juos dalyvauti politi- nelaičiu. Dėl to nuo jo ir pra- atidarytos tik žmonėms lan- sanitarinio distrikto buvusių- automobilio “laisnių” ir per
kyti, bet jose pamaldos bus jų viršininkų byla teisėjas Su- greitai važiavo.
ŠANGHAJUS, vas. 26.
glijoj, Vokietijoj^ Prancūzijoj, nėję kampanijoje ir remti jo dėjo skaityti
Japonų karo laivų vadovybė Belgijoj ir Čekoslovakijoj. Mi- kandidatūrą. Jis sakosi yra Iki šiol prof. Maironis pa uždraustos. Tolimesni vyriau- llivan vakar nubaudė penkias
paskelbė, kad 2o japonų lai- jjjonaj dolerių išleidžiama. Vi- atsakomingas ne kam. kitam, skaitas skaitė tik Teologijos sybės žingsniai tų bažnyčių dienas kalėti ir 500 dol. pa Apie tai pranešta majoro
klausimu nėra žinomi.
bauda Cook’o apskrities val- sekretoriui, nes majoras išvyvyno lėktuvai subombavo kiga}xniama j Hamburgą, tik savo sąžinei ir savo tėvy- Skyriuje.
) Tarp atidarytų vakar čia stybinio prokuroro pirmąjį pa-,
at°stogosna. Kol sekretonų oro jėgą stotį Hangchovv’e, o i§ tenai . Japoniją
nei.
pamaldoms bažnyčių yra ir dėjėją J. E. Nortbup’ą. Kiti r*us nuv'^° su
^oL užuž 100 mylių Į pietų vakarus
.___________
UŽ ŽEMINIMĄ STUDENTO
katedra.
j trys asmenys taip pat nubau-'stato’ areStuot* Poliriia 1*
nuo Šanghajaus.
ATMETE RINKIMŲ RE VISKAS VEIKIAMA PATIES
VARDO — VIENERI
Meksikos arkivyskupas Di- sti. Visi pripažinti kaltais už ko Pa'-i'l".
Sunaikinta 14 lėktuvų. 5 iš
IMPERATORIAUS ĮSA
FORMOS SUMANYMĄ
METAI
jų suspėjo pakilti oran pama
az’as, einant Šventojo Tėvo teismo panieką.
KYMU
CAPONE SAUGOJAMAS
čius pavojų, pareiškia japonai.! PARYŽIUS, vas. 27. —
________
Vasario 1 d. Vyt. D. U-to nurodymais, protestuodamas’
----------MOKINIŲ “BOOTLEIš pakilusių 3 numušti, kiti Prancūzijos senatas atmetė pa
TOKIJO, vas. 26. — Paš teismas nagrinėjo dviejų stu sutiko prisitaikinti prie naujo
Apskrities kalėjime laiko
GERIS”
ilu sunaikinti jiems nusileidus rlamento atstovų rinkimų re- kleista žinia, kad japonų mili- dentų St. Balčiūno ir Lukino įstatymo, kuriuo šiame distri-1
mas A. Capone stropiai sau
Į stotį.
------------taristai kariauja su kinais be bylą, kurioje jie buvo kaltina kte apribojamas kunigų skai-Į
formos sumanymą.
į Prohibicijos agentai suėmė gojamas. Kažkas pranešė apie
aiškaus vyriausybės sutikimo. mi už tai, kad mėtų pabaigoje čius.
jo pasprukimo galimumą.
NAUJI REIKALAVIMAI
Karo ministeris gen. Arahi vienoje krautuvėje mušėsi, kė- Atidarymo bažnyčių proga kažkokį Albertą Hartman’ą, 35
70 ŽMONIŲ NUSKENDO
pareiškia, kad taip nėra. Jis Į ]p triukšmą paskum atsidūrė Popiežiaus delegatas Meksiko- m. amž., kure, anot agentų, HOOVER’IS PASIRENGĘS
TOKIJO, vas. 27. — J. Val KALKUTA, Indija, vas. 27. , sako, kad visi japonų karino-j policijos nuovadoje ir tėisme. je arkivyskupas Flores paske-yra vidurinių miokyklų mokiPRIPAŽINTI ŠLAPIĄ
stybių, Anglijos, Prancūzijos — Hooghly upėje apsivožė (menės žygiai atliekami paties J
lbė atsiliepimą į katalikus. De- nių “bootlegeris.” Jis mokiPLATFORMĄ
U-to teismas pripažino juo- legatas kviečia visus katalikus niams pristatydavo reikalauir Italijos atstovai apsilankė motorinis laivas, kuriuo gabe imperatoriaus Įsakymu.
[du kaltais ir pašalino vieniems vienybėn ir teisėton kovon j amų svaigiųjų gerymų.
pas japonų užsienių reikalų nta 100 darbininkų. Apie 70
NEW YORK, vas. 2J6. —
metams iš universiteto. Be to, prieš varžantį kunigų skaičių Jo namuose padaryta krata,
ministerį ir raštu pareikalavo, darbininkų žuvo.
VISA KINIJA IŠJUDO
Krašto demokratų partijos ko
tą visą laiką U-to vitrinoje Įstatymą. Ypač atkreipia do- bet nerasta jokių svaigalų.
kad japonai ištrauktų savo ka
PRIEŠ JAPONUS
miteto pirmininkas Raskob’aa
stovės iškabintas raštas apie mę, kad visi katalikai būtų i
ro laivus iš upės ties Šangha- JAPONAI TURI NAUJĄ
•
-------------------- —
pranešė, kad jis gavo informa
jų nubaudimą.
jumi. Nes kinams apšaudant
klusnūs Bažnyčios autoritetui ŠALTAI ATSAKO I ATSI cijų, kad prezidentas Hoover’ŠANGHAJUS, vas. 26. —
KARO LAIVĄ
tuos laivus, yra pavojaus sve
LIEPIMĄ
Kinuose ėmė liepsnoti nepa Be šio teismo minimus stu ir veiktų tik vyskupų nurody
is yra linkęs šiemet kandiduo^'
timšaliams.
OSA, Japonija, vas. 26. — prastas patrijotizmas tikslu gi dentus teis ir valstybės teis mais, kuriuos jie apturi iš
ti su šlapia platforma, kad tik
Chicagos turtingi įmoninkai rinkimus laimėti.
Šventojo Sosto.
Naujas japonų karo laivas 1,- nti savo tėvynę. Visur nepa mas.
REIKALAUJA NEIŠSOKatalikų vienybės ir klusnu šaltai atsako į apskrities tei
700 tonų rūšies “Inzauma” Į- laužiamas pasiryžimas nė ko
DINTI KAREIVIŲ
mo klausimu arkivyskupas Flo sėjo Jareckio atsiliepimą, kad
GABENS I LATVIJĄ
leistas Į vandenį.
kiu būdu nepasiduoti japonaPRIEš PAGROBĖJUS
Įms. Visas didelis kinų kraš
jie
mokėtų
mokesčius
už
neki

res
tarp
kitko
pareiškia;
KVIEČIUS
ŠANGHAJUS, vas. 27. — JAPONŲ KARO LAIVAI tas cementuojasi vienybėm
“Mūsų Viešpats yra vienas, loj amus savo turtus.
WASHINGTON, vas. 26. —
Didžiosios valstybės reikalau
J SWATOW’Ą
Žemės ūkio ministerija, vy mes išpažįstame vieną tikėji Turtuoliai atsako, kad tie Kongreso žemesniųjų rūmų
ja, kad japonai daugiau ne
3 NUŽUDYTI, 1 PA
kdydama prekybos sutartį su mą, priimame vieną Krikštą, mokesčiai yra neteisėti ir ne paštos komitetas svarsto įsta
išsodintų savo kareivių į ta HONGKONGAS, vas. 26. —
Latvija, rengiasi Latvijon iš turime vieną viltį, vieną gai teisingi. Bet jie sutinka mokė tymo projektą, atkreiptą prieš
ŠAUTAS
rptautinę miesto sritį.
Japonai pasiuntė daugiau ka
gabenti 5,000 tonų kviečių. Bet lestingumą, tad ir savo klus ti asmeniškus mokesčius.
pagrobėjų rakieterių gaujas,
ro laivų į Swatow’ą, Kinijoj. CLEVELAND, O:, vas. 26. kviečių kaina, kaip ir kitų numą turime reikšti tik vie
kurios veikia visam krašte ir
VOKIEČIŲ FAŠISTAI AP
KINAI MOKINASI LA
Ten kinai ėmė pulti japonus. — Vietos “butlegerių” tarpe grūdlų kaina yra kritusi ir, no nam Vyriausiajam (Ganytojui
dažnai per paštą siunčia gra
LEIDO PARLAMENTĄ
kilusioje kovoje 3 asmenys nu rint, juos eksportuoti tenka ir Jo įgaliotiems vyskupams
KŪNAIS
sinančius laiškus.
BERLYNAS, vas. 27. — 107
žudyta ir 1 pašautas.
primokėti. Ministerių kabine ir kunigams. Tas Vyriausiasis
KALTINA HOOVER’I
fašistai atstovai vakar urmu
tas nustatė, kad palaikant Ganytojas yra Šventasis Tė Curtis—Wright Flying mo
ORO STOVIS
apleido parlamento posėdį, ka WASHINGTON, vas. 27. — IŠPLAUKĖ J ŠANGHAJŲ kviečių kainas vyriausybė pri vas. Jis yra Bažnyčios autoji- kykloje, 1338 So. Michigan
da vyriausybė atsisakė kai ku- Kongreso rūmų pirmininkas BALBOA, Panamos perka- mokės, bet ne daugiau kaip 2 tetas, Jo reikia klausyti ir Jo avė., ima mokytis 15 kinų jau CHICAGO IR APYLIN
nuolių. LakūnylAs išmokę jie KES. — Šiandien numatomas
riuos laisvės varžymus suspe- Gamer’is, demokratas, už šį sas, vas. 26. —• Kruizeris “Ro- lt už kiekvienus 50 klgr. Tam nurodymais veikti.’*
pasiryžę vykti Į Kiniją kovo- dailus oras; vidutiniška tem
nduoti prezidento rinkimų ka- finansinį krašto krizį kaltina cbester” (buvusia “Brook- reikalui paskirta 150,000 lt.
mpanijos metu.
prezidentą Hoover’j.
įlyn”) išplaukė j Šanghajų.
peratūra.
PLATINKITE “DRAUGĄ” ti prieš japonus.
kreditų.
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Šeštadienis, vas. 27 3., 1932

ekonominius sunkumus, visi tai žino, tačiau
“RAIŠA ANTIS” i išrinktasis prezidentas ko veikų
bendra
su
Paroda
turi
pasakymas,
“
kad
_______ j kiuu turėtų imtis jam pavesIšeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
neapykanta ir kerštai tarpe Europos gyven
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >8.00. Pu
Tokiu vardu (angį. “lame j tų pareigų. Bet jis negali to
sei Metų — >8.50, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
tojų nemažėja, bet vis didėja.” Juk Pasau
Rašo:
duck”) yra vadinama kas ant- atlikti. Senasis prezidentas ko
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
linė Paroda įvyks ne Europoje, o Chicagoje.
tų — >4.00, Kopija .08c.
ri metai šaukiamoji trumpoj; | ne keturis menesius bendrai su
Dr. Al. M. Račkus
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negre
Taip
pat
keistai
skamba
patarimas
“
nuita*, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlama tam
kongreso sesija. Wi sesija pra-Į ^on^resu fiar dirba. Kongre2130 W. 22 St. Chicago
tikslui pašto ženklų.
muomuoti tam tinkamų vietų” ir žinoma, už
sideda gruodžio mėn. pradžio- sas dažnai galvatrūkčiais priRedaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
tai
užsimbkėti.
Išrodo,
kad
pas
mus
čia
nėra
Tel.
Canal
6764
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
je ir baigiasi kovo 4 d. Taigi, ima Įvairios rūšies įstatymus,
depresijos ir kad tai yra ne Lietuvos val
neatsižvelgdamas į jų tinka
tęsias apie tris mėnesius.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
džios,
o
mūsų,
amerikiečių,
pareiga
garsinti
SAUGOKITĖS
GRIPO
mumų ir naudų, kad tik sus
vai. po piet.
pasveiksta, tik po to jaučiasi
Ši sesija yra trumpa dėl to,
lietuvių tautos vardų. Pagaliau, munus rodos,
kubtų
apsidirbti ligi kovo 4 d.,
kurį laikų kiek silpnas. Bet kad kas antri metai kongresas
»
kad ne taip yra svarbu Parodoj vienų, kitų Kai žiema yra nepastovi, jei pa persirgimo yra neatsar
kada jis turės būti atnaujinpapildomas
naujais
atstovais.
“DRAUGAS”
“cackų,” ar istouinę liekanų parodyti, kiek tai gripo epidemija labiau gus ir vėl atkrinta, tai tada
. tas, kada įvyks naujo prezideLapkričio mėn. pradžioje at
išstatyti tuos dalykus, kuriuos Lietuva eks siaučia; spėjama, kad oro pa jau labai sunkiai serga, o kai
i n to inauguracija.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
stovai renkami ir jie turi lau I
•
Published Daily, Except Sunday.
portui gamina. Mes vieni, be Lietuvos val kitėjimai yru palankūs gripo kada tai net ir giltinė į akis
kti apie 4 mėnesius, kad už j Po pastarojo didžiojo karo
SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Slx Montbs džios pagalbos, to padaryti negalėsime. Gaila. epidemijai.
pažiūri.
v >8.60. Tbree Montbs — >2.00. One Montb — 76c.
imtų savo vietas, nes trumpoji kongresui įduotas sumanymas
Burope — One Year — >7.00. Slx Montbs — *4.00.
Mums, Amerikos lietuviams, būtų labai Baisiausios rūšies gripas yarba visai panaikinti arba žy
Copy — .OSo.
Baisios komplikacijos kai sesija baigiasi kovo 4 d.
nesmagu,
jei
Pasaulinėj
Parodoj
Chicagoj,
Advertlsing in “DRAUGAS" brings best results.
miai sutrumpinti ta trumpųjų
ra vadinamas “ispaniškųja inKas ketvirti metai renka
Advertlsing rates on applicatlon.
kur gyvena 100,000 lietuvių, mūsų tauta ne fluenca”. Ispaniškoji influen- kada sergantį gripų nukanioja. Bausiausia yra, kai ligo mas krašto prezidentas taip sesijų ir kartu pagreitinti nau
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago būtų atstovaujama. Kad ir kukliai, bet vis ca (irinėdė) siautė po visų
nis gauna smagenų arba plau- pat lapkričio mėn. pradžioje, jai išrenkamo prezidento inau
dėlto turėsime pasirodyti. Kokiu būdu ir kaip
pasaulį 1918-19 metais; tųsyk £įų uždegimų. Neretai pasitai- ir išrinktasis asmuo turi lau guracijų.
reikalingų lėšų surinkti, šie klausimai tuoj baisiai daug žmonių išmirė, ir
ko, kad po gripo ligos įvai kti inauguracijos net kovo 4
Per dešimtį metų šis sumaDIENOS KLAUSIMAI
turi būti išspręsti.
lietuvių tūkstančiai nuo tos li rių rūšių paralyžius ištinka, d., kada baigias trumpa kon-; nymas buvo valkiojamas iš vie I
Vakarinių Valstybių Liet. Kat. konferen gos mirė.
kai kada ligonis proto neten greso sesija.
Į nM i kitus kongreso rūmus. Ir
PASAULINĘ PARODA CHICAGOJ
cijoj, įvykusioj vasario 14 d., Pasaulinės Pa
ka, kitų atmintis sumažėja,
; tik dabar šiuo svarbiu klau
Krašto konstitucija buvo su'
rodos klausimas buvo gana plačiai svarsto Dabar gripo epidemijai at
simu siekiama tikslo.
,------------------ - -Senatas
Chicagos miestas rimtai ruošiasi prie sa mas. Keturi šimtai atstovų, atstovavusių dau siradus, žmonės serga daug kiti apkursta, kiti gauna sir-, v A ..... . . ,
..
..
,-L
•
, , .įrašyta tais laikais, kada ne-ii;i
. s.
..
....
... , kiek anksčiau pripažino ir pn
vo šimtmetinio gyvavimo sukaktuvių, kurios giau kaip šimtų draugijų ir organizacijų, pri lengviau, ir retas kuris gripu dies ligų, kiti tampa labai ,
. ..... ...
i butą greito susisiekimo. Tad'
ėmė konstitucijai priedų, ku
kiti džiovų ar kito- ,
...
. .
...
įvyks 1933 m. Kaip žinoma, ta proga yra ėmė tokio turinio rezoliucijų;
inifšta; miršta tik tie, prie ,nervingi,
.
......
;
..
i tarp rinkimų ir vietų užėmimo
riuo nustatoma, kad naujas
kių sunkiai išgydomų liga
renigama Pasaulinė Paroda, kurioj dalyvaus
turėdavo praeiti nemaža laiko,
“Kadangi 1933 m. Chicagoje įvyksta Pa kurių gripu sergant dar ko gauna.
kongresas susirenka sausio m.
I.. . ..
...
daug tautų ir valstybių. Kai kurios Europos
kia kita liga prisikabina, kaip
Iries pusantro šimto metų įsaulinė Paroda; kadangi ligi šiol dar nėra
2 d., o prezidento inauguracivalstybės ir Japonija, sakoma, milijonus ski
antai, pneumonija (plaučių už
Kaip pasisaugoti gripo?
mdavo daug. laiko . važiuotam ja įvyksta sausio mėn. 15 d.
susidariusio šiam tikslui .pastovaus lietuvių
ria, kad tinkamai pasirodytų parodoje. •
1) Atmink, kad prie nuvar žmogui iš vieno miesto nuvy- *
• •• ,
komiteto ir dlar nežinoma, ar šioj parodoj da degimo), meningitas ir tt. Tai
......
J Žemesnieji
kongreso rūmai li
gi,
gripo
reikia
vengti,
o
su

ginto kūno kiekviena liga kti j kitų.
Ir Lietuva buvo pakviesta dalyvauti toj lyvaus Lietuva, ar ne, dėl to Liet. Kat. Vak.
gi tai pripažino. Tik pabrėžė,
parodoj. Prieš porų metų dr. Zaunius, Lietu Valst. 9 konferencija nutarė sudaryti pasto sirgus reikia rūpintis, kad pa greičiau kabinasi. Taigi, ne Tais laikais trumpa kongre kad kongresas susirenka sau
vos užsienių reikalų ministeris, savo laišku vų komitetų, pavedant jam rūpintis visais vojingos komplikacijos neatsi reikia sušlapti kojų, nepersi- so sesija gal ir buvo reikalin sio 4 d., o prezidento inaugu
į šaldyk, nenuvark, iki vėlumos ga, Bet šiandie, kada per vie
p. J. Elijošiui davė vilties, kad, Lietuva pa Pasaulinės Parodos reikalais, susižinoti su rastų.
racija įvyksta sausio 24 d. Šį
Gripas yra limpama liga, į naktimis nekieminėk, negir- nų parų galima nuvykti šimrodoje dalyvaus. Bet dabar nebėra jokios vil Lietuvos vyriausybe ir generaliniu Parodos
skirtumų išlygins abiejų rūmų
Apsikrėsti tuja liga galima tuokliauk ir tinkamai išsimie- tus ir tūkstančius mylių ir katies. Tai pasako Lietuvos Atstovybės Vašing Komitetu Chicagoj.”
komisijos ir priedas bus rei
visur, kur tik yra žmonių ka- gok.
da
kitų
rūšių
susisiekimas
nuo
tone laiškas, p. J. Elijošiui. Laiškas tokio tu
Šiam komitetui sudalyti konferencija pakalingas prezidento parašo, po
. . .
. „ • ...... nišatis. Taigi, kad gripas pra 2) Šalinkis tų, kurie čiaudo stabiai ’ pagreitintas, minėta
rinio;
to atskirų valstybių patvirti
skyrė keliolika rimtų žmonių. Reikia tikėtis, , , . ... . .
.
.
.
, ,
, ....
.
... deda siausti, tai geriausia nei- ir kosti, nes kai tave apčiau- trumpa kongreso sesija pasi
nimo. Taip yra dėl to, kad ši
“Iš priežasties apsireiškusio ekonominio kad jie netrukus susirinks ir padarys atitin- ....
,
.
.
,
U ten, kur daug žmonių su dys, tai gripo ligos perais ta rodė ne tik nereikalinga, bet
atmaina liečia konstitucijų, t.
krizio Lietuvoje, kuris yra sloginęs ne tik A- kamus žygius.
sirenka, neiti į teatrus, neiti ve gali apkrėsti.
dar ir nenaudinga.
y.
visų krašto įstatymų pagri
merikų, bet ir visus Europos kraštus per paNežiūrint Lietuvos vyriausybės atsisaky į šokių sales.
Tik
įsivaizduokime.
Naujai
3) Tinkamai apsirėdyti yra
ndų. Kad priedas galėtų virs
skutinius dvejus metus, Lietuvos valdžia at mo dalyvauti Pasaulinėj Parodoj, mes vis
ti įstatymų pagrindui, reika
sisako dalyvauii oficialiai ir padengti lėšas dėlto turime žiūrėti, kad lietuvių tauta būtų Koki gripo pažymiai? Su labai svarbu. Šilti, bet ne per
Susirgus
sloga
ar
gripu,
ne
lingas dviejų trečdalių visų
(Mūsų pabraukta — Red.). Kiek laiko atgal tinkamai atstovaujama. Tai mūsų pareiga ir sirgę gripu ne visi vienodai sunkūs drabužiai yra už vis
apsimoka
pačiam
gydytis.
Gejaučiasi; mat, 'žmogus žmogui geriausia.
valstybių pripažinimas.
Lietuva buvo maniusi susidėti su Amerikos jų vykdykime.
4)
Sušalus
nereikia
staiga
Iriausia
tuoj
pašaukti
gydytoLietuviais padengime kaštų pusė ant pusės,
Tuo būdu, kaip matyti, tš
Tad, ruoškimės prie svarbaus ir didelio nelygus. Bet bendrai ligos žvjų.
Panacėjos
gripui
nėra,
šušilti,
o
sušilus
nereikia
stainklai yra šitoki: ligonis jaubet dabar atsisako pareikšdama, kad iškaš- darbo.
“raiša antis”, tas ilgų metų
čiasi nusilpęs, čiaudo ir kosti, j ga atvėsti. Staigi temperatū- kiekvienas asmuo yra kitoks
ciai bus nemaži, o pelno iš to nieko neturės,
anachronizmas bus pašalintas.
ir reikalauja skirtingo gydy
jo
sųnariai
“
kaip
sudaužyti
”
,
I
ros
atmaina
nusilpnina
žntodėl to kad neapykanta ir kerštai tarpe Euro
PASTABELĖS
galvų kaktoje ir apie akis j gų, ir jo kraujas netenka at- mo. Klaidų daro tie, kurie mė
pos gyventojų nemažėja, bet vis didėja; ir
gina save gydyti patentuotais
GARBĖ STUDENTUI
tokiu būdu pataria Amerikos lietuviams, jei
L. R. K. S. A. Chicagos apskritys ren skauda, ima raivulys, kai ka- sparumo ligoms.
5) Rūpestis taip pat stumte vaistais; dažnai jie nepasigygalima, susitarus numiuomuoti (nurendavoti) giasi prie svarbaus savo seimelio, kuris įvyks da šiurpas nukrečia, kai kada
ATEITININKUI
Dėl do, tik ligų įsendina ir baisių
tam tinkamų vietų ir parinkus įvairių dirbi kovo 13 d., Šv. Jurgio par. salėj, Chicagoj. “kryžių” gelia, kiti kartais stumia žmogų j ligų.
Laiku
nių bei senovės liekanų juos išstatyti Paro Ne tik Sus-mo kuopos, bet ir kitos draugijos Į vemia ir viduriuoja, apie vai- menkniekių neverta graužtis, komplikacijų gauna.
gį nei prisiminti nenori. Kiek Atmink, kad tavo sveikata y-I pradėjus gydyti, gydytojas li Lietuves universiteto stud.
doje, prie ko Lietuvos valdžia noriai prisidės, bei organizacijos rengiasi jame dalyvauti.
vieno ligonio temperatūra y- ra brangesnė už viso pasaulio j gų gali sėkmingiau pagydyti, Atstovybes pirmininkas VI. Vi
prisiųsdama iš Lietuvos tinkamų rinkinių va
turtus.
Įsisenėjusi liga ir komplikaci- liamas šiemet yra kartu ir Pa
rtoti Parodoje.”
“Rytas” įdėjo laiškų jš Ženevos, kuriame ra pakilusi.
(>) Vėdinti kambarius, ypač jos yra daug sunkiau pagy- baltijo Studentų S-gos SELL
Taigi, aišku. Lietuva Pasaulinėj Parodoj rašoma: “Mums rūpima Vilniaus byla T. S. Jei susirgęs gripu ligonis
miėgamųjį kambarį, reikia Įdyti; tada nelaikąs nusiminus | pirmininkas. Pastarosios reioficialiai nedalyvaus ir prie lėšų padengimo Taryboj praėjo visai nepastebėta. Čia yra tuoj gula į lovų, laiko šilimų,
nesidės. Paduodamos ir priežastis. Viena iš daug mūsų pačių kaltės. Mes palikome visai! gauna gana tyro oro, geria1 kasdien. Tyras oras gaivina į bėgioti pas daktarus, kai jau kalais jis taip pat nemaža rūrbaV>s K vaisių išpra-; kraujų, stiprina žmogų, apsau- i graboriaus adreso reikia ieš-1 pinasi, yt Viliamas yra ateijų labai aiški, kita ne taip jau suprantama. neišnaudotų didelį laimėjimų Hagos teisme.” daug arbatos
kaitavimui, tai po 2-5 dienų goja nuo daugelio ligų.
'koti.
tininkas.
Kad Lietuva kaip ir kiti kraštai, pergyvena Teisybė pasakyta.
.g.fs
r-JT-r
■■■-■ -------------------------- - ---no ranka. Matei jį visų prakaitu išpiltų. , ir nemato! Ha! ha! Jo akys užrištos mano
— Tikrai! Argi jie neduoda tau ra skaito. Po to perleidžia kitienus. Ir tas
vyrukas, katalikas, man tarnauja, žmonė Šiandien jis garsino smarkų pamokslų; Į ranka! užtemdytos!
mybės? — pastebėjau.
Ir Nelabasis kvatojosi, kiek tik galė— Tai menkniekis! — jis atsakė, lyg se platindamas mano tamsybių karalystę. na, pliekė ir mane. Tai buvo gerai pa------ r--Ir netrukus sustojome ties laikraščių ruoštas pamokslas. Tačiau jis tekalbėjo j dainas, o man buvo gaila, kad jis nespronepaisydamas, kų sako.
Prasidėjo Katalikiškosios Spaudos va
Betgi iš po auksinių akinių jo akys kiosku (būdele). Nelabojo akys nušvito vos į 400 žmonių. Tik tiek jo teklausė. go iš to džiaugsmo kvaitulio, kurį jam
jus. Ištikimi katalikų darbuotojai ir laik
Štai, aš... ar matei mano laikraščius!... teikė nesusipratėliai katalikai.
ir sužėrėjo.
išdavė melagingų jo liežuvį.
raščių platintojai vaikščioja po namus ir
— Štai, ateina davatka iš bažnytinių
— Suskaičiuok savo katalikiškus laik Aš kalbu j gausingas minių minias. Ir vi
— Jūs, tamsieji katalikai, galite dar
savo bičiuliams užrašinėja katalikiškus
si
manęs
klauso.
Tai
mano
ištikimieji!
pamaldų, — tęsė Nelabasis. — Ar matai
laikraščius. Vajus daro pažangų ir žmo- buotis ir prakaituoti, kiek tik išgalite! — raščius! Taip. Suskaičiuoki — šūktelėjo
Tai buvo 5 valanda vakaro. Iš dirb jų i Ji pamaldžiai klauso Mišių ir priklau
' nės, kiek kas išsigali, remia, prenumeruo kalbėjo Nelabasis, truputį susinervinęs. iš džiaugsmo Nelabasis.
tuvių ir ofisų pasipylė į gatvę žmonių so prie katalikiškųjų draugijų. Tačiau ji
Ir aš skaičiau;
dami savaitinį “Laivų” ar dienraštį — Betgi savo laiku aš.pavergsiu jus vi
— Vienas — du, — ir daugiau nebu jūra. Ir visi pirko tamsybių vado laikraš yra ištikimoji mano preitbmeratorė, kas
“Draugų”. Kad vajus išsiplėstų visu sus. Jūsų prakalbos ir jūsų rezoliucijos
čius. Atvažiavę vežimai su jo laikraščiais dienų duodama man penktukų už mano
smarkumu ir pasėkmingumu, surengta Ka kartais nėra taip blogos, o kartais gana vo ir nesimatė.
— Dabar gi suskaičiuok mano laik išmesdavo, ir mini< s juos griebė ir tur laikraščius. A, penktukas 1 Tik penktukas!
talikiškosios Spaudos vakaras, į kurį kvie kenksmingos mano gromuliui. Ar matai
tino Nelabojo kišenę.
Tai niekis!” (Taip kalba nesusipratę ta
šių mano rankų? — jis paklausė, ištiesda raščius, — tarė Nelabasis, savo lazdele
čiama visus katalikus atvykti.
Nelabasis, pasididžiuodamas ir mos
vo katalikai). Betgi pats gerai žinai, kad
mas savo, lyg giltinės, rankų. — Toji meduodamas nuo vieno laikraščio į kitų, telėdamas giltinės ranka, šūktelėjo:
Apie tai išgirdęs, ir aš pasiryžau
vandens lašas, kurs atrodo niekis, o daug
ranka užtemdė nebe vienų katalikų, už ir tęsė; — Tas yra mano organas, jis pa
skirtų dienų dalyvauti tame Katalikiško
— Štai, kur mano sakykla! O praėjęs jų sudaro didelį vandenynų. O už krikščio
rikdama jų akis, kad nematytų. Tai labai sižymi vedamais editorialais mano dva
sios Spaudbs vakare. Apsirengiau ir vy
puikus įrankis nesusipratėliams katalika sioje; šitas pasižymi mano šlykštybių ap kunigas nedasiprotėja, kad mūsų pamoks nių, tavo katalikų, penktukus ir jų para
kau. Ties gatvės kerte mane patiko Pra
garsinimais; vėl sis žymus yra mano sko lai yra skirtingi; jo pamokslas yra lygus mų aš ’statau šiuos didžius mūrus, sie
ms temdyti.
garo didybė — Nelabasis, elegantiškai ap
Senos gadynės pistalietui, o mano pa kiančius padanges, geriausioje miesto biz
Ir netrukus Nelabasis pamosavo laz nio paveikslas ir 1.1.; šis ir kitas ir t.t.
sisiautęs geležiniai juosvu bruslotu, įsiIr tų jo laikraščių buvo daug. Ir jie mokslai yra šių dipnų galingoji patranka. nio daly, ir perku moderniškiausias linodele į praeivį ir tarė:
rėdęs į blizgančias kelines, moderniška aTad nereikia nė įrodymų. Ir jis, praeida- į typus, spausdinamas ir. laužiamas masi
— Štai, puikus vyrukas! Mano ran visi vykdė tamsybių vado programų.
valyne ir aukštu cilinderiu ant galvos.
niai* pro mano bfiklų, net nepastebi jta nas, kuriomis skubiai išleidžiu pasaulin
Tno tarpu pro šųlį ėjo kunigas.
ka jam užrišo akis! Jis yra katalikas,
Nelabasis sudrebėjo iš nusigandimo, kingumo mano sakyklos, kuri kas dienų naujausias savo žinias. Matai, net davat
— Dėl ko gi esi taip susimųstęs? — betgi jis užsirašė mano dienraštį. Be to,
ir kas valandų vilioja jo sielas — didžius kos krikščionės ir katalikės akys yra už
paklausiau Pragaro didybės.
jis dar perka ir .kitų mano išleidžiamu betgi jo akys jį sekė su dėmesiu.
— Net ir jis yra susirūpinęs, dėl to ir mažus, kurie perka mano laikraščius rištos ir ji nemato, nes remia ir palaiko
— Aš mųstau apie tų vakarų, į kurį laikraščių. Jis juos visus skaito, o paskui
(Bus daugiau)
pate vyksti — atsiliepė Nelabasis.
skiria namiškiams, kurie su pamėgimu ! ir nemato, lyg jo akys būtų užrištos lųa- ir juos skaito su pamėgimu. Jis, kunigas! mano tamsybių spaudų.
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Blogėjančia ekonomine pa-

Mes nuo 1925 m. pradėjome laitas ar krautuvė nestovėtų

VILNIAUS KRAŠTAS
-----------

bažnyčia, girtuokliams alude, dėtimi nusiskundžia vis plate-jper plačiai gyventi, virš mfl-;tus<‘'a- Kaiptenkagindėtinuo! pavargtiems šilta arbatinė. sni visuomenės sluoksniai. Ne-;sų išgalės. Turime gal laiki-:nra -lau l<rlnta- •
Gubysta ir Varakulis pavojun stato Rašinskienę Vilniaus kraštas ar, teisin-jAr verta, girdi, kelti tiek var- nuostabu, kad visur dabar kal- nai grįžti prie gyvenimu) stan-;- Manau, kad stat>l>a bus va
ir Stanciką. Varakulis pralenkęs Stulginską giau, Okupuotoji Lietuvos da go dėl tolimojo Vilniaus.,. TaiphHIlla apie bankrotus, apie sa- durto, kuris buvo prieš 1925 roma toliau, nors ir siauriau
ir Janušauską, vejasi Gubysta. Stulginskas lis — nes i ol<uPuotuosiu* kra- ,Jie klausia! Ar verta?
įvo skoių inokėjimo sustabdy- nu Valstybė tuo atžvilgiu yra Jei statybos išlaidos atpigs,
Tanušauskui nenusižemino Rėkus beidamas Istus *eina ne tlk Vllniaus’ bet . “Vy1™ ir moters! Pasaky- iną kai visur keliamas aikštėn pa rodžiusi pirmų pavyzdį. Su savaime atpigs ir nuoma.
janusausKui
ncnusizemino. KeKus, oegaamas^ kįtos gritys _ yra ne kas giu -iems štai k*. Jei meg ne
kainų sumažinimo reikalavi trumpintas biudžetas 1932- m. Kalbant apie susitraukimu*
nuo Žolynienės, pralenkė Aukškalnį ir “su-!kitas> kaip tikra Lietuvos da- atimsime iš lenkų Vilniaus, mas, net kai kas jau iškėlė išbrauktos net ir labai reika ir išlaidų mažinimų, negalima
mindžiojo” Grybą.
•
lis, šiandien ' nešanti sunkių ateis laikas, neteksim ir Kel ir moratoriumo reikalavimų. lingos pozicijos. Valdininkams užmiršti, kad darbo jėga taip
mės. Jei mes nenueisime į Vil
---------------vergiją.
greit neatpįnga kaip žaliava.
Prekybos Departamento di faktinai sumažinta alga 8 nuo Darbininkams ir tarnautojams
vajus
nių,
tai
lenkai
ateis
į
Kelmę.
Jubilėjinis “Draugo” vajus Ag. Gilienė 3131 Emerakl Mes esame ,aisvos LietuVos
rektorius Norkaitis pareiškė. šimčiai, nes švenčių priedas kur kas sunkiau sumažinti al
—kontestas lig karo frontas.
ve., Chicago, III. .. 237,1.10 kūrėjai jr jau 14 metų gyveną Jei mūsų,vyrukai savo krūti
sudaro aštuntadalį valdininko
nėmis nenustums priešininko Netenka abejoti, kad mūsų pre algos.
Kasdien įvyksta tai vienų, tai
gas, kaip net ir valdininkams.
M. Varkalienė, 6315 South jaĮsvoje Tėvynėje.
kybą
ir
iš
dalies
pramonė
per

kitų kontestininkų nauji lai eoln avė;, Chicago, III. 234,470
Valdininkai tai tam tikros rū
ToRs skirtlmas tarp mteJ nuo tėvynės galvos, tai prie
gyvena
sunkias
valandas.
Mū

Aišku,
kad
kalbant
apie
su

šininkas suriš, supančios, su
mėjimai. Kontestininkų stovis
šies disciplinuota armija, bet
P. Petrahskas, 14 Johnson
krašto.
sų
prekyba
ir
pramonė
veik
sitraukimų,
tenka
ištikrųjų
su

rakins ir kojas...’
dažnai mainosi. Vakar Gubys st., Bingliamton, N. Y.
kandidatų laukiančių vakansi
ni
.
q x,
visiškai
priklauso
nuo
varto’
’
Okupuotam
krašte
yra
nesidurti
su
kainų
mažinimo
pro
Štai kas tikrai suprato Vil
tta padarė da vienų žingsnį ar
jų turime užtektinai. Kas kita
totojo.
Kol
ūkininkai
kurie
su

...............
“
mažiau,
procentiniu
atžvilgiu,
blema.
Mes
nesame
valdžios
niaus ryšį tarp mūsų ir Vil
čiau Bašinskienės ir iš naujo
su darbininkais čia dažnai ir
S. Staniulis, 6651 S. Talman Lietuvos laisvės kūrėjų, laisdaro
didžiausių
vartotojų
kad

įsikišimo
šalininkai.
Esame
įniaus. . Draug su VI. Putvinskių
sunku rasti daugely sričių
pnbebino Stanciku Pasirodo,' Av~'į.
— *
221 1
V£S kovotojų, kurie draug su galima kiekvienam pasakyti, rų nustojo savo pirkimo ga sitikinę, kad pats gyvenimas
kad nei vienas kontestinin
kvalifikuotų darbininkų, Bet
A. Valančius, 1226 S. oO įaįs> kurie šiandien naudojasi
kas iškilęs į aukštumas negali
jei mes nenueisime į Vilnių, lios, nėra jokios vilties, kad ir šiuo atžvilgiu yra geriausias su laiku gyvenimo standartas
Avė., Cicero, III......... 161,100 }aįsvu gyvenimu, kovojo už tai Vilniaus engėjai ateis pas mu8ll prakybos reikalai pasi reguliatorius. Juk faktas, kad
būti “šiur”, kad už dienos,
■turi išsilyginti savaime, turės
V. R. Mandravickas, 81o-45 bendrų vienos tėvynės laisvę,
kitas nepadarys jaan
sukiekvienų į namus, ateis j Uk taisytų. Taip pat aišku, kad daugelis produktų atpigo. Duo atpigti gamybos išlaidos ir da
St., Kenoslia, Wis. .. 149,550 tačiau jie ir šiandien tos laisprizo.
mergę, į Alytų, į Mariampolę, dėl šios priežasties nukenčia na, pieno išdirbin., mėsa ne rbininkams atlyginimas atatin
Misiunas, Roseland, 111. 24.) ygg neragauna, jie ir toliau
ir mūsų amatininkai ir pra mažai atpigo. Tiesa čia Kaune
Didžiausį bet gi suprizų va  W. 108th St................ 144,530 kovoja dėl savo ir dėl mūsų ateis į Kėdainius, į Kauna, j monės darbininkai. Apyvarta ir šių produktų kaina, gal vis kamai sumažinti. Tuomet, aiš
kar padarė Varakulis. Ne vel Rėkus, 13o0 IVabansia avė., ]aisvės. Tik labai dažnai mes Tauragę, ateis į Kretingą, savaime mažėja, tuomet aišku, dar telieaukšta, bet nereikia ku, fabrikatų kainos irgi nu
kris. Krizio metu geriau turė
tui jis anų dien vajaus vedė Chicago, III................ 131,560 nesuprantame ir nė vienas ne- Klaipėdą ir Nidą,..
tenka
mažinti
ir
išlaidas.
De
užmiršti,
kad
ne
vien
žaliava
Ir patys Vilniaus okupan
ti mažiau negu nieko.
jui sakė: “cit, cit, vajus dar
Grybas, 2244 W. Adams kreipiame dėmesio į pavergtuja
mūsų
prekyba
dar
nesuge

normuoja
produkto
kainų.
Čia
tai labai gerai supranta, kad
Iš įvairių sluoksnių girdime
nepasibaigęs; kai aš pradėsiu St., Chicago, III. . . 128,420
kovas
laisyggbėjo
prisitaikyti
prie
dabarti

prisideda
visa
eilė
kitų
išlai

pats Vilnius ir Vilniaus krašdabar moratoriumo reikalavi
daryti suprizus, tai bus bent
I1'""4 wm' Tan> Okup“otosios Lietu- tas jiems visai nereikalingas nių sąlygų. Visi puikiai žino, dų, kurių kaina mažai tepasi
mų. Bet tas neįmanomas ir ne
suprizai”. Ir iš tikrųjų. Va bon St., Oary, Ind. .. 1-*6,700 $ • laisvuiu vra nenutrau- • • i •
••
j
kad nemažai prie ypatingai keitė. Pavyzdžiui, visiems tu
.
* ,
. 11 laisvųjų yia nenuirau
jokios naudos jiems
neduoreikalingas dalykas. Kredito
kar jis pralenkė Stulginskų, A. Zolvmene, 6709 Archer
d
PiUnco-n
•
Siamas rysys, nenutraukiama da ke visos Lietuvos. Ne kar- blogos mūsų prekybos padė ri būti aišku, kad1 kilogramas klausimas eina geryn, grįžta į
Janušauskų ir pradėjo vytis Avė., Cliica^o, III. ... 119,JoO fryyyįjgg gįm Jeį nebus crvva ±
± i i •
o
ta, ir patys lenkai yra pareis ties prisidėjo ir nevisai pama sviesto Pienocentro krautuvė bankus indėliai. Aišku, bankai
Gubystų. Ko gera, Varakulis n
im Kazlauskienė, 4356 S.
mi™
.4 pi •
nnonn Lt ^Un ^de^uvos dalis, mirs į™ kad “Wilno zabawka, kto- tuota kredito sistema mūsų se Kaune, ir dar pirmos rū jų nelaikys kasoj, ir solidiškųs
gali padaryti suprizų ir Ra- Pzaci « elln st.,
Clncago 110,200 antroji. Jeį lenkams pavyktų
nam „„ drOffO kosztuie”— prekyboj. Juk dažnai dauge šies turi būti brangesnis negu
ir patikimos firmos kreditus
la nam za drogo kosztuje “ lis mūsų prekybos įmonių ne
šinskienei su Stanciku. Kas J.. Žvirblis, 1513 - 35 Avė. , .,lt n • nt .
turguje
Skapišky
ar
Alvite.
Afniv
p v-v tu
c-Q-n galutinai atskirti
dabartinį “Vilniaus
žaislelis,
kuris
ir toliau gaus bet kiek raciogali dėtis kitų savaitę, tai nė
turėjo
vęik
jokių
nuosavų
ka

‘ P Pabiinna’itis' 2020 W
pagr°bt* Lietuvos
trečdali’ mums per brangiai atsieina”.
Kai dėl fabrikatų atpigimo nališkiau. Lietuva nesiima to
pats mandročius Saliamonas
'
’
’ 68 ^.
Žin0kime’ kad ir mūsų
Tikrai. Vilnius lenkams tik pitalų. Jos gyveno vien kredi
tai bendrai yra laiko
tam kių drakoniškų priemonių,
negalėtų pasakyti.
Pl., Chicago* III.
°
’ čių gyvenimas . būtų neilgas, žaislelis> kuriuo jie žaisdami tais, iš kitos pusės ir jos da tikros
evoliucijos dalykas. kaip kontingentaviinas, devizų
A. Gudenas, 6807 C.
Nortšidietis Rėkus taip pat
no'on Inus^ laisvė taip pat greitu norį gau yjs^ gralžų ir naudin- žnai be pakankamų garantijų Taip' pat ir aktualus nuomos uždraudimas, nėra reikalingas
pasirodė vyras. Vakarykščia jbe^ av-’ Chicago, III.
tempu artėtų prie nelaisvės,
Lietuvos plotų paveržti, išdalino nemažas paskolas. reguliavimo klausimas, ir čia ir moratoriumas. Kovai su ba
Bugentavičius,
1616
N.
LinDėl ekonominės depresijos te
mano “poezija” jį taip pavei-i
pne vergijos.
pagrobti.
manome, kad pats gyvenimas nkrotais veikiančiuose įstaty
ko sumažinti kreditus ir to
kė, kad, iš tikrųjų, bėgdamas coln ^t. Cliicago, III. 61,900
kam atrojytį keistas, MieiI1H
Jiems žaislas, o mums gyvyveda prie rformavimo, juk j- muose yra daug ko taisytino.
nuo Žolynienės, pralenkė net
Condiatas, 1706 S. Ma- sugretinimas, nes mes juk gy- -ug klausimas ir netenka nie- kios įmonės iš karto neteko
monę darančių mažesnę apy Kas tiko rusų laikais, netinka
garietį Aukškalnį ir “sumin- Jomensnig avė. Phila. Pa. vename 14 met|)
Lietuvos k()S daugiau kalbėtii kaip at. savo lygsvaros ir nukentėjo.
vartų ir turinčių mažiau pel- dabar. Pav. 7500 lt. neapmodžu,,o” njkagietį Gryb^. Paj,,'’. 2) „ s08tinė8> gyvename be treėda- imti iš didelių pavojingų vai- Aišku, tenka taikytis su tuo no, arba valdininkas ar dar- Į keta skola teikia galimumų
har Rokui ant kelio stovi du
1
-’g!lt st-^a"’ ho laisvu gyvenimu. Vilnius k t žaisl kuris mums yra neišvengiamu faktu, kad to
bininkas gaunąs mažesnę ai-! prieš banksotųvnsį buitis tam
M (Misiūnas ir Mandravic kegan, III. ................... 40,600 ir Vilniaus kraštas vergauja, gyvybės klausimu. Lenkai Vii kios finansiniai silpnos fir gų savaime nustos neįstengda- j tikrų priemonių. Ta suma ma
kas), o toliau Valančius, Sta Vaicekauskas, 4242 S. Ma- „ mes |aisvi> nemirStaniei ,ais. nių laikydami, jeigu mes jiems mos negali išsilaikyti ir jos mas mokėti per daug brangių Į sij sąlygose per didelė ir jų išniulis, Petrauskas ir kiti, ku pleivood avė., Chicago, III. v5s gyvenimo niekas mums jajsvaį leistume jį laikyti, nie eina prie likvidavimosi. Bet , nuomų. Realūs interesai yra j tikrųjų reikės kiek sumažinti.
0.7 nnn
ir šiaip jau vienintelis išsigel
riems draugiškai patariu dai
.............
nepaveržia.
kuo nerizikuoja, jie laisvai
rytis į visas puses ir neatidė Gaižauskas, 148 F, 107tb st.,; Mes vig dg,to negyvenameJ sau žaidžia ir laukia tinkamos bėjimo vaistas tai susitrauki
mas. Visur ir visiems reko
Roseland, III................... 31,910 ket skurstame be Vilniaus, be
liojant kopti aukštyn.
progos toliau Lietuvą pulti ir
Bacevičius,
1850
Wabansia
savo
gostin
ė
s
Q
yilniug
dar
Yaukeganietis Sutkus žing
prie Lietuvos pajūrio prisi menduojama išlaidų mažini
snis po žingsnio eina pirmyn. Avė. Chicago, III........... 26,700 iafoiau skursta be visos Lietu- spausti.
(Bus daugiau) mai.
dalyg yiena
Vakar jis buvo da gana toli J. Vaičaitis, 424 Dean St., vog Dvi
nuo Condrato. Šiandie jau tik Scranton, Pa................ 25,850 prįe kitos linksta ir traukia
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
Ip. Taruska, 2334 S. Oakley organiškaį, nei viena nei kita
už 5,300 “žingsnių.” Jei KonGARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
dratas greit nepaeis pirmyn, Avė., Chicago, III. .. 20.350 negaįį gyVenti visu gyveniniu,
kaina............................................................................... 10c.
galimas daiktas, kad Sutkus A. Langmanas, 4521 S. Wa- negali išplėtoti gayo kūrybog>
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
Raip yra reikalinga, ir kaip
jį pralenks ir kitiems sudarys shtenaw Avė. Chicago,
kaina.......................................... ...................................... 75c.
baimės. Linkime p. Sutkui ko ™................................ 17,700 gaiį kiekvienas sveikas, norKRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
geriausių sėkmių kitus vytis, A. Nemčiauskaitė .. 8,500 mahlg ir kūrybai pajėgus kūI o tiems nepasiduoti.
mų drama, kaina................................. . ......................... 25c.
J. Balsis, 610 Wall St. Rock nas>
.
Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
............. 5,800 Vilnius yra visos Lietuvos
Pradedame išsiilgti Gilienės, ford, UI.
tūrų bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta
Pranas Jakštas, kaina
................................................ 50c.
Staniulio, Valančiaus, Misiū M. Povaifienė, 700 S. 9 st. iaįSVės raktai. Kas raktus sareikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
no, Grybo, Kazlauskienės, Žvi Herrin, III...................... 6,050 vo rankose laiko, tas ir visos
ir atlikti kiti reikalingi formalumai.
,
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
rblio, Pabi jonai čio, Bugenta- Varaitis, Luzerne, Pa. l,0ti() Lietuvos laisvę savo rankose
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
vičio, Vaičekausko, Bacevičio, J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. laiko, nuo jo pareina visos Lie
šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
Vaičaičio, Taruškos, Langma- E. St. Louis, III.......... 1.000 tuvos ateitis. Mes be Vilniaus
Sekančioiqis Dienomis:
246 puslapių kaina ............... .................................... $1.75
A. Paukštis 2225 S. Oakley negalime būti ramūs dėl mūsų
no, Balsio, Varaičio, Baltrūno
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Kovo—*-March 5 d. UNITED STATES
avė.,, Chicago, Till........... 1000 rytojaus.
ir Paukščio.
”
” 19 d. FREDERIK XIII
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
Kas buvę nebuvę, bet jie
; Taip pat ir Vilnius niekuo”
” 22 d. ILE DE FRANCE
AVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
da nėra pražuvę. Auš dienos,
įinet neprigys prie svetimos
Baland.—April 8 d. ILE DEjFRANCE
mas, ii 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kad nė vienas jų daugeliui pa
j valstybės, jis amžinai skurs ir
”
” 23 d. FREDERIK VIII
kun J. Bikinas, kaina.......... ..........................................90c.
darys didelių suprizų. Lankia
”
” 30 d. ILE DE FRANCE
į bus našta kiekvienam sveti
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
Gegužio—Mav 14 d. PARIŠ
Pirm. A. Nausėda
mam kūnui, kuris stengsis arme.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
”
»
28 d. FREDERIK VIII
1024 Center St.
Šiandieninis kontestininkų
'ba atsikratyti pagrobtu treč
Birželio—June 3 d. ILE DE FRANCE
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina.......... 80c.
Rašt. P. Fabijonaitis
stovis yra toks:
daliu, arba užgrobti ir likusių
”
”
16 d. FRANCE
SVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V.Šeške
Lietuvos dalį.
V. Stancikas, 1706 W. 47
2320 W. 23 Pi.
”
”
18 d. UNTED STATES
vičius, kaina
20c.
St., Chicago, III. .... 443,530 Ižd. Knn. F. Kudirka
Man labai gyvai prisimena
T jepoa—July 2 d. FREDERIK VIII
2334 S: Oakley Avė. ’*f'^aulių Sąjungos kūrėjo VI
O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
AGITATORIAI:
Putvinskio kalba, pasakyta
lionei reikalingi} informacijų kreiptis:
Avė., Cicero, III......... 441,430
kuinu ......................................
15c.
Kelmėje, kurios ištraukų čia
P. Varakulis, 724 West 18 J. DimSa
STELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
3347 Auburn Avė.
paduosiu:
St., Chicago, III...... 417,780
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
Kun. J. Mačiulionis,
“Kai kurie žmonės klausia:
F. Gubysta 4335 S. Mozart
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
2334 S. Oakley Avė
kam mums Vilnius? Mes, gir
St., Chicago, III......... 441,200
di, turime savo Kelmę, KelA. Stulginskas, 1628 S. 50 Z. Gedvilas
12311 So. Emerald Avė. mėje galime pirkti ir parduoti
Avė., Cicero, UI........... 400,120 j
A. J. Janušauskas, 1301 S. Į .M. ftlikas
viską, kas mums reikalinga.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
Telefonas ROOSEVELT 7790
10555 S. State St
Kelmėje yra maldininkams
50th Ct., Cicero, III. 394,200
tu

k. ,•

TiaLivac!

Knygos

Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

LABDARiy CENTRO
VALDYBA

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

“Draugas”

M—

P R A H n 3 c

šeštadienis,

vas. 27 d., 19,32

bumais, bet “Mirga” pakėlė
i jų j aukščiausių, laipsnį mūsų
' mėgėjų tarpe ir apvainikavo
nei stipraus šalčio, nei didelės scenos žvaigždės vainiku,
sniego pūgos, bėga, skubinasi
Kiti* vaidintojai irgi labai
į Šv. Kazimiero par. svetainę,
Nepriklausomybės
šventės kad tik gaati patogesnį suolų.; yVUU’ IUek° ne^hlua pnUW6'
paminėjimas vasario mėn. 2lĮAtėjo įkirtas vaidinimo laiV>tautaa ~ K* Elbrusas;
Gna,
Vytauto žmona — J. Ded. Toronto katalikų lietuvių kus įr jau vįsos sėdynės buvo
parapijos salėje įvyko iškil- j 1>rįpi|ayt(>s žiūrovų. Pasirodo reškevičiūtė; — Bilgenas—K.
mingas Lietuvos valst. 14 me-jgv Teresės dr-jos pirm. V. Juškevičius; Gimbutas — M.
tų gyvenimo paminėjimas. Pu-1 Baįys, trumpa kalba nupiešia ĮBlindžius; Moskevas —V. Bablikos atsilankė pilna salė, ne- veifcnlo turinį ir pereiškia, kad ; bellS’ Pro6ka“ J- Suavimus;
galėjo daugiau tilpti, per 150 prieš vaidinimų bus per raui- Kareiviai ~
Pelakauskag n
žmonių turėjo grįžti atgal į i Ją suduinu4ta Miko Petrausko J. Vaškys.

mūsų brangioms seselėms, ku- taisyta visokių. Po vakarienės kis. Visi davė “vėjo” uS ap riečių pavyzdžiu turėtų pase
rios dirba ir vargsta mūsų vi-'sūnūs V. Atockevičiūkab pa- 1 sileidimų ir ragino laikytis kti ir kitų kolonijų lietuviai.
suomenės reikalams.
Ypač skambino gitara. Tėvams mū vienybės. Lietuvių kandida Tik išvien ir sutariamai veik
šiais metais, kurie yra toki lonu tureli tokių puikių šei- tas Kimbarkas pasakė daug dami, lietuviai gali nubalsuoti
prasti ir vargingi metai.
mynų, nes visos uys p-ies Ah>- tiesos ir ragino lietuvius vie (išrinkti) savo kandidatus ir
Todėl aš nuoširdžiai kvie- Ukeviciūtes yra baigusios \i- ningai veikti.
tuo būdu turėti savo teisių gy
čiu visus atsilankyti ir parem su bv. parapijos mokyklų;
Dainavo tenoras* Meleckis ir nėjus valdžios įstaigose. Tik
ti šį darbų. Biznieriai ir ne taip put ir broliukas v. Inu- O. Skiriūtė.
reikia daugiau veikti, organi
biznieriai ir visos draugijos. oVs tų pačių mokyklų, dabar
zuotis ir, kas svarbiausia, lai
Pabaigoje karštų kalbų pa kytis vienybės!
Šv. Onos, Idealus meno kliu- lauko aukštesniųjų mokyklų,
bas, Kalvarijos stacijos, Mal- yresmoji Genovaite yra bai sakė Strelčiūnas.
D.
dos Apaštalystės, Tretininkai, &’us ^gh schooi ir dabar dirSkaitykime ir platinki
Šv. Petro ir Povilo, Šv. Viiiofise Montgoniery Ward Co#
lied-jo pastaba. Antradienį,
te lietuvių katalikų die
cento ir Vyčiai! Praleiskite šį 1>atl jaunesnioji p-iė Ona Alo- vasario 23 d., įvyko rinkimai.
įspūdingų vakarų su mumis. ckevielutė mokosi skambinti Lietuvių kandidatas respubli nraštį “DRAUGĄ” ir
namus, nes jau nebuvo salėje kompozicija “Mielaširdystė.
Tarp aktų Šv. Kazimiero
Kaina pigi: tik JOc. Lauksime gitara ir jau puikiai paskam konas Kimbarkas liko išrink remkite tuos biznierius
vietos.
Prašo publikos dainavimo me- parapijos choras sudainavo kebina.
visų!
tas asesorium. Tai yra didelis ir profesionalus, kurie
Paminejimo programų sure- tu prisiminti mūsų didvyrį lėtų smagių dainelių, vadovauElziutė
Aš linkiu p-lėms Mockevi- Ciceros lietuvių laimėjimas,
ngė jaunimo kuopa Svytune- did. kunigaikštį Vytautų. Pu- jaut vargom Žižūnui. Dainegarsinasi jame.
čiūtėms augti ii bujoti tikro gražūs vienybės vaisiai. Cicečiai, vadovaujant vietos lite- blika ramiai klausėsi gražių lės žmonėms taip patiko, kad
Vasario 13 d. pasitaikė man mis lietuvaitėmis ir Lietuvos
u iHIIIIIIIIHIIIIIIIJIIIIIIIlllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllIlKM
bonui.
įiunčių ir jaudinančios melo- po kelis kartus buvo iššaukiabūti Roseland’e ir užėjau pas dukterimis būti.
.... ,
.
dijos, taip pat tyloje pagerbė mi pakartoti.
p-nus Mockevičius. Įėjęs į na
Publika buvo be galo pate. v .
, .
Svečias
nkinta programa.
įžanginę Zllob t>euovėb arzygi n teMontrealio mėgėjai scenos mų pamačiau gražaus jauni
prakalbą pasakė vietos kieuv- ,UV°S
dld|JI kumgalki- veikime jau pasiekė galui au- mo būrelį. Paklausiau šeimi
, ILL
nas.« Vadovaujant p-iei O ii- 1
.
6
kstų laipsnį. Nieko jiems pn- ninkės p. Mockevičienės, iš
tuojau atsidaro scena ir, štai, . •»..
. v_ ,
TIK SUB. IR NED., VAS. 27 Ir 21
kutytei, Švyturio choras sugie, _ _ ..... kišti negalima.
Aciu, daug kur tokio gražaus jaunimo pri
. t
'
publika mato Krėvės kaleji- , .
•
...
'. .
•
l
dojo inetuvos iiimnų ir ‘ Save
...
,
...
kaitų amu jums, nenuilstan- sirinko? Paaiškino, kad jau
Prieš įvykusius Cicero mie
.
.
mo kandonų, kuriame Mirga ,• ••
. .
v .
Nuo 20 iki 407c sutaupysit per šį išpardavimą
tne King. iiimnus gieda cho.
. .’
. .
tieji meno mylėtojai, uz to- nai dukrelei parengė vakarie sto valdininkų rinkimus gau
: upes tingai ir sumaniai pla- . •
. .
rūpestingai
-■
•
•
1
kius gražius vaidinimus.
nę, jos gimimo dienai pami singas lietuvių susirinkimas
ras su gyvu paverksiu. Lietu
uuoja Vytauto paliuosavimų
Tremtiuis nėti. Tai būta p-lėg Onos Moc praėjusį pirmadienį buvo la
va ir Kanada sveikinasi, pas
iš galvažudžių rankų. Jos šve- ’
kevičiūtės gimimo diena. P. bai reikšmingas ir gyvas. Kaikiau sekė dainos, tam tikros
lni kalba, dramatiški gabumai
Mofckevičienė pradėjo sodinti j bėjo V. Kakanauskas, J. Kareilės ir Lietuvos savanorių “Ka
,
veržte
veržės
į
žiūrėtojų
širsvetelius už stalo, kuris buvo j pus, A. Liutkus, P. Juknis, dr.
reivių kalbosK,” ir
±± kt.
&V. Po
a v visų
Antrame akte pasirodo
puikiai papuoštas, valgių pa- i G.usenas, L. Kizas, R. Devei
trumpesnių kalbų buvo suvai
ir aukščiau
=
pats Vytautas kalėjime, iš kū Na—kų! Šv. Kazimiero Ak.
dinta veikalas “By tojaus diepilnai įrengtas |
rio
paliuosuotas savo 4 skyrius atsibudo. Kelia di
,
... ...
. , , . •„ .. .
ną” ls
iš spaudos draudimo lai-k
su tūbomis
=
. ,-------------žmonos tarnaites
Margospasipasi- dėlę
dėlę irir iškilmingų
iškilminga puotų
puota va,
..
....
A
--------Mirgos
ku. Po vaidinimo netrumpoje' ...
,
,
LACHAWICZ
IR
SŪNUS
, , ,
'aukojimo dėka. Patį paliuosa- sano 28d., i vai. vakare, Visų
PAGBABŲ VEDĖJAI
'
kaiboie vietos klebonas nupa-j .
,
....
..
. •
J
.
..
. vuno momentų visi megejiu Sv. parap. svetainėj,
— Krautuvės valandos —
=
šakojo is Lietuvos istorijos ir
, .
.
...
..
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
£
Lietuvos visus pergyventus^*™
Valgiui bus tokie gardūs,
Dvi Koplyčios Dykai Del šermenų
I Subatoj iki 10 vai. vak. Nedėlioj iki 4 vai. po pietų. |
laikotarpius, kaip mbi pj Y* * a..tot suk<'*e _daug veikalai tokie gražūs, kad nePadarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Būs, jungu per didįjį karą n- Į
krU“7 »» galim apsakyti. O pas,Notary Public reikalus.
^kvieno akys® pasirodė sekimas pareina nuo visų žl||o.
ligi Nepriklaus. atgavimo. Pa
Cliicago, ilk
Cicero, iii.
gaili ašaia, matant kaip tu nį,b jej vksį atsilankysite, tai
skiau nurodė klausytojams,
2314 VV. 23rd Place K
1439 So? 49 Court
jauna lietuvaitė Mirga “tau- bus pa8eknlinga8. Jei neatsi.
!
4916 West 14thSt. •
150 Broadway
|
kaip reikia savo tėvynę mylė
Telef. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927
tos sargas”, narsiai ir su to- lankygite> tai bus skriauda
ti, gerbti, ko smulkiausiai pa
=
Cicero, 111.
lf Melrose Park, III. =
kiu pasiaukojimu atidavė sa- :__________________________
S
<
£
liesdamas faktus.
s
s
vo gyvybę už did. kunigaikš-1
Ę
Caah arba lenf/vūs išmokėjimai
Maskvos raudonukai, kurie
čio Vytauto laisvę. Ir sudre
buvo apsilankę, negalėjo nu
giiiiiiimiiimiuiimimmniiiiiiiini»im»»»»inininnHiiiiHinnmiiiiiiinnm»i>"
bėjo kiekvieno lietuvio širdis,
sėdėti, ėmė viens kits iš pub
kada Mirga su džiaugsmo aša
likos tarpo šaukti.
Tuomet!
romis akyse ištarė žodžius:
kalbėtojas remdamasis fak
“Jis laisvas, laisvas” ir, pa-1
tais, stengėsi dar daugiau ko
bučiavus Lietuvos spalvas,
munistu darbelius iškelti aikš
nėrė pakaruoklės virvę ant
tėn. Visi žydberniai matyda
savo kaklo.
mi, kad jau nėra progos triu
Mirgos rolę vaidino p-lė O.
kšmų pakelti, o publika ploja
Bandžiūtė ir neklysiu sakyda-!
delnais “šalin komunizmas”
mas, kad ji puikiai vaidino ir I
ir visi, kurie tik jautėsi sa
g^vai perstatė žilos senovės j
vyje, kad esųs Maskvos ber
“Tautos sargų”—Mirgų.
Patenkinimas garantuotas
nas, išdūmė pro duris, nelauk
Pagražinta išvaizdą.
Onutė
jau
nuo
senai
yra
pa‘
PUIKUS VĖLIAUSIOS MADOS ŠLIFUOTI AKINIAI SUSTIPRINS
dami nė pabaigos. Klebonui
AKIS, PAŠALINS JŲ NUOVARGĮ, GALVOS SKAUDĖJIMĄ
garsėjusi
Montreale savo gabaigus savo turiningų prakal
IR STEBĖTINAI PAGERINS REGĖJIMĄ
bų, choras vėl dainavo ir Hi
ADVOKATAI
mnais užbaigė paminėjimo iš
kilmes.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Garbė lietuviams katalikams
OFISAS aav
IR *>•**•**
AKINIŲ
v/r
’*v —DIRBTUVĖ
-------už lietuviškų ir patrijotiškų
(John Bagdziunas Borden)
756 W. 35 Street - Telefonas Yards 1829
ADVOKATAS
veikimų.
Gerb. klebonui, choro vedė 105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727
jai p-lei O. Pikutytei, kad to
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
kiu trumpu laikotarpiu paruo
Telephone Roosevelt 9090
šė chorų su dainomis Neprikl. Name; g ,ki #
Tel Repub 9600
paminėjimui, tenka tarti šir- j----- ------------------ ------ —
dingų ačiū lietuvių kolonijos
vardu. Taip pat ačiū visiems
ADVOKATAS
programos bendradarbiams, y Miesto Ofisas 77 W. VVashington St
Roorn 1502
Tel. Central 2978
pač švyturiečiams, kurie visa
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
me kame darbavosi. Tad ne-įI Vakarais:
,
Utarn., Ketv., ir Subatos i
nuilstamai ir toliau į darbą, i
s iki 9 vai.
LAIVAS “FRANCE”
....
.
.» . ..
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7287 1
broliai, seses, išeivijos gyve
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
Namų Tel. Hyde Bark 3395
Ateinančią vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas“ rengia
nime!
ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
Vargo vaikas i
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
Jau nuo senai ėjo gandas*
ADVOKATAS
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerų ir patenkinamą
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
Montrealės padangėje, kad Šv. ■ n SOUTH IA SALDE STREET
patarnavimų.
Room 1984
Tel. Rendolph 931:
greitai nueina ir greit išmokamiTeresės draugija rengia sce- į Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak >
8841 So. H-lBted St. Tel. Vlotory 9541
noje puikų, žilos senovės, 4 į
▼alioto* — 7 ik, 9 vakare
Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
aktų veikalų “Mirga.” Kiek-; Utarn., Ketv. ir Bubėto* vakare
viėnas lietuvis su ilgėsiu lau
SIUNTIMO SKYRIŲ:
kė tos dienužės, kada teks pa- ’»
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
matyti taip brangus mūsų dra
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
2334 South Oakley Avenue
LIETUVIS ADVOKATAS
mos kūrinys. Sausio 31 d. į- 155 N. Clark St., Room 909
CHICAGO, ILL.
Telephone FRANKLIN 6745
vyksta minėtas vaidinimas.
Namai: 3117 S. Union Avė.
Kas tik gyvas nežiūrėdamas
Telephone VICTORY 2218

LIETUVIAI AMERIKOJE

TORONTO, KANADA

" aABIO IŠPARDAVIMAS '

ROSELAND, ILL.

.

S LIPSKIOKRAUTUVES

Važiuokite i Lietuva So “Draugo” Ekskursija

Birželio 16 d. 1932

Dn G. Semer

JOHN B. BOROEN

A. A, SLAKIS

Jau netoli

A. A. BUS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENIORA

CHAS. A. PEPPER .

jį

1

-I

1 ■

|

Šeštadienis. vas. 27 d., 1932

R

p

A

U

f',

a

s

SCENE OF THE WINTER OLYMPIC GAMĖS

Bridgeportas.— Trečiadienį,
kovo 2 d. Šv. Jurgio bažny
čioj 7:30 vai. vak. prasidės
rekolekcijos daugiausia taiko
mos jaunimui. Baigsis sekma
dienį, kovo 6 d. 9 vai. ryte. KAS YRA ŽEMES VIDURY
SKAITYKITE IR PLATIN
Pirmų vakan| rekolekcijos
KITĘ “DRAUGĄ”
Žemė
yra
didžiulis
kamuo

bus bendros vaikinams ir me
rginoms. Taipgi visais rytais lys, turįs skersai 12.7000 kilo9 vai. būs bendros rekolekci- metrų. Važiuodami traukiniu
DIDIS
jos.
po 100 kilometrų per valandų, KOVO MENESYJE
Ketvirtadienio vakare kovo ženię Pavažiuotume tik per 5
3 d. rekolekcijos bus bien me- Paias lr ? valandas, o lig me
mės vidurio turėtume keliauti
rginoms ir moterims.
ABEJOSE
truputį daugiau, kaip 63 va
Penktadienio vakare kovo landas. Tad kyla klausimas,
Peoples Fumiture
4 d. (Šv. Kazimiero dienų) kas yra žemės vidury, iš ko
Co. Krautuvėse
rekolekcijos bus vien vaiki žemė yra sudaryta. Tuo jau
RADIOS
nams ir vyrams.
seniai domisi mokslininkai ir,
PLOVYKLĖS
Šeštadienio vakare, kpvo 5 tenka pasakyti, yra gerokai
IR
d. bus bendros rekolekcijos. žemės vidurio paslaptį ištyrę.
SLAVIKAI
Į šias rekolekcijas kviečia- i Pirmiau buvo manoma, ’kaū
tik angliškai suprafitantie- ] žemės vidurys yra karštas ir
jį nes ulisijonieriuB kalbės 18kystas nelv„inant usnies iū„augiau angliškai, negu ketu- j
i
"5^ ”k

many shots. Brighton led the
jend of the first ąuarter 8 to
-----------į 0, būt fell back after “Obie”
Providence garnered fifth Zvibas was taken out of the
place lionors by defeating No. ganie with a pėdai casualty.
Side 32 to 31. The game was Kraucunas and Barskis led
a thriller every bit of the way. the Laker’s attack in the lašt
North Side managed to hold half to annex the victory.
the lead up to the finai secProvidence 32
onds of play when Providence,1
,
fg.
p.
Aerial view of the stadium and rink at Lake Placid, New
after closely trailing the E*-' Beckonaitis, rf.......... t) 0 2 1 York, scene of the winter Olympic games.
kimo team, sauk several overjf
3 3 2
head sliots to take the bacon. I Komai’lovskaį ’c.* ’///. 3 1 2 Žilvitis, c,.................... 2
0 3 ing to. play for Forth Wayne
Zalevas, of North Side, aa- Cernauskas, rg.......... 1
0 2 Zvibas, rg................... 2 0
of the Central League.
nexed the day’s scoring iion- Stumbris, lg................. 5 2 1 Semetis, lg................. 0 1
After the termination of tlie
ors with a totai of sixteen Raspbidas ................ 1 0 0 Zaura......................... 0 0
1931 baseball season, Finkey
,
, , ,
, , „
points. Providence showed a Frankovich ............................ 0 0 0 Chapas
0
signed a contraet to eatch for
ratlier even distribution of
Fortk Wayne. He is only 20
points.
Totai
13 6 9
Totai
6 13 years old and has all the ear- vį§kai. Rekolekcijas ves Tėvas
as tai. Tačiau dabar galvojama
------ o----NortA Side 31
Tomorrow Cicero and Town marks of a big leaguer.
Benediktinas
Rakauskas.
kitaip. Įvairiais bandymais pa
In the girl’s game Bridgefg. ft. p. of Lake meet again. Anytime i While witli the Cicero team,
Tėvus
kviečiu
į
talkų,
kad
vyko nustatyti, kad žemės gel
port humbled the Providence Zalenas, rf.
......... 7 2
į the.se two teams play each ot- Finkey pitched off plenty ruu šios rekolekcijos ko geriausia
mės, einant prie jos vidurio,
girls 9 to 5. The game was Naikelis, lf................ 1 2
her the fans can be sure of ners from bases. lle lias a1 pavyktų. Prižiūrėkite savo; tiiip atrodo. Iš pradžių eina
played with the usual femi- Rutkauskas, c.
0 0 2 some real excitemnt. In the į bulletlike throw and is a good Į jaunuolius, kad jie šiomis re- k^ta to^Tplu^^t ku“
nine techniąue, exhibiting so -1 Andrus r<r
.... 4 0 1
kolekcijomis ko pilniausia rios mes
gi ,uta
me clever passing and a fine Į gavįekus, *lg.............. 1 1 1 lašt ganie between tliese tv.-o lutter
Finkey is iollowing in tlm1 naudotųsi.
turi
apie
mighty teams, the score was
imitation of masculine ’ floor 1
_______
footsteps
of
his
older
brotlier,
“;14 to 13 in Cicero’s favor.
Primenu, kad grynai lietuwork. Miss Bakutis of BridgeTotai
13 5 1 You may well be assured tliat Stanley, who has played with viškos misijos Šv. Jurgio par, storumo, reiškia palyginus su
žemės didumu, yra beveik.ly
port and Miss Peppers of
GIRLS
Town of Lake will be out several minor league teams, bažnyčioj įvyks nuo gegužio gi obuolio žievelės storumui.
Providence were tied for scor
Bridgeport 9
avenge the defeat; būt at the būt due to some injuries v/as
Į Po jos eina skystos, ištirpuing lionors with two field
fg. ft. p. šame time Cicero will be one forced to retire from the game
tory of our league. A pernm-' sios medžiagos sluoksnis. Žegoals apiece.
J eromis, rf................... 1 0 G floor witli the sole purpose
Lots of Luck, Finkey.
nent record for future gene- mės pluta lyg ir plaukioja tam
----- o----Bakutis, lf................ 2 0 1 of eliminating the Lake team.
rations to marvel at. The Ci-' skystam sluoksny. Po skyste
In the first game of t ii“ Alberts, c..................... 0 0 1
EXTRA !
Bridgeport encounters Brigh
cero—Town of Lake game is sluoksnio eina vėl kietas akchampionship round, Cicero j Grigonis, rg.............. G 0 o
ton and to other outside ga MOTION PICTURES TO BE sure to make history tomor- meninis sluoksnis ir po juo
won a 26 to 22 victory over j
lg ..
.00
TAKEN OF K of L LEAGUE
mes will be played.
row afternoon.
prasideda didžiulis žemės bra
Bridgeport in a fast game. Ci_______
T0M0RR0W
Therefore the Commission- nduolys, sudarytas iš geležies
Frank (Finkey) Stankus a
cero opened up with a fast, x Totai 3 0 6
ers have madė all arrange- ir nikelio.
member of the Cicero, K of L
passing attack sinking threeProvidence 5
wo
great
teams
Inee
^
a
ments to record the occasion Kad žemės vidury turi būti
field goals in quick succes-Į
fg ff p is becoming aware of the fact
great game for a possible title in a befitting manner.
1 sunkus metalinis branduolys.
sion. The ąuarter ended 8 to vilbert
rf
0 0 1 that be really is a good ball- in a great league tomorrow
Dr. J. Rootli (Rutkauskas) vistiek koks — skystas ar kiė5 in the suburbanites favor.
Vidmont lf.
0 0 0 player. Where he was with afternoon.
Therefore someThe Cicero fans were some- "Vaisius
c
0 10 Cicerė, the 1930 Champion*, thing new and different has will be the director and pro- tas, sprendžiama iš to, kad žeducer of the action filiu.
mė yra pusšešto karto sunkesFinkey was witlioūt a doubt
what disheartened when “Pe- peppers rg
o
been arranged for the players
J. L. nė už tokio pat didumo van
3 I the outstanding catcher in t,lie
te” Petru laitis was forced to Lenard lg
0
and fans.
oĮk of L League. In 1931 he
relinąuish bis part in the ga- Zvinak
0
, played with the Lithuaniaų Motion pictures of the K oi
me for a more important af__
Telefonai:
Taip, jų» ga
Red Rose Athletic Club oi L league games will be taken į
CALUMET
fair. Witli Jurgel at center į.
2 1 4
Totai
lite pirkti
”
3482
Cicero. This sumrner he is go-1 for the first time in the his- j
Cicero exhibited some clever
sau
”
0030
Cicero
26
Anslls
pass work to sink some weil
•• ’
6799
fg.
ft.
p.
executed short stots. “Gertie”
VZ WHOLESALE KAINAS IS
1
2
F.
Žukauskas,
rf.
..
5
and
“Jalinny” Žukauskas
wera largely responsible for Budrikas, lf........... . 2 1
0 0
the increase in the lead whic.i
iilaitis, c.
BALSAS BALANDĖLĖS- juodais odos aptaisais (labai pa
Jurgel,
c....................
0
0
2
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50
2426 So. Halsted St.
ended at 16 to 9 ai the first
Balsis,
rg
......................
4
0
JĖZUS
MANO
PAGELBA,
dideliomis
raidėmis
(literiomis)
half. Bridgeport gained onthe
2458 So. Halsted St.
0
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50
lead through “John” Las- J. Žukauskas, lf........ 1
1000 W. 22nd Street
PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų
key’s and “John” Tenzie’s Stankus ... ^........... 0 0
Per virš 35 metus pardavinCJame tiktai pačlajs geriausias
kraštais, kaina .............................................................. $1.50
long shots which ended the
Šiltas oras verčia nųis palaikyti minėtas kainas.
Totai
• 12 2 6 MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais
third ąuarter 24 to 18.
Šaltas
oras tikrai priveęs tas kainas pakelti. Musų nau
Bridgeport 22
(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
jas
y
ardas
1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel.
To make matters worse for
fg. ft. p. MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
Ganai 3480.
Cicero, Balsis vas ejected Kuchinskas, rf. ..... 2 3 0
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lithpų kraštais, kaina .......................................................... 75c.
from the game on the teclnii- Tenzie, lf.............
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
2 1 3 MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, Į
cality of ambulating off the Jesinis, c................... 2 2 3
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50
su sagutėmis, kaina .................................. ................ $1.75 j
floor with a replacement at Laskis, rg.................. 2 0 0
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina......... $1.50
J/iLų kainos žemesnės, nerju visiį, departmentinių storų.
the beginning of the lašt Rainis, lg......................0 0 1
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25
ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
ąuarter. Things began to look Budrikas .... .x....... 0 0 0
tonas $6.00
Indiana Egg ......
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c
bad for Cicero with Kuchins- Sholis ...................... 0 0 1
6.00
Illinois Egg ........
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
7.50
kas and Jesinis slovly mountWest Va. Lurnp ...
mato paauksotais lapų kraštais, kaina ..................... $1.25
7.50
Black
Band
Egg
.
ing up the Bridgeportt score.
»» 8.50
Totai
8 5 8 KANTIČKOS, juod. apt. Tilžės spauda .................... . $1.75
Black Band Luibd
Būt “Buddy” Budrick’s and
9.00
Town of Lake 18
Red Ash Erie I.un11 p
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
ft 9.50
“Johnnv” Žukauskas’ stellar
Blue
Grass
Lump
fg. ft. p.
(Tilžės), kaina ............................................................ . $1.50
ff 9.50
Fancy Lump .......................... .
guarding managed to stave Kraucunas, rf.............. 3 0 0
f f 6.75
MELSKIMĖS, juodais odoa apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
Pocahontas Mine Run..............
off the Bridgeport attack un- Vanagis, lf................ 0 0 0
ff • 9.00 •
Pocaliontas Lump...............................................
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.
ff 9.50
til the gun went off.
Pocahoiitas Egg .....................
Barskis, c.................. 3 0
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
ff
f
8.50
Pocahontas Nut ......................
Kuchinskas
and Jesinis Lauraitis, rg............. 0 1
•
>>
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais......... $3.00
6.50
Pocahontas Pea ..................... .
f
f
played stellar bąli for Bridge Bajorinas, lg. .......... 1 1
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand kraštais $2.25
7.25
West Va. Be dūmų, 50% rupus
f
f
10.00
Coke-Range dėl fūrnasų .......
port. “Frankie” Žukauskas Karchauskas ........... 1 0
ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide
>> 9.50
Canell
Block
............
...........
and “Vince” Balsis took scor Lenkauskas .............. 0 0 0
lės knygelės, kaina ....................................................... $1.50
ff 4.00
Minkštų anglių Ssreenings.......
ii
ing lionors with 11 and 8
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už
16.00
Best G radę Chestnut ..............
Totai
8
2
points respectively.
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš. Šventės
ORDERIUOK DABAR
Brighton 13
•
------ o----galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.
Mes pristatome visame mieste.
fg. ft. p.
After a slow start Town of
Meg esame užbondsuott miesto sverikai ir kiekvienas vežimas, kuris
išvažiuoja tft musų yardo. turi oficialaus sverlko iemklą. Tas garan
Lake managed to defeat Brig Dariais, rf.............. ... 1 0 0
tuoja parodytų ant tlkteto svarumų.
2334
SOUTH
OAKLEY
AVENUE,
OHIOAGO,
ILL
Voveris,
lf
................
0
0
0
hton 18 to 13 in a game of
PROVIDENCE TAKES
FIFTH PLACE

ė

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRlįl MALDAKNYGIŲ

e

dens kamuolį. Jei Ižemė būtų
tik iš akmens, tai ji būtų tik
du kartus sunkesnė už vande
1. iki gegužio 15 d. Jas ves
nį. Tas didesnis jos sunkumas
tėvas jėzuitas iš Lietuvos.
ir rodo, kad žemės vidury turi
Pralotas kun. M. L. Krušas,
būti daug sunkių metalų.
Šv. Jurgio par. klebonas.
M. R.

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI

“DRAUGAS" PUBLISHING GOMPANY

Ift&i

ANGLYS

Gto. P. Taylor, Ir. Cral Coinpany

IŠPARDAVIMAS

UŽ MAŽIAU KAIP

PUSĘ KAINOS
Demonstruojami Radios, pi
lnai įrengti dailiuose kabi
netuose, verti iki $125,

........ $“| 5,00

Po

1932 metų mados nauji ra
dios tik po .. $-| 0,75
Kombinacijos radios su gramafonu,

rųjų

naujos

mados,

ge

išdirbysčių,

............*55.00

p°

$100.00 Vertės Naujos
THOR Plovyklės

po $57.50
100.00 Vertės Naujos
Maytag Plovyklės
MODEL F. M.,

po po $55.00
$100.00 vertės Naujos
VOSS plovyklės

po #59>5O

$28.00 verti pernaujinti
pilnai gvarantuoti
Eureka elektrikiniai kaurų
šlavikai

tik po ^14.95
$35.00 verti perjiaujinti
Hoover gvarantuoti šlaviką t

tik po $16*95
LENGVŪS IŠMOKĖJIMAI

PEOPLES
FURNITURE CO.
4177-85 Archer Avenue

Tel. Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd Street

Tel. Hemlock 8400

D RA U G A s

šeštadienis, vas. 27 d., 1932

ir teikti didžiausių paramų jų Pakviestas žymus kalbėtojas,. da gaideliai,’ ‘Šalta žiemužė’ mins svečius savo gražiomis,
SPULKOS RADIJO
Vienuolvnui.
dr. J. Poška entuzijastiškai ir‘Lopšinė daina.’
dainamis.
PROGRAMA
kalbėjo. Dvi sesutės grojo:
Taigi, neužmirškite atsiVakaro vedėjas K. Žaroinssmuiku
T.
Meilūnaitė,
pijami
2
sk.
veikėjos
pp.
SeklecVisos lietuvių, lenkų ir kitų
MARQUETTE PARK
savo darbais Vienuolyno naukis Fed. 19 sk. vardu dėkojo lankyti 6 vaL Vak ’
A f oi Iz i i- iir
»• oloivnobU
________
Į dai, Bridgeportiečiai ir šiemet kienė, Gedvilienė, Vaicekaus pritarė B; Meilūnaitė. Kalbė kalbėtojams, programos dalv.ifll?
tik
At6,kit
atveskit tautų spulkos, susiorganizavu
Akademijos rėmėjų draugijos nemano nusileisti kitiems sky- kienė ir p-lė Jančauskaitė sto- jo kun. A. Valančius. Duetų viams ir visai publikai už gam Isav0 draugus- Junw bus Po sios' per Building and Loan
linksminimas ir sykiu garo Reserve Exchange? Cook aps8 skyriaus vakariene.
riams. Stojam į lenktynes. Va- vės prie bažnyčios durų per dainavo K. Lekaitė ir S. Gu- ringų atsilankymo.
ihnksm.nimas
visas šv. Mišias ir rinks aukas bystaitė, pijanu akompanuodarbų padarysite, remdami Šv. krity, duos per 13 savaičių
• 21
oi d.
J aSV.. rr
• ’
sano
28 ...
d. A. R. D. , 2 sk.,. renVasano
Kazimiero
.
. šv. Kazimiero vienuolynui. Vi jant J. Noreikaitei.
Visi
sustoję,
vadovaujant
I
Kazimiero sesutes.
į gražių radijo programų.
Gražiai
gia metini vajų sekmadienio
akademijos rėmėjų draugijos
vakare; ruošia skanių vakarle- si geros valios žmonės prašo dainavo “Leiskit į Tėvynę”, vai'g- J- Kudirkai ir Maž. Gėl.
Paukštukas
Pirma programa duodama
8 skyrius surengė vakarienę
kvartetui
sugiedojo
“
Lietuva,
nę su programa, kurių išpil-Įme įvertinti jų pasiaukojimų “Kur sapnų grožybė” ir “Su
pirmadienio vakare, vasario
su programa Šv. Kazimiere dys parapijos mokyklos vai-! ir aukoti pagal savo* išgalę— diev sesutės”. Kalbėjo kun. S. Tėvynė Mūsų”. Visi linksmi
29 d., nuo 9 vai. iš stoties WC
A. f A.
^vienuolyno naudai. Pačios rė
skirstėsi
namo.
Jonelis.
Dainavo
A.
Giedraitis
kučiai, vadovaujant seserims Dievas šimteriopai atlygins!
FL, 970 kilocycles.
ANTANAS RADOMSKIS
mėjos gavo valgių iš dosniųjų
Ainis
“
Brangi
Tėvynė
”
ir
“
Gale
7
vai.
vak.
į
vakarienę
at

mokytojoms. Programa žada
Programa bus sudaryta iš
biznierių dykai, viskų skaniai
būti nepaprastai įdomi. Be to, vyks ir Bridgeporte augęs sodo rymojau.” Dainavo J.
“Draugo” bendrovės arti dainų, muzikos ir trumpų prapagamino ir sukvietė daug bus mūsų parapijos žinomos
kun. prof. Urba, kurio tėve- Gudas “Ilgesiai į Tėvynę”,
WEST
SIDE
miausias kaimynas ir bičiulis kalbėlių. Todėl , nepamirškit
svečių.
Ruiminga parapijas
dainininkės p-lė Pranutė Ga- liai gėlininkai Urbos ir dabar {pijanu akompanavo J. Ku
po ilgos ir sunkios ligos ap nusistatyti savo radijų pirma
svetainė buvo pilnutėlė. Ren ruckaitė ir p-lė Griciūtė. Prof. šloj kolonijoj gyvena.
Busidirka. Kun. A. Briška savo Ar žinote, kas bus vasario
sirūpinęs Šv. Sakramentais dienio vakarų ir pasiklausyti
gėjos visus mandagiai priėmė. A. Pocius žada vakarų pa viešnių iš rėmėjų centro ir iš ! patrijotiškoj kalboj sukėlė
28
d.
Aušros
Vartų
par.
sve

vasario 25 d. mirė. Aa. Anta- gražios programos.
8 sk. pirmininkė p. Gricienė puošti jo vedamu Šv. Jurgio
dvasių klausytojams: be Vil tainėj? Aš jums pasakysiu, aš no žmonai Veronikai ir jo na
rėmėjų 8 skyriaus.
F. T. Puleiki.s
atidarė vakarų ir, pasveikinus parap. mokinių orkestru, ku
niaus nenurimsim! Mažosios labai gerai žinau. Šv. Kaži- muose gyvenančiam sūnui Juqvisus svečius, pakvietė kapi ris ne kartų laimėjo dovanas
Gėlelės kvartetas S. Taškevi- miero Akad. rėm. 10 skyrius zapuį įr z Onai Radomskiams
BRIGHTON PARK
X Dr. P. Atkočiūnas jau
tonų P. Jurgėlų vesti vakaro kontestuose. Be to, puotoj da
čiūtė, J. Noreikaitė, V. Jaske- rengia vajaus vakarienę su į reiškiame giliausios užuojaupasveiko ir jau pradėjo eiti
programų.
lyvaus J. M. pralotas M. L.
Lietuvos Nepriklausomybės vičiūtė ir O. Kisieliūtė, pijanu programa, sesučių naudai.Busi^g įr suramįnini0
savo pareigas. Taip pat pa
Pavakarieniavę, svečiai pa Krušas ir kiti įžymūs svečiai šventę Vasario 16 d. briglitonlabai nepaprasta. vakarienė.
sveiko ir p. Peldžiūvienė,
To vakaro rengimo komisi- parkiečiai gražiai paminėjo, akompanuojant varg. J. Ku Turėsime įžymų dainininkų p.
Kun. L. Draugelis,
siklausė pp. Gubystų gražių
“Draugo” laivakorčių agentūdainų. P-lė Kasmauskaitė pa ja, ypač jos pirmininkė ir A. A. L. R. Kat. Federacijos 19 dirkai, gražiai sudainavo ‘Gie- A. Giedraitį, kuris palinksDraugo” reik. vedėjas, ros vedėjo žmona.
šoko “dog-dance”. Šv. Kazi R. D. garbės narlė p. Cecilija skyrius surengė gražių programiero akad. mokinės p-lės Pre- Petraitienė ir p. Teofilė Stan mų. Žmonių prisirinko pilna j1 ?
sevičiūtės pagrojo (smuiku ir kevičienė (amžina draugijos svetainė. Vakaro vedėjas K.
pijamu). P-lės B. Presevičiū- narė), dirba su didžiausiu pa Žaromskis paaiškino vakaro
LITHUANIA
RECEIPTS
ĮPLAUKOS
tė ir Pilkvtė suvaidino “Be- sišventimu, kad visa ko gra tikslų. Garbingas parapijos
BUILDING,
LOAN
8C HOMESTEAD
žiausiai nusisektų. Visus val choras, vadovaujant vargon.
Cash in Banks beginning
nedikcijų”.
Pinigai Bankuose
of year ................................
17,082.92
Pradžioje metų
ASSOCIATION
gius
parapijose jos sukolekta- Justui Kudirkai gražiai sudai
Cash with Secretary ....
200.00
Pinigai pas Sekretorių
' Turiningas kalbas pasakė
Installments................................
69,221.46
Įnešimai
f
vo — bilietus- platina, svečius navo 4 patrijotiškas daineles.
Matured Stock ....................
7,377.50
Užbaigti šėrai
LIETUVA
kleb. kun. A. Baltutis, vaka
Paid up Stock ....................
47,550.00
Užmokėtos akcijos
kviečia ir pačios komisijos
SKOLINIMO IR NAMŲ STATYMO DRAUGIJA
Interest
20,609.60
Nuošimčiai
ro vedėjas p. Jurgėla, kun.
Premiums......................................
534.00
Premijos
NAUJAS IŠRADIMAS
narės
bei
kitos
rėmėjos
gau

Membershlp ................................
261.50
Įstojimai
Katauskas, p. A. Nausėdienė
Uždėta
Vasario
4-tą,
1904
—
Inkorporuota
Kovo
31-mą,
1904
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,
Transfer .................
10.00
Pervedimai
siai aukoja šiai metinei praFine s
...........................................
243.09
Bausmės
kurtos pasaulis per šimtus metų lau
ir p. Gricius. Žymėtinas sųmoRents ....................................
300.00
Nuoma
mogai. Bilietus komisijai pa kė jau yra gatava. Deksnlo Galinga
Loans repald Real Estate
76,700.00
Paskolos ant namų atmokėtos
jingas vakaro vedimas ir įs
Mostls yra sudaryta Iš 18-kos skirtin
Loans repald Stock ....
5,200.00
Paskolos ant šėrų
atmokėtos
deda platinti pp. Nedvarienė, gų elementų. Iš visų kraštų svieto
Kcal Estate ................................
355.49
pūdinga kalba gerb. kap. P.
Nuosavybė
girių
visokių
medžių
aliejui
Deks

Taxes ..........................................
448.09
Taksai
Lapinskienė, Tamanauskienė, nlo Galinga Mostls kaipo saulės spin
Jurgėlos* (“Draugo” Redakci
Insurance ......................................
275.36
Apdrauda
duliai,
pasekmingai
gydo:
Reuma

Malinauskienė, Voverienė, GuBllls Payable ..........................
100.00
Bilos mokamos
jos nario). Tai brangus sve
Bllls Receivable ....................
23,700.00
tizmų. Rankų, Kojų. Nugaros skau
Bllos priimamos
dienė ir daugelis kitų. Įžanga dėjimų. Rankų. Kojų tirpimų Ir arAccounts Payable ...............
710.72
Sąskaita mokama
Baigiant
Metus
Sausio
31-ma,
1932
čias ir. visuomenės veikėjas,
Accounts Receivable . . . v
90.00
Sąskaita priimama
kraujų, nlkstelėjimų Ir šiaip
į vajaus vakarų, už skanių va šalus)
Contingent Fund ......
1,000.00
Atsargos Fondas
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
nesenai atvykęs iš Lietuvos, o
karienę, programų ir visų va žmonių yra paglję. o milijonai da
TOTAL RECEIPTS
271,969.73
VISOS ĮPLAUKOS
jau daug mums, amerikie
nežino apie tai.
karėlio gražumų yra tik 75c. Deksnlo Galinga Mostls yra tiek
čiams, gražių pavyzdžių daVajaus komisija visa gra verta aukso, kiek JI pati sveria, sulig
vęs daug naudingų raštų pa
naudos gydymo. Gvarantuojam: Jeigu
žiausiai pasirūpins parengti— nebūtų taip kaip rašom, pinigus grarašęs ir gražių kalbų pasakęs.
iinam. Parsiduoda visur. Klauskite
DISBURSEMENTS
IŠMOKĖJIMAI
o sveteliai tik vaišinsis ir džia taip:
DEKEN'S NEW DISCOVERT
Kadangi kleb. kun. Baltutis
ugsis vakaro programa. Pra OINTMENT. Kaina 75 centai.
Loans on Real Estate. ,
47,600.00
Paskolos ant namu
praktiškai įvertina Šv. Kazi
Loans on Stock .................
12,950.00
Paskolos ant šėrų
DEKEN
’
S
OINTMENT
CG.
šome visų nepamiršti, kad A.
Installments
..........................
106,539.37
Įnešimai
miero seserų darbus ir 8 sky
Paid up Stock .................
HARTFORD. CONN.
55,300.t)0
Užmokėtos akcijos
R. D. rengia pramogų vasario
Interest ......................................
14,757.44
Nuošimčiai
riaus rėmėjos rimtai darbuo
Master's Certificates . . .
814.28
Masterio Sertifikatai
28 d. Šv. Kazimiero Vienuoly
Taxes ...........................................
523.20
Taksai
jasi to mūsų kultūros židinio
Insurance
................................
764.67
Apdrauda
no naudai, kiekvienas susipra
Peršalimas, Krutinėję
Bills Payable .......................
100.00
Bilos mokamos
naudai, tad svečių tarpe pa
Bllls Receivable ........... ..
17,700.00
Bilos priimamos
Dažnai veda i pavojingų su:
Accounts Receivable . . .
273.48
Sąskaitos priimamos
daryta , rinkliava. Aukų sese tęs lietuvis turi paremti ir
sirgimų. Sustabdykite jį ūmai
Interest .....................................
Nuošimčiai
5,273.63
su linimentu
Incomplete Loans ...........
3,000.00
Neužbaigtos paskolos
rims buvo sudėta per 40 dol. dalyvauti skelbiamoje vaka
DIREKTORIAI
Expense Geųeral ...........
822.78
Kaštai
rienėje. Visų lauksime— visus
pain
expeller
Expense Sala ries ...........
2,794.00
Algos
Tad, Šv. Mergelės Nekal. Pra
Antanas
Tamkevičiar
Expense Statlonery ... .
196.17
Spauda
gražiausiai priimsime.
Cash with Treasurer . . .
Pinigai pas K-isierių
194.87
sidėjimo parapijoj vajus galiAler Dargis
Pinigai pas Sekretorių
Cash wlth Secretary .
200.00
Štai,
Šv.
Onos
moterų
drau

Josepk
Selenis
- ma laikyti nusisekusiu.
Contingent Fund ...........
1,000.00
Atsargos Fondas
Nuosavybė
Real Estate ...................
355.49
Jokn P. Eivald
3-me skyriuje gražiai dar gija užsisakė savo narėms vi- ;Riumatizinas sausgėlai
Nuosavybė paskolų
Real Estate Loans . .. .
669.42
Adam
Subaitis
Nuosavybės kaštai
'
sų
stalų
ir
kartu
su
savo
pirm.
Real Estate Ezpense . . ,
140.93
buojasi ponios Griciene, Pum
Josepk R. Sliazas
■
Neslkankyktte savus skausVIST IŠMOKĖJIMAI
p.
Elzbieta
Jonaitiene
žada
271,969.73
Frank Margevičia
putienė, Stoškienė, Kanapec_ mals. Reumatizmu, Sausgėla.
— Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
Jokn Walantinas
kienė, Cereškienė, Lazdauskie- vajaus vakarienėje dalyvauti. H — raumenų sukimu: nes skauJokn Bogvilas
nė, Skrebutienė, Kazmarskie- Kviečiame ir kitas mūsų pa B dėjimai naikina kūno gyvybų
Ir dažnai ant patalo paguldo.
nė, Bardauskienė, Grebliūnie- rapijos draugijas pasekti šv. B CAP8ICO COMFOUND mostls lengvai prašalina rlršmlnė, Atkočiūnienė, p-lė E. Pro- Onos dr-jos gražiu pavyzdžiu. ■
H nėta. Ilgas: mums šiandie dauSaugiausia vieta taupyti pinigus yra SPULKOJE.
Vajus mūsų taip brangios gybė žmonių siunčia padėkaTURTAS
ASSETS
sevįčiūtė ir kitos. Poniok
i . Gre■ 5
"
vones
pasvelkų.
Kaina
50c
per
bliūnienė ir Atkočiūnienė yra įstaigos Šv. Kazibiero Vienuo ■ paštų 55c arba dvi uš fl.šB.
1930 ir 1931 Metai buvo metai IŠTYRIMO
TINKAMIAUSI
Loans on Real Estate 299,800.00 Paskolos ant namų
. Knyga: "MALTINIS SVEI• skyriaus amžinos narės (su lyno įstaigos turi turėti pasi - KATOS
Loans on Stock .... 21,125.00 Paskolos ant serų
” augalais gydytlss. kalIŠSILAIKĖ.
mokėjo po 100 dol.). Ir dau sekimų, nes jis vyksta tik sy ■ na iš centų.
Interest unpaid ..........
2,178.56 Nuošimčiai nedamokėti
9,309.17 Įnešimai nedamokėti
Installments unpaid
gelis kitų narių, kurių pavar kį per metus, o Seselės mums
Cook County yra virš 400 Spulkų ir nei viena Spulka durių
Nuosavybė
Real
Estate
..................
6,400.00
pasiaukojusios
tarnauja
visų
Justin
Kulis
džių nežinai/ ir kurios taip
neuždarė, todėl saugiausia vieta taupyti pinigus yra
814.28 Mastcrio Sertifikatai
Master’s Certifaeates
laikų;
aišku,
kad
joms
kalti
3259
80.
HALSTED
ST.
Taksai
apmokėti
249.68
Taxes Advanced . ..
SPULKOJE.
pat gražiai darbuojasi.
887.07 Apdrauda apmokėta
i
Cblcago, m.
Insurance
Advanced
esame,
turim
būti
dėkingi
joms
Už šios pramogėlės surengi
273.48 Sąskaita priimama
Accounts Receivable
Akcijos kainuoja nuo 10 centų savaitėje ir aukščiau.
mų padėka priklauso Šv. Ka
194.87 Pinigai pas kasierių
Cash with Treasurer
200.00 Pinigai pas sekretorių
Cash with Secretary
zimiero ak. rėm. 8 skyriui. RėSerijos prasideda pirmą Antradienį
z mėjos ir rėmėjai, gyvuokite ir
Totai A ssr t s .......... 341,432.11 Visas Turtas
‘ dirbkite gražioje vienybėje!
VASARIO

C H I C A G O J E

j

28-ta Metinė Atskaita

Kor----- tė

BRIDGEPORT

METINIS VAJUS. — Mū
sų parapijoj įrengiama Šv. Ka
zimiero Akad. įlėmėjų dr-jos
2 skyr. vakarienė įvyks vasa
ris 28 d. vak. Šv. Jurgio par.
• svetainėj.
«
Šv. Kazimiero Vienuolyno
reikalai labai reikalingi para
mos iš mūsų visuomenės.
Šv. Jurgio parapijoj gyvuo
jantis A. R. D. 2 sk. per pa
staruosius kelis metus visuo
met pralenkdavo kitus skyrius

Dienos i

GEGUŽIO

LIETUVĄ
Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMEN - EUROPA
Pulkus geležinkeliu susisiekimas Iš

BREMŪERHAVEN Į LISTTUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai
gerai žinomais* Lloyd
Kablnlnlals
Laivais.
Užslsakykit vietas pas vietinius agentus, rei
kalaudami Lloyd laivakorčių, sutelkiant grei

čiausių patarnavimų

North German Lloyd
130 W. RANDOLPH STT.

LIABILITIES

ATSAKOMYBĖS
RUGPIŪCIO ir

Installments paid in .. 165,433.58
Installments paid in advance ..................
3,191.87
Installments unpaid ..
9,309.17
Matured Stock ..........
7,377.50
Paid-up stock................ 97,900.00
Interest paid in advance ..................
1,462.50
Incomplete Loans .... 11,000.00
Accounts Payable ....
770.45
Interest ...'.......... ..
3,200.00
Contingent Fund .... 16,000.00
Profits......................... 25,785.22
Profits undivided ....
1.82

Įnešimai įmokėti
Įnešimai įmokėti .iš kalno

Įnešimai nedamokėti
Užbaigti šėrai
Užmokėtos akcijos
Nuošimtis iš kalno užmokė
tas
Neužbaigtos paskolos
Sąskaitos mokamos
Nuošimčiai
Atsargos Fondas
Pelnas
Pelnas neišdalintas

CHICAGO

Totai TAabūities ........ 341,432.11

Visos Atsakomybės

LAPKRIČIO

Parūpiname paskolas ant Pirmo Morgičiaus ant atsakančių
namų, statymui arba pirkimui.

PAVELYTAS KAPITALAS — $2^00,000.00
Spulkos raštinė atdara Antradieniais nuo 7:00 vai. vakaro
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje

713 West 18th Street

—
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Šeštadienis, vas. 27 3., 1932
LIETUVIŲ VALANDA
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DR. A. E. BISKUP
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ryt diena, vasario 28, išgir OFISAS: 6243 WKST 22nd STREET
Tel. Berwyn 1189—1201
Ofisas Tel. Grovehlll 0617
CHICAGOS BLAIVININKAI įnyti apie alkoholio kenksmm- sime gražų lietuvių radijo Rea. 290
Southcote,
Riverside, III.
Res. 6707 S. Arteslan Avė.
-----------{gumų, reikia surasti gerų uio- programų iš stoties W C F L Valandos: 3—4:30 Ir 7:30—9:uo v. v.
Tel. Grovehill 0617
Naktinis Tel. ltlverslde 6301
Prieš prohibicijos įvedimų Į kytojų, turėti jėgų ir pinigų nuo 1:15 iki 2 vai. popiet, ku
Chicagoje beveik visose lietu- ' šios rūšies gailestingumo pla- rį duoda Jos F. Bud riko krau-w mūsų dirbtuvės iki šiol. Ačiū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuvė, 3417 So. Halsted St.
vių parapijose buvo blaivinin-1 tinimui.
visiems, kurie tik kreipdavo♦.
2423 West Marąuette Road
kų brolijos ir visiškų (pilnųTuo ukjįAU koVQ G d> adea.
Programe dalyvaus ponia tės ir kreipiatės pas mus lan- Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus
jų) blaivininkų draugijos sky- goje blaivininkų apskr. eeni.ro Ožėlienė, mezzo soprano, kunigų užlaidų reikalams, ar tai1
įiai. Dabai gi pioliibieijos lai-! VU|dy]Į>a jaukia seimų, kad ir pirmiau yra savo dainavi valymo, ar naujų darymo, ar Tel. Ofiso 4050
Res. 9865
kais veiklesnieji' blaivininkų ! bltuvimillo VC1K1U1US butų al. mu pasižymėjus radijo valan ha kitaip naudojatės mūsų
darbuotojai manė, kad nedera naujintas.
doje. Taipgi dainininkas Sta patarnavimu. Visiems lygiai
jiems blaivybės platinimui lai
5815 — 6th Avenue
Kaimietis sys Rimkus ir kiti. Reikia dar tariame padėkos žodį.
kų gaišinti, nes ir taip visi
KENOSHA, WIS.
pastebėti, kad leidėjai radijo Dabar, pradėdami šių metų
vai.:
bus priversti būti blaivūs. Pa
valandos — Jos. F. Budriko darblaikį, kviečiame visus se Nuo 1 iki 4 irOfiso
nuo 6 iki 8 vai. vak.
ŠAUNI
VAKARIENĖ
tyrimas visai kų kitų parodė.
Rezidencijos ofisas:
krautuvė iki ateinančiam ket nuosius ir naujuosius kosto3904 — 71st Street
n Atsirado daug alkoholio išdir
vergiu turi dar specialų iš merius kreiptis į mūsų dirbtu Ofiso vai. nuo 10 iki 12 vai. ryto
Sekmadienį, vasario 28 1.,
bęjų, kurie šiandienų ne retai
pardavimų, radijų, rakandų ir
visų savo pragyvenimų alko- 7 Vai. vakare įvyks šauni va skalbimui mašinų. Tai baigsis vę visais langų užlaidų (wiu- DENTIST AI
oliu remia. Alkoholio gi var karienė su gražia programa, kaip pirmiau buvo skelbta 10 dow shade) reikalais. Valome
Phone Boulevard 7042
ytojai nė kiek neatsimainė ir Dievo Apvaizdos parap. salėj. dienų nupigintų kainų išpar senus ir įdedame naujus pa
Ikampėmis jį po senovei va- Rengia Šv. Kazimiero Akade davimas. Vertėtų visiems pasi gal jūsų norų.
coja, save ir savo. šeimynas mijos rėmėjų jaunameeių sky naudoti.
Iki šiol nesigarsinome ir
DENTĮSTAS
Ž.
nuolatos skriaudžia. Aišku! rius. Visi kviečiami atsilandaugelis nežinojo, kad yra lie
4645 So. Ashland Avė.
Programos tarpais bus
** Blaivininkų veikimui dirvakyti.
ir
tuviška
langų
užlaidų
dirbtu

Auti 47 Street
PADĖKA
Šiandien liko ta pati. Blaivy-:n- prakalbėlių. Kalbės gerb.
vė. Dabar skelbiamės ir kaip
Tel. Canal 6122
bės tad platinimas po prievar klebonas kun. P. Vaitukaitis | Nuo West Central Window kiti lietuviai biznieriai laukia
ta neįmanomas. Norint gelbė- ir kiti. Pelnas eis Šv. Kazi- Shade Cleariers, 5103 W. Ma- savųjų paramos, tai taip ir
ti nelaiminguosius, reikia ir l miero vienuolyno naudai,
mes tikime, kad lietuviai krei
DENTĮSTAS
dison St., Chicago, 111.
psis
į
mus.
Patarnavimų
pri

2201
West 22nd Street
patiemš gelbėtojams nusima-!
Rengėjai
Tariame širdingos padėkos
(Kampas Leavitt St.)
žodį visiems mūsų gerb. drau žadam ko geriausių. Reipale
Valandos: Nuo. 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
kJ KABORIAl;
gams, rėmėjams, kostomeriams pašaukit Columbus 9309.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ūgy
4145 Archer Avė. (Kampas Erancisco Avė.)

DR, J- J. SIMONAITIS

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredohiis Ir NedSllomle pagal suallaripių

Oiiso Tel. Lafayette 7337

DR. A. G. RAKAUSKAS

4

LACHAVICH
IR SŪNUS

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE '

LIETUVIS GRABORIUS

Laldouvėms pa
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
sau prie grabų iSdirbystės.
OFISAS
66 8 West 18 Street
Telef.
Canal
6174
Tel. Cicero 6927
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street., Tel.
Victory 4088.

Devintinės ir Padėkonė

2314 W. 23rd PI., Chicago

*r

1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir Balsamuotojas

GBABOR1US •«

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Husų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui

skyrių.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

EZERSKI

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

TaL Rooeevelt IMI

4603 S. Marshfield Avenue
Boulevard

I. J. ZOLP

9277

A. PETKUS

“Draugo” redakcijos,
Į administracijds patalpos praĮėjušių savaitę pradėta remon
tuoti. Naujai nudažytieji kam
| bariai gražiai atrodo ir verčia
Ivisus “Draugo” bendrovės įi staigų kostumerius gėrėtis
gražumu ir jaukumu.

Boulevard

756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St)
VaL: 1-9 ir
Nedėlioj susitarus

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

LIETUVIS GRABORIUS

1650 WEST 46th STREET

4443 So. Talmau Avė.
Tel Virginia 1290
Varde 1136
Chicago, UI.

Kampas 46th Ir Paulina Sts.
Tel. Boulevard

6202-8411

Nulludimo
valandoje
kreipkitės1
prie manęs,
patarnausiu
slmpatlš- !
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu |
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Mirė vasario žl d., 1932 m., o
po gcummgų paniaiaų Sv. Jur
gio parap. ųaznycioj palaido
tus vasario 24 u. Sv. Kazimiero
aapinese.
Devynių dienų velionies mir
ties buKuKiuveins paminėti jvyas trejos Sv. mišios uz a. a.
Juozapo VaiėekausKd sielų šv.
J urgio parap. bažnyčioj panedėiy, vasario 29 u., 1:4b vai.
ir uiarninKe kovo 1 d. 7:45 vai.
ryto. Per abi dieni bus trejos
šv. Mišios ir egzekvijos. Visus
gimines ir pažįstamus širdingai
kv ledaine pagal išgalę dalyvau
ti tose pamaldose.
šia proga reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. dvasios va
dams už gedulingas pamaldas,
o labiausia Jo Malonybei pralotul M. L. Krušui, Šv. Jurgio
parap. klebonui; giminėms, kai
mynams, pažįstamiems ir drau
gams už lankymų pašarvoto ve
lionies koplyčioj, už patarnavi
mus graboriams ir bažnyčios
tarnams, dalyvavusiems pamal
dose bažnyčioj ir lydėjusiems į
kapines.
Dar reiškiame gilių padėkų
graboriui A. Masalskiui už jo
prietelingų patarnavimų ir tva
rkių laidotuvių ^įrengimų.
Dar kartų ačiū, ačiū visiems!
O tau, Juozapai, per malonę
Gailestingojo Dievo lai šviečia
amžinoji šviesa.

Nuliūdę Globėjai.

Nuo

iki

ryto

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė

Tel. Canal 6764

Tel*.

Cicero

f. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ ORAHOB1JL1

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai;

YABDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS

X-Ray

__

IR

CHIRURGAS

kasdien nuo 19 r. ryto iki k
vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

2-6

ir

7-9

GYDYTOJAS

Nedėlioj; 10—12 ryto.

~ 4142

Avė. '

Nedėlioti

Virginia »986

Tek Grovehill

Vai. k iki 4 ir
O iki o vak. x\eū. pagal SUtar-

Pitone Hcniimk 7828

1596

DR. A. L YUŠKA
GYDITdJAS ir chirurgas

U. i’ei. Boulevard <82U. Nai

nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį

AslliaiRl AVC

Dr>. CeKi Kliauga

4

3

Lietuviu Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
'UttuJ.į \xCiU įjU U viii! ivPzO O.

ki-

CHIRURGAS
Avenue

IR

Archer

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų
iki
ir ( iki 8 v. v.

SVARBI ŽINUTĖ

vakare

DEN TĮSTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marųuettc Rtl. arti \Vestern

2888

Rez. tel. Cicero

DR. T. DUNDULIS

DR. M. J. STRIKO

1446 S. 49 CT. CICERO
ryto;

Cicero 662.

Rezidencija: 6628 S. liichmond Avė.
Telephone Republic 7 868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.

Cicero, Iii.

DENTISTAS

Vai.: - 9-12

2924 W. WASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba

Ofisas 2201 West 22nd Street

Va».

9-11

2-4 ir

ryto

7-9 vak.

Seraeomis po pietų ir Nedėldieniais
„. .
.
Ūlai; 0041. &0. Aibauy AVellUe,
tik susitarus
u.,.

,

i

2422

-T lospect TUoU.

W.

MARQUETTE

ROAD

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 1-----------------------------------------------------------------------

1821

So.

Halsted

I

Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso

ŪK. MAURICE KAHN

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. M. Hkudas. Telefonas
Roosevelt 7532.

mus su elektra,
sius klaidas.
Speciaie atyda
klos vaikučiams.
Į
Valandos nuo
kare. Nedėliomis

parod&nča

10 ryto iki 8 va
nuo 10 iki 12.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ laikoj, su naljl išradimu
Daugely atsitikimų akys atitaisomu*
be akinių. Kainos ^piglau kaip kitur

f

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

UR. A. A. RU1H

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numenu

4729 SO. ASHLAND -AVĖ.
SPEGU AUSTAS
Vai.:

DR. G. SEKNEE
Lurruvis

akių

specialistam

2274

TeL Weutworth 3UOU
Rez. Tel. Stevvart 819 j

DR. H. BARLUN

!

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STELEI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vak&ie
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Res. Phone

Džiovų,

Tel. Yards 1819

Hemlock

Ofiso Vak Nuo 9-12 rytais: nuo 7-6
vak. Antro Of. Vak; Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 2-9 vak.
Šventadieniais pagal suturima.

dienų

muilu•-

atkreipiama moky

Tel.

DR. j. P. POŠKA

Ofiso Tel. Victory 6393
Rez. T e i. Liekei 9191

LIETUVIS ĄKIŲ

2687

Victory

Rea.

Gydytojas.ir Chirurgas
4631 šO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. DAJLETED E'TRETTT
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. kardu U9y4
6504 S. AiiTKSlAN AVĖ.
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
nuo
Z IKI 3 po pietų
N uo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 iki 12

Nuliūdę: moteris, broliai, pus
seserė, brolienė ir giminės.

Tek

Of. Ir

liCtu. et c uci Jūb 'i ei.* 1'ičU.a J*. U U

•tę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius vlsuoze
'atsitikimuose,
egzaminuvimo* daro

_______

bus.

cor. bo. LeavilL Ui. Tel Canal 6122

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakar*
Nedėliomis 10 iki 12

Englewood 6641
W*ntvorth >000

Office 1 a*tt>
Wentworth

DR. A. R. McCRADiE
UYDYTOJjkS

ir

ChlKUKiiz.i

6558 SO. HALSTED STREui
VaL 2-4 ir 7-8 vai. vakari

A. L OAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVBNUu
Tel. Kenwooa B1B7

Valandos:
Nuo
iki 11 valandai ryte.
Nuo 0 iki S valandai vakare
apart šventadienio ir ketvlrtadlant

t

Telefonas Midway 2880
Tel. Hemlock

S700

Hemlock 8161

Res. Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES
Ofisus ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kumpas Halsted gt.
Valandos: nuo 10—4i nuo

t—■

■edėllemls: *«• 4» Iki 4 2.

eA

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis

DR. S. BIEZIS

SPECIALISTAS

ĮAMBUtANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
Mes visuomet teikiame širdingu, Bimpotingą ir ramgj
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

DR. S. A. ŪOWIAT

j

CHICAGO

Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mirė vasario 25 d., 1932 m., 10:05 vai. vakare, 71
metų amžiaus. Kilo iš Marijampolės apskr. ir parap.
Degučių kaimo. Amerikoje įžgyveno apie 50 metų.
Paliko dideliame nuiiudime moterį Veronikų po
tėvais Pauhkaitė, 4 sūnus Juozapų, Walter, Mathew
ir Jurgį, dukterį Anastazijų Palionis, 3 marčias'Onų,
Onų ir Lillian, žentų Juozapų, 13 anukū ir gimines,
o Lietuvoj brolį Adomų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2257 W. 23rd Place. Laidotuvės
įvyks panedėly, vasario 29. Iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į Aušros Vartų par. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, sūnai, duktė, marčios, žentas,
anūkai ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika.
Telefonas Yards 1138.

2-4 po pietų ir 7-9 v. v
Nedėlioj pagal susitarimų

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.:

S

ANTANAS RAD0M8KIS

Laboratorija ir X-Ray

1028

Valandos:

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienių nuo
pietų iki 8 vai, vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

Prospect

Rezidencija 2 359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706

vyrų, moterų ir vaikų

Falengvm*
aklų įtempimų kuria
eati priezaatnu galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių apieinuno, nervuolli
mo, skaudumų akių karštį. Nuima
caturaciUM. Atituisuu trumpų regjs-

1

Tel.

Gydo staigias ir chroniškas ligas

LIETUVIS DENTISTAS

Kilo iš Panevėžio aps. Smil
gių parap., Dapšionių kaimo.
Amerikoje išgyveno 23 metus.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue

IR OBSTETRIKAS

UH. 6USSEN

SKlkAlSKAS

Paliko dideliame
nulludimo
moterį Marijonų, 3 brolius Juo
zų, Jurgį ir Kazimierą, pusse
serę Grasildų Šimaitę, brolienę
Feliciją, ir gimines, o Lietuvoj
dvi seseris Onų ir Domicėlę ir
gimines.
Kuna8 pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje 718 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks
panedėly.
vas. 29. Iš koplyčios 8:30 vai.
bus atlydėtas į, Dievo Apvaiz
dos par. bažnyčių, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

DR. J. J. KOVVARSKIS

Res. Republic 5350

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

vakaro

1269

sutartį

pagal

Nedėlioję

DR. A. RAČKUS

7691

DR. P. ATKOČIŪNAS
Mirė vas. 25, 1932 m., 3:25
vai. vak., sulaukęs pusaBižio.

pietų

6 iki 8:30 vakare

Tek Cicero 6?56

ANTANAS

11 ryto iki 4 po

Valandos:

X—Spinduliai

4847 W. 14 ST.
V

it.

8

5793

Lafayette

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Ofisas,

10

Medėiloj susitarus

Gydytojas ir Chirurgas

DE N T 1 S T A S
4712 So. Ashland Avenue
Vai.

VaL: 1-4 ir 7-9 vai. vakar*

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

X

vak.

DR. P. Z. ZALATORIS

7589

Hemlock

vaj

Res. Prospect 6659 .Tel.

0257

Tel. Canal

pagal sutartį

Rez.

VAiCcnAUSnAS

Phone Boulevard 4139

Tel.

JUUZ.AFAS

Juozas Šlajus ir
Stasys Šlajus

Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. G. I, BLOŽIS

Seredoj

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Lioul. 5913

DR. G. Z. VEZEUS

ir pažįstamiems už parėmimų

"

H,

-

-

(Nuryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road
VALANDOS:
B iki 13 ryto. 7 iki B vok.
l’tarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

--

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie

Rez. 6426 So. Californla Avė.

VaL: 2-4. 7-9 v. v. Itaklriant Kct

- ... . ■-

DHIfftJIB

šeštadienis, vas. 27 d., 1932 r

mo į Southamptono uostų, iš moji paaiškino, kame dalykas, lės lapas dreba, nes lapkotį
Graudūs Verksmai,
kur rengėsi keliauti prekybos Ji pareiškė esanti rusų emi- turi elipsio formos, mat tokios
reikalais į Brazilijų, visai ne- grantė kunigaikštytė Tatjana formos lapkotis negali išsilai- f STACIJOS
KAIP ATSIRADO TABAKAS
Su atvaizdais,
nujausdamas, kokių malonių Bogulska. Pernai ji netekusi kyti lapo lygsvaros, tuo būdu Į
PRANF^IMtl
' ta> pasiginčyta, ir visas jauIR
rnAIlkdlMM.
įnimo klausimas* paliktas ka
nuotykių teks jam kely pa- tėvų ir dabar atsidūrusi dide lapas sukasi tai į vienų, tai j J
labakas Europoje pasirodė i
lbančiu ore. Kitaip bus mūsų
liame varge, be jokių lėšų. kitų pusę. Lapų drebėjimas į Kai kurias Gavėnios
trauki.
Visoms A. L. R. K. Susivie- seimelyje. Mes turime išdirbu XVI amžiuje Jį pargabeno iŠ Į Dabar
Ieškodama išeities, ji padirbu- drebulei naudingas, nes šis i
Giesmes
L.juio kuopoms, draugijoms, planus, kurie visai išsprendžia Amerikos į Prancūzijų ir pir-! niu, į pirklio užimamų vago-jsi pasų, kad kokiu nors būdu
medis reikalauja daug medžią- j Išimtos iš “Ramybė Jums’
i. i ubams ir Vyčių kuopoms, mūsų jaunimo ateitį, jų pra mas pradėjo rūkyti kun. Jo- • no skyrių atėjo jauna, graži išvažiuoti iš Anglijos. • Sužinogų, kad jas ištarpinus reikia j
KAINA 10c
Liet. R. Kat. Sus-mo Am. Va kilnius siekimus: protinį ir fi nas Nikotinas. Tabakas grei ponia, kuri pareiškė esanti jnsi? kad Robertas Tay vyksdaug
vandens.
Ištarpinus
me'
karinių Valstybių seimelis į- zinį klausimus, sportą. Mes tu laiku pasidarė žinomas ir ponia Tay, jo žmona. Vargšų ta į Brazilijų, jj ir iškirtusi džiagas, perteklių vandens
Nauja Laida. Daug perpirklį net
prakaitas
tokj
ka<J
vykstsa kovo 13 d. Šv. Jurgio 1 turjme galimybės jų siekimus kituose Europos kraštuose
reik prašalinti.
kantiems duodame nuolaidą.
Mokslininkai, ištyrę tabaką, pyB> _ iSva!aavo iš H
«uoti su juo drauge
--------- ----------------------- —. , ve., tarnautojas Ch. Gordon,
r iup. salėj (W. 33rd ir Au-'jr troškimus patenkinti ir ga
Linu Avė., Chicago, III.).
--o— juos
„ — paremti.
............
jame atra o nuo ą, unuos bamo nevwųs, o (>.;a atsirado: Sužinojęs šią paslaptį, pirkusingai
IŠLEISTUVIŲ
54 m an>ž
Seimelis prasidės pamaldo Tad kviečiame visas drau-1;Imtinu
, .
'
.
,
žmona.
Is pradžios Tay mane, lys rado, kad
keliauti su «iau“DRAUGAŠ*' pub. co.,
VAKARIENE
Kat na
ha roc
_
.
kotinu. Bet
ne vicnc
visas ta
tabakas
♦ v-4.« i »i i
»• >- ponia, nors ir
gijks,
kliubus
ir
jaunimo
kuo
kad
tai
tun
būti
kažkoks
nena,
gražia
i
mis šv. Jurgio bažnyčioje 10:MARQUETTE PARK. —
2334 So. Oakley A ve
30 vai. rytų. Posėdžiai prasi pas prisidėti prie sios organi'
susipratimas ar paprastas įes- Brazilijų, negalima turėti me- Šioje kolonijoje pas p-nus Sazaciįos svarbių
^augiau nU°
.. ? ame 1?a kojimas pažinties. Bet kadan- ko prieš Reletai dienų prašil moškus, 6721 So. Rockwell st.
dės lygiai 2 vai. popiet.
bių darbų.
darbų,
Chicago, III.
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*
gi
nepažįstamoji
tvirtino
vis
nkus
}
vyko
jų
vestuvės
ir
poJ. A. Mickeliūnas,
rengiama išleistuvės gerb. kun.
Kiek mums yra žinoma, drag un apie
noo6.ni oikad o yra teigSta Tay nas T
nukeliavo į Braziliją
komis. pinu. „o nuodą, o prancūzą tabakas ,-mona, pirklyg
gi.'ų bei kuopų, kurias galė
beJ ne
kaipo Į
« J. Jusevičiui sekmadienį, va
sario 28, 6 vai. vak.
J. Jusevičius,
jui.le pasiekti, visoms esame
reikalo
su
pamišėlė.
kaipo
jaunavedys,
atliekųs
piVisi kviečiami dalyvauti ir
komis. sekr. veikia plaučius ir rūkančio- ....
pasiuntę specijalius pakvieti
, . ,
, .
.
,
Matydama
savo
bendraitermų
povestuvinę
kelionę,
atsisveikinti
su tuo dvasios va Jėzus Kristus pasaulio^
mo laiškus. Kviesdami visus
jo žmogaus plaučiai senatve- ,
. i
....
..
leivio nusistebėjimų ir net bai-}
------------------du, kurs sėkmingai ėjo kape- gelbėtojas, parašė J. E.
Town of Lake. — Labdarių je susilaukia
dalyvauti seimelyje, išrenkant
taip vadinamo
......
.
vn
T ._aT
P* Ru<‘ys, M. I. C., spau
, ..... ....
_ . .
mę, ponia išsiėmė pasų ir pa- DEL KO DREBULĖS LAPAI liono pareigas Šv. Kryžiaus
Lo daugiausia atstovų. Jei ku Sųjungos 1 kuopos susirinki plaučių
išsiplėtimo. Dažnai ru-!
,.. .
.. ... .
sdino
“
Draugas” 2334 South A>
, 'rodė pirkliui. Pase iš tikrųjų,
DREBA
ligoninėj ir vikaro pareigas
rios gerb. draugijos, kliubai ir mas įvyks vasario 28 d. 1 vai. kanciuosius kankina dusulvs,
■. ,
L , la .
.
Šv. Panelės Gimimo parapi- Oakley Avė., Chicago, III.
....
n,-.
juodu ant balto buvo parasy
Vyčių kps. nėra gavę mūsų popiet, Šv. Kryžiaus parapijos paralizuojama
centraline nerGražiausi dvasiniai skaity
.
Rap.
pakvietimo laiškų, tai visi ma mokykloj. Visi nariai ir na vų sistema ir parengiama dir ta, kad nepažįstamoji yra po-' Dauguma augalų lapų turi joje.
mai,
ypač tinkami gavėnios
Tay, Birminghamo pirklio lapkočius. Lapkočių forma į
lonėkite dalyvauti seimelyje. rės, malonėkite atsilankyti, va džiovai. Mfesų tabako fab- nia
„
,
. .
• • v> .,
..
laike. Užsisakykite “Draugo”
, ,. . ,
.
žmona. Pasas buvo tvarkoj, su vairi. Pasitaiko apvalių, puE
X
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Jei ir nesuskubtumėte išrink nes yra daug svarbių dalykų nkų darbimnk,
nors ,r neru,b
gayininkė8 {otū. siau a ali trikampi„, dvi.
knygyne. Ši didelė virš pusės
ti atstovų, tai pačios tų drau aptarti.
kančią, 60 nuos. tun džiovą
Įpusi,
ir
Didelis Bargenas
tūkstančio puslapių. Kainuoja
♦
gijų bei kuopų valdybos turė Taip pat norim priminti, sunkesnei ar lengvesnėj for-t
’ ,
. „
, •
tik du doleriu.
™
... .
x .
Atvykęs i Southamptonų,
tų gausiai dalyvauti. Šis sei- kad įvyks bazarėlis, kuris pra- moj.. Chroniškai
vartojamas) . ..
.....
PARSIDUODA KEPYKLA
123-ČIA SERIJA
j vi
••
• v
• 1 pirklys pasiskundė policijai^
melis bus bene pirmutinis vi- gį^g vasario 28 d. 4 vai. po- tabakas
stipriai veikia kraujo
(BAKERY)
M pristojusi traukiny je į ]ęeįstugio Spulka, 840 West
oje mūsų istorijoje; jis yraįpiet> šv. Kryžiaus parapijos indų sistemų, iššaukia širdies
Parduosiu prieinama kaina,
be galo svarbus ir naudingas salėje. Taip put bazarėlis ren- mušimų, didelį kraujo spaudi- Į S^X a J00'
papras® .1^ 33rj Street, Chicago, atidarė
mūsų katalikiškai visuomenei. giamas ir kovo 2 ir 4 dd. va mų, nuolatini kosulį. Pypkę, SU a^yt\ P°h^°S ™>vad?123 Serijų Vasario .4-tų. Da- nes tunu svarbų reikalų va(Martyne t te Jewelry A Ratilo)
, a. .. .2
... \ sulaikytoji verkdama pareis- .
.....
,. ziuoti į Lietuvų. Biznis gerai
Mūsų uždavinys yra supažin karais. Malonėkite visi atsi- rūkanheji
JBankia seil.ą tekad
aei,tikhnag vyraSitor >ra Pr0«a Pra^‘> ‘aaPf> išdirbtas, lictuvią apgyventoje Pirkuirte.1l pas mus už »5 ar daubus dykai nufotografuoti.
dinti mūsų plačiųjų katalikiš- jankvti
kėjimų ir nuo nuolatinio Iii. . .
.
• 1savo uždirbtus centus. Keistu- Marųuette Parko apielinkėje, Rlau
2650 West 63 St., Chicago, UI.
kų visuomenę, draugijas, kliuėio Spulka nuo 1897 metų pa- arti trijų mokyklų, dviejų baž
Valdyba pos jaudinimo gali privaryti norjs jų P 4 1 r
Tel.
ram
įjų.
o
įcija
jai
pa
10.
Lietuviams sutaupyti nyčių (Lietuvių ir Airišių),
. us ir jaunimo Vyčių kuopas,
lūpos vėžį. Chroniški rūkoriai
Hemlock 8380
su mūsų centraline orgaiiiza- Brighton Park.— Tretinin- pradeda nebeatskirti spalvų. jo, ir ponas Tay galėjo būti, MilyonūSj ir pagijo tūks. Lietuvių ligoninės ir Šv. Kazipųtenkmtas, kad 8u tariama-•
miero Vienuolyno. Lystas ilcija, kuri yra gausinga nariais vakaras įvyks balandžio m.
Tabako kenksmingumu grei
ia savo žmona išėjo iš nuova.
gas astuoni metai ir pusė. Taiir turtu. Seimelyje bus svars- 17 (L parap svetainėje. Pelnas tai įsitikina ir pradeda kovoti ■ J
.
vus namus, lengvu budu, mo- •
, . ,v.
dos laisvas
S1 nepraleiskite sios progos.
tomą gyvieji mūsų organiza- skiriamas bažnytinių rūbų pir- Rusijos caras Michail Feodo- X x
v
*• + kant
• Savininkas
d
Gatvėj pagaliau
pepazjsta-.
T . P° maž
, $ sumų...į savaitę.
, ,
savininaas.•
cijos reikalai, kaip antai: lo- kimuL Vakaras žada būti lo rovič uždraudė karininkams ir
d
___ 1 Jeigu dar nepradejote tau !
Wm. J. Kareiva
kalinių draugijų gyvavimas ir bai jdomus> nes kun. A> Va. kareiviams rūkyti. Prasižen Ant rendoą storas, tinka ba- PYfi Keistučio Spulkoje, tai FRANK DARSSIN
Savininkas
(Daržlnskas)
Dėl geriausios rųšies
jų rytojaus užtikrinimas, taip Jančius labai rūpinasi, kad vi- gusius smarkiai bausdavo, net rbernei. Randasi pačiame Ci- dar nepervėlu, nes teisiij knyIr patarnavimo, šau
kit.
pat ir jaunimo reikalai. Jau- skas ko geriau pasisektų vi- ištremdavo į Sibiru. Popiežius cero miesto vidumiestv, arti ga neužgina nei vieno taupyti. į 2616 West 69th St.
GRF.EN VAMLdEY
nimo klausimas bus bene sva- saįs atžvilgiais. Bus statomas Urbonas VIII uždraudė dva lietuvių bažnyčios. Savininkas
PRODUCTS
Chicago,
Illinois
Olselis šviežių kiauši
JOHN P. EWALD
tame jvičiame name ant 2-rų
rbiausias šių dienų uždavinys. įdomus veikalas. Taigi, sve- siškiams rūkyti bažnyčiose.
nių, sviesto Ir sūrių.
Savininkų matyti galima diej
Sekr.
4644 SO. PAULINA STREET
Apie tai buvo daug kalbama 6iai bus tikrai patenkinti ir
Juozą# lubų.
Tel. Boulevard 1389
nomis ir vakarais iki šešių.
4934 West 15th St
ir diskusuojama Liet. K. Vak. turėtų liktį pelno
tik
Vai. konferencijoje Cicero, III si ui. Nepamirškite.
NEPAŽINO SAVO ŽMONOS
Išsirenduoja kambarys su
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
Bet konferencija neturėjo ga
visais
patogumais, prie mažos Kol nebusi gana mokytas, tol skurPelėda
SU valgiu
ar-11be vaidžiaI gyvensi, neturėsi gerai apmokalimybės tos svarbios jaunimo
Robertas Tay, turtingas An šeimvnos
L. . .
■ X
__ darbo. Skriaudžia Ir išnaudoja neateities išspręsti. Padiskusuo- Town of Lake.— Labdarin glijos pirklys, šių metų pra gio. Pigiai—Norint gali ir pa mokytus žmones. Todėl laikyk sau už |
tys gamintis. Prie dviejų kar-! garbę ką. nofs Išmokti. Mokslas nu
7126 So. Rockwell St.
naujus tau kelius, persunks tave
gosios Sųjungos 1 kp. susirin džioj išvalai avo iš Birmingha- lainių. 4314 Archer Avė. (iš švies
Statome
namus
K
ir
senus
Tel. Republic 5099
išmintimi ir šviesa; suteiks galią ko
“ŠALTINIS”
fronto).
Tel.
Virginia
2428.
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 1-priimame
kimas įvyks sekmadiehį vas.
mainus
Padarome
WEST CENTRAL
apgavystes. Makytam žmogui visuo- j .
Mes permufuojame pianus,
27 d. 1 vai. popiet, Šv. Kry
met ir visur lengva > kovoti tiek už I VISUS legališkus popierius. ToWINDOW
SHADE
forničius ir kitokius dalykus.
Šį gražų vardų nešioja se žiaus parap. salėj. Visi nariai
rolitiką, tiek už laisvę, tiek už daribininkų ekonominius reikalus.
Juo ikiame advokatiškus patariCLEANERS
niausias Lietuvoje katalikų sa prašomi susirinkti.
daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis
Musų patarnavimas yra grei
mus dykai.
5103 W. Madison St
Į ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.
vaitinis laikraštis.
tas, geras ir nebrangus.
.
Valdyba
CHICAGO, ILL,.
2608 W. 47 St.
AMERIKOS LIETUVIŲ
“Šaltinis” duoda daug įdo
Senas langų užlaidas lftvalom ir
Mas pervežamo daiktus iš ir
mių skaitymų, kuriuose būna
MOKYKLA
perlaisom, padarom, kaip naujas. Vi
Skubiai
parsiduoda
6
kamb.
sokios ruSies naujas padarom pagal
į kitus miestus.
nuodugniai išaiškinti mūsų gy SKAITYKITE IR PLATIN just,
3106 S. Halsted Street
noro. Lietuvių dirbtuve. Darbus
plytų bungalow ir garadžius
paimam Ir pristatome. Tik pašaukit:
Chicago, UI.
venimo klausimai. “Šaltinis”
lietuvių apgvventoj miesto da-i
(VAIRUS kontraktori
KITĘ “DRAUGA”
Tel.
COIiUMBUR
930#
ly. Pigiai, ateik ir duok savo
duoda daug žinių ne tiktai iŠ
pasiūlymų.
Lietuvos gyvenimo, 'bet ir iš
EXTRAI
30
7015 So. Artesian Avė.
visų pasaulio kraštų.
Nužemintos kainos ant vi
Namų Statymo Kontraktorius
ELEKTRIKINES
sokio darbo, pavyzdžiui — Re Parsiduoda medinis ir mūrinis bun- itatau įvairiausius namus prieinama
Vietoje svetimos spaudos
kaina
SKALBIAMOS
line brakes ant Ford A Com- galow, mūrinis 6 kamb., o medinis
nuolatinio garsinimo, prašoma
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
plete with parts, tiktai ^7.00 į S kam b. Abu naujos mados.
dėti savosios spaudos garsini
MASINOS
Telefonas Hemlock 562#
Spulka augina žmogui turtų, skina kelių į mokslų a
mus.
Grind Vai ves, Ford A, Com- 7019 So. Washtenaw Avė.
jo vaikams ir veda į užtikrintų ateitį.
Telef. Republic
Tel. REPUBUIC #580
plete with parts, tiktai ^6.50
Maytag ,Fred“Šaltinio” spauda visiems
Kas nuo jaunų dienų taps spulkininkams, tas ne
prieinama ir suprantama. “Ša
rick
Experto darbas gtarantuotas NAUDOKITCS
žinos
kas
yra
skurdas
šiame
gyvenime
ltinis” laimi pigus savaitraš
OENERALIS KONTRAKTORIUS
Thor..............
Dabar laikas pirkt namus, nes teStatau namus kaip muro taip Ir
Todėl
visi
tapkite
spulkininkai,
—
visi
įsirašyki-;
tis, nes Lietuvoje metams 8
ksai bus sumažinti ant puses, o tai medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
te į mūsų stiprių, didžių spulkų. Prigulėjimas saugus
pogi ir geri laikai ateina. Taigi pa Kainos prielnamlausloa
Magnetic
litai, o Amerikoje tik 2 dol.1
matykite musų bargenus: 43 ir Roek—
per
33
metus
pei
vienam
nežuvo
nei
centas.
2452 WEST 69th STREET
well St. 2 flatų mūrinis namas po 6
“Šaltinis” tikrai yra tinkama į
Naujas Midget Radio gauna
kambarius, karstu vandeniu apšildo
2444 West 22nd St,
ir maloni dovanėlė visiems
mas, lotas 36xl2S, tiktai #10,000, ma
KLAUSYKITE PROGRAMŲ IS W. į| Police calls už $ 13.
Tel. Hemlock 2323
Chicago, III.
žai JmoketL 3748 So. Emerald avė.,
spaudos mylėtojams.
I 2 flatų medinis kaip naujas 4 Ir 4
Tel. Roosevelt 3365
C. F. L. RADIO STOTIES 9
vak.,
kambariai, 2 karų garažas, tik #l,#00
“Šaltinį” atranda viso pa I
(mokėti Taipogi turim 4 flatų ant
BENNIE F. DTRŽIUS
šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
kas PIRMADIENĮ (PANEDPI.Į).
2 lotų Albany ir <« st. tik #5.000
Savininkas
{mokėti. Taigi nBra reikalo laikyti
resu pažymėti:
3417-21 S. BAL8TED ST.
Namų telefonas Cicero 6372 savo pinigus kur pakavojus, bet pa NAMŲ STATYMO KONTRAK

MARGUMYNAI
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GAVĖNIOS LAIKUI
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' R. ANŪRELIUNAS X
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LANKYK MOKYKLA

A. ALEŠAUSKAS & SON

TIK PER 4
DIENAS
IŠPARDAVIMAS

M. ZIZAS

ŠTAI KUR SAUGI VIETA PINIGAMS

...... $59,00

D. GRICIUS

'$59.00 BENNIE’S AUTO REPAIR
.... $39>OO
SHŪP

JUSEPH VILIMAS

JOS. F. SUDRIK, INC.

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė
LIETUVA.
Savo skaitytojams užsisaka
nt “Šaltinį,” “Draugas” vinomet tarpininkauja ir už du
dolerius užsako “Šaltinį” vi |
siems metams.
B8E

v™™ B«!LDINS AND LOAN “
ASSŪCIATIŪN (SPULKA)
4559 South Paulina Street
Telefonas YARDS 0145
*........... ....
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■

a
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Tel. Boulevald 8167—4705
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I ei. Uftlayette

darykite kad jūsų pinigai
rnoc JU”J- Turim daug kitokių
«)".5b pogt parduodam pirmus
kurie neSa 8<Hk. Galite
#1.000 ligi #10.000.

TONY TICZKUS

Gražus Radio Programas
WCFL, 970 kyl. Nedėlioję
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.
Ketvergais WHFC,’ 1420 k.
7 vai. vakare.

Ledas, angliai, malkos, eks
presas, perkrauktymas
Automobiliai ir trokai viso
kiems reikalams
2743 West 37tti Place

Chicago, III.

i

TORIUS

dirbtų - dei
namų. Tal- 6504 S. WASHTENAW AVĖ.
mortgeėlus.
gauti nuo ■apee Telef.
Namų Telef
Heanlook 2867

Dlstrlct Bank

5488

JOHN YERKES

STANLEY SHIMKUS
Central Manufadurlng

Republic

Plumblng
Mano

A

Heeting

IJetuvv

KONTRAKTO RIU8
darbas pilnai garantuot*.
Kalnoe prieinamos

1110 West 35th St.

2422 WEST 69th STREET

