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Japonai priešingi T. Sąjungos žygiams
T. SĄJUNGĄ PATVIRTINO PARUOSTA
JAPONAMS PAREIŠKIMĄ

chicagoje

-

J

POLICIJA IŠBLAŠKĖ
KOMUNISTUS

Rytoj Vokietijoj įvyks
prezidento rinkimai
JAPONAI PRIEŠINASI T.
SĄJUNGOS PAREIŠ
KIMUI

SVEIKINAME L R. K. S. A. SEIMELĮ!

<*3

BAIGIAS POLITINE
KAMPANIJA

'.A

>

Apie 300 komunistų vakar
susirikiavo ir pradėjo žygiuo
ti link Humboldto parko pul
ti “Emergeney Relief” stotį.
California ir Division gątvių
skersgatvy komunistams pa
stojo kelią policija.
Raudonieji puolėsi prieš po
liciją. Kilo riaušės 'Nemažas
skaičius apmušta. Teko ir po
licijai.

BERLYNAS, kovo 12. —
TOKIJO, kovo 11. — Ja Šiandie baigias Vokietijoj po
ponų vyriausybė pranešė sa litinė prezidento rinkimų ka
vo atstovui T. Sąjungos šuva mpanija. Byrioj vyksta rinki
žiavime, kad jis griežtai prie mai.
šintųsi galutinam Sąjungos pa Rinkimų kampanija buvo
reiškimo pripažinimui, kuris trumpa, bet be galo triukšmiyra kenksmingas japonų žy- nga įr atkakli.
Daugiausia
giams Kinijoj.
i triukšmavo fašistai su komuTaip pat vyriausybė dar ka- nistais.
rtą pranešė T. Sąjungai, kad
Dar ir šiandie laukiama krn
ji nė kokiu būdu neklifldytų
Y/'* vintj riaušių. Nežinia, kas tuMandžiūrijos klausimo,
rėš įvykti rytoj, kada piliečiai
japonų nusistatymu, Mandžiūeis balsuoti.
rija neturi jokio sąryšio su
Šanghajumi.
Mandžiūrijos
klausimas yra jau išspręstas, VATIKANAS TURI GE
LEŽINKELI
"sako japonai.

18 riaušininkų, tame skai
čiuje 5 moterys, areštuota.

• UV.

Seimelio tikslasi sustiprinti

Sus-mą vakaruose
LAUKIAMA DAUG ATSTOVŲ IR
,
SVEČIŲ
Rytoj įvyksta L. R. K. Susivienymo Vakarinių Valsty
bių Seimelis. Visi atstovai nuoširdžiai prašomi nesivėluoti,
neR seimfelis prasidės lygiai 2:00 vai. po pietų, Šv. Jurgio
parapijos salėje, W. 33 ir -Auburn Avė., Cbicago, III, Būtų
malonu matyti kiekvienos kuopos ir draugijų atstovus daly- i
vaujant šiame seimelyje. Todėl, Lietuviai Katalikai, susido
mėję katalikiškų draugijų ateitimi, gausiai dalyvaukime sei
melyje.

SEIMELIO DIENOTVARKE.
David E. Hayden’as, 33 m. amžiaus, Los Angelėse, Cal..
10.-30 vai. prasideda pamaldos (suma) su asista. Pamoks
turi darbą — langus plauja. Prieš keturioliką metų kare BUS MAŽAI SURINKTA
lą sakys J. M. Pralotas Krušas.
Prancūzijoj jis daug pasižymėjo. Pelnė keletą medalių. ,J.
Apskrities
viršininkai
numa

Posėdis prasideda 2:00 vai. po pietų.
Valstybių kongresas jam pripažino medalį už jo nep įpras
1. Posėdį atidaro Komisijos pirm. J. A. Mickeliūnas.
to karžvgiškumus. Medaliais ji apdovanojo Prancūzija, Ttą- to, kad vargiai 50 nuošimčių
2. Prezidiumo ir komisijų rinkimas.
lija ir Portugalija. Tinkamesnio darbo jis neturi, nes nėra mokesčių už 1930 metus šiemet
3.
Pirmininko žodis.
»
politikierius.
bus surinkta. Negerėja' ekono4. Įžanginę kalbą pasako J. M. Pralotas Krušas.
minės sąlygos, žmonės neturi
KRITIKUOJA
VYRIAUSY

5. Sveikinimai.
MIRĖ KATALIKU UNIVER
pinigų.
6. Referatas: “Mūsų Susivienymas ir jaunimas”, skai
BE UŽ NEPAPRASTĄ
SITETO REKTORIUS
tys J. Jusevičius.
IŠLAIDUMĄ
EMERITAS
SUIMTAS ĮTARIAMAS
7. Diskusijos.
PLĖŠIKAS
8. Referatas: “Susivienymas praeity ir koks jis tur būt
AVASHTNOTON^ kovo 11„
WASHINGTON, kovo 11.
ateity,” skaitys L. Šimutis.
— Mirė vyskupas T. J. Sha- - Kongreso žemesniuose rti- Iš Rochester, N. Y., praneVATIKANAS, kovo 11.
9. Diskusijos?
SAIUNGA PRIPAŽINO
Popiežiam valrtvbe - Vali- l.an’aa, Amerikos Katalikų U- manse atatoTM Cnap m, dem.
10.
46—47 Seimo reikalai.
, PAREIŠKIMĄ
l-.no
Mum. kieiin
n„n.n„„ niversiteto rektorius ementas, I iŠ Georgui valstybes, karčiais wiBį.
itarialn(ls įMevan.
kanti Miestas,
įsigijo nuosavą
11. Komisijų pranešimai.
žodžiais kritikavo krašto vy
geležinkelį. Pratiesti dveji 600 <;> in- a,nziaasWis*
banko
apiplėšime, įvv
12. Seimelio uždarymas.
ŽE-NHVA, kovo 12. — Neriausybę
už
nepaprastą
jos
iš

sa

J. Jusevičnis, Kom. Sekr.
.
, , pėdų ilgio bėgiai. Ties VatiVelionis sirgo vos dvi.
kusianie vasario mėn. 8 d.
laidumą.
žiūrint Snez ° ^aP°n'^ a s ° ]<ano ribomįg §įe hėgįaį bus vaites širdies liga. Gydytojai
Jis sakė, kad vyriausybė iš
vo pnesmimosi, . ąjunga suju
pu Italijos valstybės nenumatė jokio pavojaus
PR’EŠ SLAUGIŲ VIR
vakar visgi pripažino nepalan„.
. .
laidų sąmatą gali sumažinti
, .
.
T_. . geležinkelio bėgiais. Vatikam
Vyskupas Shahan’as
ŠININKĘ
kų japonams pareiškimą Kinivienu bilijonu dolerių, ypač
yra stotis.
metus dirbo šiame universite šiais sunkiaisiais nedarbo laijos reikalu.
~
(tų srity. Tai turėtų būti lyg
kais.
Bet
vietoje
to
ji
mokės<■"'*.»
aIwknt.es
l.gontnės
ir
šią
mokslo
įstaigą
iškėlė
te
Sąjunga pareiškia, kad ji
ŠIAURĖS ŪKININKŲ ME kompensacija už jų pralaimėSIŪLO REFORMAS
aukštumon, kokioje ji yra šia «„ naitij dar daugiau didina. Kyšojai .skėlė reiks lavinų, MORANDUMAS VALDŽIAI
nepripažins jokio japonų-kinų
jimą Geirevoj.
ndie.
kad iš tarnybos būtų pasahnsutarimo atsiekto militarinin
KOPENHAGENAS, Dani
Visas kraštas šaukia išlai- ja slankių viršininkė Miss L.
Dėl paskutinių ekscesų prieš
japonų spaudimu.
Biržų apskrities žemės ūkio
ja, kovo 11. — Danijos minis 400 SUOMIŲ ŽUVININKŲ das mažinti. Bet to šauksmo R Logan, kuri ilgą laiką gylietuvius Rytprūsiuos smarkiąi
Sąjunga autorizuoja didžią
taryba, atsižvelgdama į vis su
teris pirmininkas Stauning’as
neklausoma.
d y to jus ignoruoja ir stato jie
sujudo ypač Tilžės apylinkės
IŠGELBĖTA
sias valstybes, kad jos prižiū
nkėjančią ūkininkų būklę, vireikalauja panaikinti aukštes
ms visokių kliūčių ligonių gy
lietuviai. Daugiausia nuo smurėtų tvarkos ištraukiant japo
nutarė pasiųsti
sais balsais
niuosius parlamento rūmus ir
KARIUOMENE
TURI
VIS

dyme.
A
.
...
rtininkų nukentėjęs d,r. Vydū
HELSINKIS, kovo 11. —
nų kariuomenę iš kovos sri-»
nas
Prezidentą,
mm.
pirminmj
*
.. A
\
vidaus prekybos tvarkymą pa Iš 700 suomių žuvininkų apie
KĄ PIRKTI NAMIE
r . v _
. • j nas gauna simtus užuojautos
čių.
i vesti pačiai valstybei.
ką ir žemes ūkio mmisterj de- ,_.Z1 ” . A ,_____
1
laiškų ir telegramų. Pasirodo,
14-AI METŲ KALĖTI
400 jau išgelbėta nuo ledo ly
19 narių skirta komisija pri- į
legaciją, kuri įteiktų jiems ū
VVASHINGTON, kovo 11.
'kad tie nekultūringieji “kul
čių Suomijos įlajoj. Kitiems
žiūrės vedamų taikos derybų ir
kininkų memorandumą.
FINANSINE PASIAUBA
J.
Valstybių
kariuomenė
viM
.
M. Summers, 47 m.
tūrtregerių” vokietininkų veidar yra pavojaus. Bus deda
apie pasėkas praneš Sąjun-Į
JERUZALĖJE
ma
pastangų
ir
tuos
nuimti
RUs
sau
reikalingus
daiktus
ir
am
ž.,
našlė,
teismo
nubausta
Tam
memorandume
jie
praksmai
atneša jiems kaip tik
gai ne vėliau kaip ligi gegu-Į
nuo lyčių.
maistą turi įsigyti savo kraš- ]4-ai Inetų kalėti. Ji pripažin- šo 1929 m. šiaurės Lietuvai priešingųvaisių.
žės 1 dienos.
JERUZALE, kovo 11. — Iš 100 arkliu 30 išgelbėta. *e’
ne 8vetur, įsakė prezi- Įa kalta savo giminaitės nu- duotų sėklų grąžinimo klausiBeirute
griuvo
vienas
bankas.
____________
dentas Hoover’is.
nuodijime.
1 mą dar kartą peržiūrėti ir lei
KINU KARIUOMENES
KO PIRKS BELGIJOJ
Tad
gyventojai
čia
ir
kitur
Nes
patirta,
kad
kariuome____________
sti
sėklą
grąžinti
pagal
rinkos
NUOSTOLIAI
SUŠAUDYTI 4 PA
puolėsi į bankus išimti indė
nė degtukus perkasi Rusijos
kainas — tuo būdu ketvirtdaŽUVO TĖVAS SU
Susisiekimo ministeris inŽ.
GROBĖJAI
lius. Kilo nepaprasta pasiau
gamybos.
Pirkta
ir
mėsa
už

lis
skolos
su
procentais
kaip
SŪNUMI
Vileišis ir ž. ū. ministerijos*
ŠANCHAJUS, kovo 12. —
to.
sieniuose.
tik
atitiktų
dabartinę
kainą
vi

general. sekretorius p. (Griga
Oficialiai skelbiama, kad ko
ŠANCHAJUS, kovo 11. —
sos
1929
m.
duotos
skolos,
o
Ant Illinois Central geleži
vose su japonais per 34 die
liūnas į Briuselį išvažiavo pi
Vietos kalėjime sušaudyta ke
AUSTRALUOS IŽDE
VIRGINIA
GRIAUJA
PRO

likusius
skolos
tris
ketvirtdankelio,
33
gat.
ir
Cicero
avė.,
nas kinų kariuomenė neteko
turi kinai pagrobėjai, kurie
rkti ne tik geležinkeliams bė
NEPRITEKLIUS
HIBICIJOS
ĮSTATYMĄ
lius
prašo
visai
dovanoti;
kas
traukinys
sudaužė
automobilį.
9.500 kareivių nukautais ir su
1929 ir 1930 metais buvo pa
gių, bet taip pat lokomotyvų
negalėtų
ir
to
ketvirtdalio
su

Žuvo
I.
IF.
Kiser
’
is,
39
m.
grobę du britų pirklius.
žeistais. Bet nepasakomas nu
NORFOLK, Va., kovo 11. -ir vagonų. Mat, jų šiemet pri
CANBERRA, Australija,
mokėti, tam mokėjimo terminą reiks nemaža atidarius rudenį
kautų skaičius.
Šios valstybės įstatymų leidi amž. ir jo sūnus 15 m. amž
kovo 11. — Už praeitus 8 mė
atidėti ir suskirstyti ratomis. naują liniją Telšiai—Kretinga.
ANARCHISTAI SPROGDI mo rūmai pravedė projektą,
nesius Australijos vyriausy
Ten taip pat nurodyti moty Tikimasi, kad belgai vietoj
UŽPUOLĖ
TEATRĄ
kuriuo žymiai apkarpomas va
NA BOMBAS
ŽEMES DREBĖJIMAS ČILI
bės ižde pasidarė 13 milijonų
vai, dėl ko 'į ūkininkų prašv- grynų pinigų už parduotas ge
lstybės prohibicijog įstatymas.
RESPUBLIKOJ
doleriij nepritekliaus.
Plėšikai puolė Palace teat-Įmą reikia atsižvelgti.
HUELVA, Ispanija, kovo Iš įstatymo lieka tik vieni
leži n keli au>s reikmenis sutiks
SANTTAGO, Čili, kovo 12.
159
W.
Randolph
gat.
IŠ
rą,
11. — Įvairiose šio miesto da griaučiai.
priimti miško.
— Vakar čia atjaustas leng MANDŽIŪRIJA REIKA
z
kasininkės
atėmė
2,200
dolerių.
VOKIEČIŲ
REPRESIJOS
lyse susprogdintos penkios bo
vas žemės drebėjimas. Nepra
LAUJA PASKOLOS
BENTON, III., kovo 11. —
mbos. Policija kaltina sindlPLATINKITE “DRAUGĄ”
nešta apie jokius nuostolius.
Vokiečių kai kurie reiebsta-'
TOKIJO, kovo 11. — Nau kalistus (anarchistus).
Iš South Central State banTeisėjas Horner’is, vienas ka
jos Mandžiūrijos valstybės vy
ndidatų • į valstybės guberna ko keturi jauni plėšikai pagro-' go atstovai, ypač iš Rvtprū- Į
ORO STOVIS
VYKSTA I KONGO
Į šių, kaip jų spauda praneša, ’
riausybė reikalauja iš japonų LAVVRENCEBURG, Tėnn., torius iš demokratų partijos, bė apie 7,000 dolerių.

ŽINIOS IS LIETUVOS

ts

BRIUSELIS, kovo 11. — i paskolos nors kelių milijonų
Belgų karalius vyksta į Kon-I dolerių išlaidoms, kol bus sugo, Afrikoj. Jis tenai praleis daryta finansinė kraštui tvarVelykas.
1 ka.

kovo 11. — Už 5 mylių vaka
rų link tartoke susprogo garo
katilas. 3 darbininkai žuvo ir
3 kiti sužeista.

-------------------i griežtai nusistatę reikalauti,
čia kalbėdamas peikė prohibiCHICAGO IR APYLIN
Dėl pinigų trukumo Cook’o kad jų valdžia imtųsi smarkių KES. — Šiandien iš dalies dJ
ciją. Jis stovi už prohibicijos
panaikinimą, kad tuo būdu gy apskrities komisija paleido 431 prieš Lietuvą represijų, pir besnota; maža temperatūroj
darbininką.
moj eilėj žemės ūkio produk- atmaina.
ventojams grąžinti laisvę.

DRAUGAS

Kada Sus-mo centras buvo nukeltas į
Pennsylvanijų, kada visi seimai nuo 1922 m.
šaukiami tik Penn. valstybės ribose, kada Į
pats centras sudaromas beveik iš vieno ra
jono žmonių ir nesirūpinama įtraukti į Sus
ino darbų kitų valstybių lietuvius, tada ir
nenorint tenka daryti išvadų, kad einama
prie tos organizacijos lokalizavimo.

“D R A U G A S”

*

Ueina

kasdien,

Ifiskyrua

sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00. PuMetų — |3.60, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam
MOnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Mė
li* — *4.00, Kopija .03c.

M

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąHna, jei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam
rUksiul pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 Vai.
8kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
į

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANiAN DAILY FR1END
Pubiished Daily, Except Sunday.

8UBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Months
— *2-60. Tkree Months — *2.00. One Month — 70c.
■tuopa — One Tear — *7.00. 81x Months — *4.00.
Cow — .02c.
Advertising in "DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
L. R. K. S. A. VAKARUOSE

Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoje
yra didžiausia mūsų organizacija. Jos atsi
radimo istorija yra labai įdomi. Jos veikimas
yra glaudžiai susijęs (rišasi) su visu mūsų
tautišku ir visuomenišku gyvenimu. Kadaise
ši organizacija buvo bendra visų- Amerikos
tuvių organizacija Tačiau visokios rūšies
L6vamaniai jon neįsiteko. Jie norėjo jų pa
versti savo tvirtove, bedievybės platininio
įstaiga Bęt didelė narių dauguma prie to
neprileido. Nenuoramos iš Sus-nio išėjo ir
savo organizacijų įsteigė. Jiems bendras fratemalizmo darbas, matyti, nerūpėjo. Nerū
pėjo nė tautybė. Taigi, vietoj vieno Sus-mo,
atsirado du, o šiandien jau yra trys.
L. R. K. S. A. pasiliko grynai tautiška
ir katalikiška organizacija. Tas faktas jų
daro pastovia ir stipria. Jai nėra pavojaus
nei iš socialistų, nei iš bolševikų pusės. Bet
vis dėlto yra vienas nesveikas Sus-me reiški
nys, apie kurį mes čia ir norime pakalbėti.
Mūsų Sus-mo viršūnėse reiškiasi gana
tipri tendencija šių organizacijų padaryti
kaline organizacija.
Aplinkybės taip susidarė, kad Sus-mas
,biau praplito Pennsylvanijos valstybėj, o
kietosios anglies kasyklų rajonuose. Ten
ugunias Sus-mo narių. Dėl darbo sųlygų
yklų darbininkai be jokios agitacijos dė
josi prie apdraudos organizacijų. Tuo būdu
ir L. R. K. S. A. turėjo gražaus pasisekimo
jų tarpe. Tai gražus ir pagirtinas dalykas.
Tačiau nesveika yra tendencija Sus-mo pa
versti vien tik anglies kasyklų rajonų, orga
nizacija. Tai nesveika pačiai organizacijai.
Fratėrnalinė organizacija tada yra stipri, kaon priklauso įvairios rūšies ir luomų
Įmonės, o ypač jeigu jon daugiau rašosi nepavojingus darbus dirbantieji darbininkai.

da

Vertė A. Matulis

į

Tušti žmeiii sprendimai
(Iš senovės Egipto legendų)
erk
..

1

(Tęsinys)

Kuomet kunigas-gydytojas drebančia
tlilA padavė jam baisius vaistus, Ramgeaas juos išgėrė, lyg būtų labai ištroškęs...
Paskui pasišaukė garsiausių astrologų iš
ir liepė atvirai išpasakoti viskų, kų
s lemia.
— Saturnas susivienijo su Mėnuliu,
atsakė išminčius astrologas, — ir tas
laiškia mirtį vienam tavo dinastijoje, gaRamzesai; blogai padarei šiandien,
■mas vaistus, nes tušti yra žmonių
■previdimai prieš sprendimų, kurį Praamtiųs kiekvienam pažymėjo ugnies raidėis danguje!
Tiesa, kad dangtis nulėmė mano
biriį, — atsakė Ramzesas. — Ir kada gi
'įvyks — paklausė gydytojo
— Prieš saulės tekėjimų, galingasis
Bamzesai, arba būsi sveikas ir tvirtas,

Šeštadienis,

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

kovo T?

d.. U9‘

Dr. Gr. Valančius.

Lietuvos ūkis ir jo raida

Dr. Al. M. Račkus

Kai kuriems skaitytojams se santykiuose tarpusavy tarp
prašant, norime paaiškinti ne j Lietuvos, Latvijos ir Estijos,
tvisų tiksliai suprantųjį žodj1 pagal vadinamųjų Pabaltijos
Tel. Canal 6764
“raida”. Šis žodis yra kilęs klauzulę.
Toks kelias Sus-mų prie nieko gero ne
Paskutiniu laiku Lietuva yprives. Juo einant bus nuskriausta visa lie AR SVEIKA TAVO ŠIRDIS? dažniausiai gauna gydytojai, iš žodžio ‘‘riedėti, riedėjimas”
(pav. ratai riedi, nuriedėjo, ra susirūpinusi sudaryti visų
tuvių katalikų visuomenė Amerikoje.
advokatai, pirkliai ir tie, kurie
,
, ,
i • j
- “nubėgo”). “Raida” t. y. plė- eilę naujų sutarčių (su IspaKol širdis plaka, tol gyvy neša
Gal kas paklaus, kų daryti, kad būtų
atsakomybę ir daug ru- . ..
. ' .
.
„
..
. .. . , x . .
tojimasis, įssivystymas. Siszo- nija, Prancūzija ir kt.) ir .pergalima tam nesveikam reiškiniui kelių pasto bė tebėra.
1X1d į
,
v•
• 1
'
•
•
x
dis sudarytas panašiai kaip reviduoti senųsias, pritaikant
Kd sveikesnė širdis, to il
ti? Atsakymas į šį klausimų yra trumpas ir
Širdies raumenų padidėji-'šie: tvarkyti, tvarkymas, tva- jas dabartiniam ūkio krizio
giau žmogus gali gy venti.
aiškus.
O ir su nesveika širdimi mas, tai bene viena iš labiau- rka; taikinti, taikinimas, tai- laikui. Pažymėtina, kad renReikia dirbti.
Kad reikia Sus-mui dirbti, gerai suprato žmogus gali ilgokai gyventi, siai prasiplatinusių širdies li-įka; kalbėti, kalbėjimas, kalba;; giamasi atšaukti prekybos sugų. Tos rūšies širdies ligų gau krauti, krovimas, krova; ruo-! tartis su Vokietija.
Chicagos apskritys, kuris savo pastangomis jei žinos kaip gyventi.
na įvairių profesijų žmonės, šti ruošimas, ruoša ir tt. Tairengia vajų ir rytoj šaukia Sus-mo Vakari Pasibaisėtinai didis nuošim
1931 metų užsienio preky
bet dažniausiai pasitaiko pas gi, ir riedėti, riedėjimas, rainių Valstybių seimelį, į kurį kviečia ne tik tis žmonių, kurie gyvena mie
bos apyvartos sumažėjimas
atletus, sportininkus ir tuos,
Red.
Sus-mo kuopas, bet visas mūsų organizacijų stuose, turi širdies ligų. Ame,
vertėje ir pasyvo (8.8 nril. lt.)
kurie nuolat skubinasi. Užtai
(Tęsinys)
kuopas ir draugijas. Taip pat kviečia atski rikūs lietuviai dažniausiai mie
j susidarymas rodo, kiek yra paamerikonai tų ligų ir vadina
rus žmones, veikėjus ir profesįjonalus. Chi stuose gyvena, ir gana daug
\ als iveikVs Lietuvos ūkį pasaulinis
Su Jungtinėmis
Am.
“athletic beari” (atletinė šir tybėnus
Lietuvei, prekybos I,a. ikrizis ir kai kuri,i
cagos apskritys nori supažindinti Vakarinių jų turi širdies ligų ir nežino,
dis). (Jauti “atletinę širdį”
Valstybių lietuvių katalikų plačiųjų visuome kad jų širdis yra nesveika. Oi,
tai nejuokai; paprastai, atle-! lansas visada buvo pasyvus. 1.inių valstybių protekciniai mil
nę su L. R. K. S. A., jų užinteresuoti, kad
krito vargšas lietuvis kur nors tai gavę širdies padidėjimų ! Per pirmus 10 mėn. 1931 m.
ji padėtų gauti naujų narių, įtraukti į SuspnkyK “teižyeldirbtuvėje, ar maudykloje, ar (hypertrophia cordis), ilgai į J. A. V. išvežė Lietuvon už!
mų jaunimų.
kur beeinant;' ir staiga'mirė. negyvena. Retas sportininkas 9.1 .nil litų. Lietuva gi išve-i*1"“ » lžemSs 4kio
Tai yra didelis ir kilnus užsimojimas. Jis Beveik kiekviena staigi mirtis sulaukia žilos senatvės. Kai žė į Amerikų tik už 1.7 nuo P*»‘k<»«"‘«, “iP P»*
naudingas ne tik atskiram Sus-mui, bet visai yra iš priežasties širdies li- po gydytojas ir lietuvių my- litų, taigi eksportas į J. A. V. savo charakterį. Vietoj pirmūsų visuomenei. Tai tikriausias kelias už. gos. Lietuvių kaimų gyvento-. lėtojas, aš smerkiu sportų lie- nesudaro net pilno 1% viso miau eksporte dominavusių
T’ •* ,‘
,
\
_ į prekių, kaip miškų
medžiabėgti už akių pastangoms paversti Sus-mų tik- j jai yra laimingesni, nes pas ■' tuvių tarpe. Neprotingas spo- Lietuvos
‘
eksporto,
tuo
tarpu
i
.
ę
importas sudaro 4% viso im-1 ®Ob’
sėmenų, paskutitai kelių rajonų organizacija.
kaimiečius širdies liga rečiau rtas tautų žudo.
Kai širdies vidaus mecha- porto.
I.niu laiku vis svarbesnę
Sus-mas Chicagoj ir apylinkėse turėtų pasitaiko.
nizmas
sugenda
ir
širdis
ne-i
„
.
t
...
!užuna niėw*’ Pleno Plodukt‘l
turėti didžiausių pasisekimų. Ir turės, jei ap Kai žmogus suserga inkstų
gali tinkamai kraujų “pum-i Pfekybos santykiai su sveri- ir kiaušinių išvežimas. Štam
skritys, kuopos ir pats centras imsis rimtai liga, ar plaučių uždegimu; ar
kitokia sunkia liga, jeigu jo puoti”, tai yra labai pavojin- SmOnUS valbtybemi* tvarkomi, blausias išvežimo pozicijas suir sistemingai dirbti jo gerovei.
širdis yra stipri, tai pasveiks ga žmogui būtis. Tuomet žino- ’Prekybo* sutartmus- T°kl* ^ro: maisto dalykai - W/,
Taigi, sveikiname L. R. K. S. A. Chi ta; o tie, kurie miršta, tai da gui arba kojos tinsta, arba!sutarc1^’ P^emtų didžiau-j viso eksporto, žaliava ir pu
cagos apskritį, gražų darbų pradėjusį. Taip žniausiai todėl, kad jų širdis gauna vandeninligę, arba jo >io Paiankymo PrinciP^.Lie- Įsiau apdirbti fabrikatai-36^
pat sveikiname seimelio dalyvius, susirinku- neigtveria žmogau, nežinai nagai ir lūpos pamėlynuoja. tuva turi sudarusi su: Vokie- gyvi gyvuliai (daugiausia kia
sius j talkų garbingai mūsų organizacijai nei dienos nei valandos, kada Toks žmogus negali nei sun-!tija’
Austri>’ ItalGa’ ulės, taip pat Eųsys) — 2D/,.
stiprinti
tave sunki liga gali lovon pa kiai dirbti, nei skubintis, neį t NorV(W ^koslovaklJa ir Jei sulygintume 1925 ir 1931
guldyti ; taigi, labai svarbu, proto darbu užsiimti. Bet ku-.1*““’’* Su kltonLS valstybėmis, m> eksportų, pamatytume, kad
kad tavo širdis būtų nenusil- rių minutų žmogus gali kristi tprekyba sureguliuota provizo-1 įggfcyrus kiaušinius ir iš dn
PASTABELES
visų produktų išve
pusi ir sveika. Kad sužinotum, negyvas. Širdies valvų suge-riniais susitarimais notų pasi-|jies
ar sveika tavo širdis, turi ret dimus ir ligą vadinamų “ste- keitimo būdu. Ypatingi paler., i žimas kiekvienais metais smarArgentinos lietuviai laisvamaniai ir so
nosis cordis,” galina tie, kų.1 gvinimai taikomi prekybimuo-j kiu tempn atigo. Pavyzdžiui,
cialistai triukšmauja. Jie ne tik tarp . savęs karčiais nueiti pas gėrų gydy
rių dantys supuvę, arba kuriui—-—
■ ■!mėsos išvežimas, ypač bekono,
riejasi, bet stengiasi į tas rietenas įtraukti tojų, kad jis ištirtij/ir reikale
tonsilai yra blogi, arba jei kū- vargsta, jei kojos sutinsta, jei šiame laikotarpy padidėjo a
ir katalikus. Bet ir to negana. Jie paskelbė, patartų, kaip nuo pavojų pa
sisaugoti.
ne yra kokia nors inflekcija. lūpos pamėlynuoja, jei pana-jpie 6 kartus, nežiūrint žymii.i
kad neva yru slapta sutartis Lietuvos su
Širdies ligų yra įvairiausių
Reumatas,f skarlatina ir vY gės pasidaro melsvos, jei šir- nukritusių kainų pasaulinėj
Lenkija. Esu ruošiama uniją. “N-nos” tai
dies plakimas yra retkarčiais Į mėsos rinkoj, o sviesto eksuž tikrų pinigų paėmė. Kiekvienas sveikai rūšių, taigi ir gydymo būdai sokios užkrečiamos ligos da
žnai .sugadina širdį. Taigi, kas per greitas, — tai turi eiti pasįportas tam pat laikotarpy paprotaująs žmogus čia gali suprasti, kad tai yra nevienodi.
gydytojų ir įsitikrinti savo ši--didėjo net 8 kartus. Paskuti-,
yra didžiausia nesąmonė, kokių tik laisva Yra širdies liga, vadinama tomis ligomis suserga ir ne
rdies sveikumu.
K
jniu laiku gana svarbu Lietumaniai tegali sugalvoti. Apie tai plačiau pa “angina pectoris.” Tų ligą paiso, klaidų daro.
XT
v
j,.
K
į vos išveizimo objektu pasidarė
turintieji baisiai kamuojasi, į Pačiam žmogui sužinoti, ar
Nemaža širdies ligų galima
.... ,
.» „
rašysime kitų kartą.
nes širdį labai gelia, jėgų ne- sveikų širdį turi, yra neleng- pagydyti, jei laiku gydoma, obuoliai, jų 1930 m. išvežta
tenka, oro pritrūksta plaučia va. Tik geras gydytojas gali q jeį kartais širdies ligos ir daugiau kaip už 5 mil. litų,
Skaitykite ir platinkite lietuviu ms, ir jaučia, kad tuoj mirs; tai patirti. Kadangi širdies li- negalima būtų pagydyti, ta; prieš pusę milijono litų visais
katalikų vienintelį dienraštį “Drau jei ataka yra aštri, tai ligonis gų yra daug rūšių, tai ir sim gydytojo patarimai kaip gy kitais metais kartų.
prie lango, kad oro dau ptomai yra nevienodi, ir gv(Bus daugiau)
gę” ir remkite visus tuos profesio puola
giau plaučiams gautų, o kiliįdymo būdai yra skirtingi. Bet venti ir ko vengti gali pailgi
nalus ir biznierius, kurie garsinasi net drabužius ant savęs šudra- j jei žmogui smarkiau žengiant nti žmogaus amžių daugeliui į SKAITYKITE IR PLATIN
sko. “Angina pectoris.” ilga, kvapo pritrūksta, jei greit pa- metų.
i
KITĘ “DRAUGI”
jame.
2130 W. 22 St. Chicago

kaip raganosis, arba šventasis tavo žie- gailestingus alsavimus liijenų, ieškančių
maisto.
das atsiras ant Horo rankos.
— Ko tie žmonės taip renkasi ? —
— Nuveskite, — tarė Ramzesas jau
silpstančiu balsu, — Horų į faraonų sos klausė Horus vieno iš dvariškių, rodyda
to salę, kur tegu laukia paskutinių mano nifls į nesuskaitomas minių galvas.
— Trokšta, viešpatie, pasveikinti nau
įsakymų ir žiedo, kad nė valandėlei ne
jų faraonų ir iš tavo lupų išgirsti apie
būtų pertraukos valdyme.
llorus apsiverkė artėjant dėdės mir malones, kurias žadi jiems skirti.
Tų valandų pirmutinį kartų didybės
čiai. Tačiau, kad valdyme nebūtų pertrau
kos, pagal įsakymų, nuėjo į faraonų salę, manija palietė kunigaikščio širdį, kaip mil
žiniškos jūrų bangos paliečia krantus.
apspręstas palydovų minios.
— O tos šviesos, aure, ten... kų gi
llorus atsisėdo ties langu ir, neapsa
komo gailesčio apimtas, įsižiūrėjo į apy reiškia? — klausė Horus toliau.
— Kunigai nuėjo prie tavo motinos
linkę.
Mėnulis, prie kurio meilinosi blogų le Zeforos antkapio perkelti jos lavonų į
mianti Saturno žvaigždė, auksino spyžinį faraonų katakumba#<.
Horp širdis jautė gailestį, atsiminus,
Nylb vandenį, blaškė ant pievų ir daržų
milžiniškų piramidų šešėlius ir aplinkui kad motinos lavonų, už jos gailestingumą
nušvietė kelių mylių klonį. Kad ir buvo vergams, rūstusis Ramzesas palaidojo ve
»
vėlyva naktis, tačiau aristokratų rūmuo rgų tarpe.
— Girdžiu žirgų žvengimų, — tarė
se ir vargdienių bakūžėse mirksėjo žibu
riai žmonės gi rinkosi po atviru dangum. Horus, įsiklausydamas; — kas gi tų va
Laivai tankiomis eilėmis spietėsi, kaip di landų išvažiuoja
— Kancleris, Viešpatie, liepė parengti
džiausioje iškilmėje; palmių paunksmėsn,
žygūnus
Jetronui, tavo -mokytojo, sugrųupių jiakrantėse, turgavietėse, gatvėse ir
apie Ramzeso rūmus judėjo nesuskaito-' žilumui.
inbs minios. O tuo tarpu buvo tokia tyla, i
Giliai atsidaso Horus. Priminus jaeii
I kad Horus girdėjo net vandens bėgimų ir mylimąjį bičiulį, kurį Ramzesas ištrėmė
imi

iš tėvynės už tai, kad anūko ir įpėdinio
O, kokie tušti yra žmonių sprendimai
sielon skiepijo karų baisybes ir gailestin palyginus su neapčiuopamais Praamžiaus
sprendiniais!
gumų prislėgtiesiems.
— O ana šviesa ten,*už Nilo?...
Tų valandų įėjo kariuomenės vadas
— Ana šviesa, viešpatie, — atsakė ir, nusilenkęs Horui, tarė:
dvariškis, — sveikina tave iš vienuolyno
— Didysis Ramzesas, jausdamasis,
kalėjimo Ištikimoji tavo Berenika. Jau kad netrukus mirs, pasiuntė mane pas
vyriausias kunigas išsiuntė jai faraonų tave, įsakydamas; “Eik pas Horų, nes
laivų. Kada šventasis žiedas sušvis ant nebeilgai man lemta čia gyventi ir vykdyk
tavo. rankos, tai atsidarys sunkieji vienuo jo valią, kaip kad mano vykdai... Kad ir
lyno vartai ir sugrįš prie tavęs išsiilgusi įsakytų Aukštojo Egipto dalį perleisti eir mylinti tave Berenika...
tiopams ir susitaikinti su tai? priešais,
*
•
v
Išgirdęs tuos žodžius Horus jau apie tai padaryk, kuomet pamatysi mano žie
niekų daugiau nebeklausinėjo; nutilo ir dų ant jo rankos, nes valdovų lūpomis
uždengė akis rankomis...
kalba nemirštantis Oziris.”
Ir staiga Horus suvaitojo iš skausmo.
— Neatiduosiu Egipto etiopams, at
— Kas gi pasidarė, viešpatie?
sakė Horus. — Tačiau susitaikinsiu, nes
— Bitė įkando mano kojų, — atsakė man gaila žmonių kraujo. Tuojau para
nubalęs Horus.
šyk ediktų ir turėk parengtus žygūnus.
Dvariškis prie žalios mėnulio šviesos Kuomet sušvis pirmutinė ugnis mano gar
apžiūrėjo jo kojų.
bei, kad jie bėgtų pietų link ir nuneštu
— Padėkok Oziriui, — tarė dvariškis, taikos malonę etiopams. Ir dar parašyk
—- kad ne voras, kurio įkandimas tokiu
kitų ediktų, kad karo lauke nė vienam iš
! laiku būna mirštamas,
paimtų nelaisvėn nebūtų išplėšiamas lie
|
(Egiptėnai tikėjo, kad Oziris esųs žuvis, kol aš viešpatausiu. Taip įsakau.
teisingumo dievaitis, kuris tuojau po mir
(Bus daugiau)
ties sveria velionies gerus ir blogus dar
bus).
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Ir koridorius mus ėda,
Pagyvensim — pamatysim,
REMKITE TUOS PBOFEIr lietuviška Klaipėda,
J “Šaltinį” parašysim.
SIJONALUS IR BIZNIE
Jei
ilgiau
mūs
kraštą
spausit,
Jonas Karklelis. RIUS, KURIE GARSINASI
Vėjas pūčiai, švilpia, šlama,
Ir gabiausius diplomatus,
Patys
smarkiai
apsigausit;
Iš “Šaltinio.”) “DRAUGE.”
Ir rimtai, be jokių baikų,
Neša naujas telegramas,
Rašinskiene, pralenkus Stanciką, atsidūrė netoli Ir naujienos—vis po vieną— Visi šneka apie taiką.
Hitleris nagus galanda,
Gubystos. Janušauskas pralenkė VarakulįjGrejtaijenda p anteną.
“Mieli ponai,k kas čia daros, Ir visiems nulaužys sprnn•
dus”...
Mes visai nenorim karo,
Misiūnas neatsilaikė prieš Grybą
(Kur pamato aukštą kuolą,
--------------Visos j tą vietą puola...
Ir dabar ant vandenyno
Atsistoja bolševikas,
Me$ nedidinam laivyno.
Rėkia; “Ponai, toks dalykas'.
Vakarykščia diena buvo vie- P. Varakulis, 724 West 18 O naujienų tiek, brolyti,
Jei pavojų kur pamatom,
Jūsų kalbos baisiai skystos,
Spulka augina žmogui turtų, skina kelią i mokslą
natinė visame “Draugo” va St., Chicago, III......... 450,231bTik suspėk jas išklausyti.
jo
vaikams
ir veda į užtikrintą ateitį.
Dešimt
kreiserių
pastatom,
Nes
jūs
imperijalistai,
juje — kontestininku lenkty. o, , . .
_,_no o
i Vienas perka, kitas dera,
O paskui ir vėl mes tylim,
Jūs tik norite pralobti,
nese diena, kurioje tik trv* .
Trecias skelbia muitų karą,
Kas nuo jaunų dienų taps spulkininkas, tas ne
Neg labai ramybę mylim... • Ir kitų žemes užgrobti.
kontestininkai dalyvavo lenki
į O ketvirtas su prekyba
žinos kas yra skurdas šiame gyvenime
tynėse, būtent Rašinskiene, Ja- P- Petrauskas, 14 Johnson Silpniasniam j nosį gnyba,
Mes mažai dar turim tankų,
Kad taika būt atstatyta,
Todėl visi tapkite spulkininkai, — visi įsirašyki
nušauskas ir Grybas. Šitų kon- st., Bingliamton, N. Y.
, Kuris šito neįstengia,
Ir, šarvuočių, ir patrankų,
Balsuokit už tvarką šitą:
te į mūsų stiprių, didžią spulką. Prigulėjimas saugus
O šitai mūsų kaimyno
Jūs visi nusiginkluokit,
testininkų lenktynės betgi yra
........................ 247,310 Tas kaimynui kailį engia,
— per 33 metus nei vienam nežuvo nei centas.
reikšmingos. Pirmoji, t. y. Ra-Į Ag. Gilienė 3131 Emerald i Už politiką jį bara,
■Nesulyginti laivyno.
Ginklus Maskvai atiduokit,
Ir tada po jūsų kojų
Jis ginkluotas lig pakaušio,
šinskienė deda didelių pustau- Avė., Chicago, III. .. 247,190 Arba šiaip kiaulystę daro...
KLAUSYKITE PROGRAMŲ IŠ W.
gų pirmajai vietai užimti. Ji: M. Varkalienė, 6315 So. Lin- Streikai, lokautai, tortūros,
Ir dėl to plaukai mums šiau Padarysim tikrą rojų...
C. F. L. RADIO STOTIES 9 vai. vak.,
pralenkė Stanciką ir atsistojo coln Avė., Cliicago, III. 239,570 Perversmai ir diktatūros,
šias... Jei šitaip nesusitarsim,
kas PIRMADIENĮ (PANEDELĮ).
Tai vistiek visus iškarsim!’
netoli (Gubystos, kuriam, be a-Į S. Staniulis, 6651 S. Talman ,Memorandumai ir notos,
Tegul jis neaimanuoja,
be jo, nejauku darosi. J ei tik' Avė., Chicago, III. .. 221,150 Skolos, krizės ir bankrotai,
Bet j bolševiko šneką
Ir tuojau nusiginkluoja”!
Niekas nieko neatsakė.
Gubysta nepasivarvs pirmyn, Į A. Valančius, 1226 S. 50 Reparacijos ir paktai,
Taip pasakė anglų ponas,
Štai kinietis atsistojo.
Rašinskiene gali ir jį pralenk-'Avė., Cicero, III.......... 190,00,Ir kiti triukšmingi faktai.
Diplomatas Hendersonas.
Tuoj visi rankas numojo.
ti. Bet nežinia dar, kaip į to- j V. R. Mandravickas, 815-45 Su ispanais bloga byla,
Pol Bonkuras jam atsako:
kį reiškinį reaguos Stancikas,' St., Kenosha, Wis. .. 177,550 Komunizmo bangos kyla,
“Ką tas anglas niekus šneka! “Ponai, čia negeros dramos,
Mes, kiniečiai-žmonės ramūs
kuris jau kelios dienos kaip) J. Aukškalnis, 1354 Harri- Ir dabar po šalį visą
Mes tikrai taikūs piliečiai,
Bet japonai mumis puola,
stovi ant vietos. Reikia many-1 son gt, Gary, Ind. . 155,300
Tvarkos pamatus jie knisa.
Ir nė vieno nepaliečiam.
4559 South Paulina Street
7
Ir
ant
nosies
tašo
kuolą...
ti, kad jis ruošia nepaprastų
valdžia nenusimano,
Tegul taip visi padaro,
Telefonas YARDS 0145
Grybas, 2244 W. Adams
suprizų. Well, pamatysime, St., Chicago, III. ... 153,370 Kokio gal sulaukti tvano,
Nors
mes
ir
mažai
ginkluoti,
Niekada nebūtų karo...
kas dėsis ateinančią savaitę.
Bet nenorim pasiduoti.
Misiūnas, Roseland, III. 245 Katalikams skriaudą daro,
Mes tiktai ramybės žiūrim,
Mūsų kariuomenė menka,
in
Nauju balsų liodu vakar Ja- vy 108th St
149 030
šalies vienuolius vfero.
Ir mažą laivyną turim,
nušauskas pralenkė Varakulį. { Rgkus 1350 AVabansia avė. Kubos sostinėj Santiago
Ir patrankų neužtenka,
O mūsų visi kaimynai
Taip atsitiko, bė abejo, dėl QĮ1įcagOj įjį
134 566 Trečią kartą žemė dreba;
Ginklus paslapčiom gamina. Padėkit mums apsiginti,
to,
kad
Varakulis,
kaip
vakar
Ir bombų pasigaminti.
lo V0/1
1-nTr,
.
žolynienė, 6709 Archer Baisiai daug namų sugriuvo, Jie ginkluojąs išsijuosę,
O dabar griebkit" japonus,
pranešta, buvo susirgęs ir ke-!^ve ękįcag0 iii
119 950 Tūkstančiai žmonių pražuvo. Ir Paryžių pulti ruošias,
Ir apskaldvkit jiems žonus!
Dėl to būtinai ir. veikia
lėtai dienų pasiliuosave, 0 "-Kazlauskienė, " 4356 ’ R Knrie dar
iSlik»
nuo įtempto darbo. Bet pa- Rockw(,n
Cllicago
Be pastogės pasiliko.
Mums laivyną didint reikia, Kai pajus jie kumštį kietą,
Bus taika po visą svietą”...
Ir šarvuočių kokį šimtą
sveikęs jis, be abejo, Janušauy žvirblis 1513 _ 35 Avė Įja^vD°3 audra didžiausia,
skui nedovanos. Linkime Pet- Me,‘ro^ Park ĮH
85 850 Daug su£riovė> daug išlaužė, Pastatyt prieš priešą rimtą.” Čia japonas greit pakyla,
Ir išdrožia tokią bylą;
rui stiprios sveikatos ir sek- T5 n i oonn -n/ m Paskui Dauguva patvino,
Tuoj pašoka ir italas:
mių platinant k»tal,kisUw p,, chi<,aKOi j,,
“Visas svietas puikiai žino,
. 765(W Telefonus sugad.no.
“Matot, kokis jis nacbalas!
spaudą.
Kiek mes kenčiam nuo kaimy
Girdite, ką jis mums gieda?
„„
. ..........................
Į A. Gndenas, 6807 C. Campka,?/us,,arf’
no,
Vakar skaitėme šio e vieto-L ,,
y,, .
»
__ Visi kinai užsidarė.
Jo kalbos klausyti gėda!..
. heli av., Chicago, III. .. 63,00
Bet dabar šitie banditai
je, kad Grvbas pasirvzo Misiū, . v.
T • Suomiai su Sovietų dėde
Juk dabar po visą svietą
„ i Bugentavicius, 1616 N. LinPasišiaušė nematytai,
Derasi gražiai susėdę;
ną pralenkti. Nors pirmas zv,
o,
.
,,,
Jo galybei pirma vieta,
. '
. .
;
\ coln St. Chicago, III. 61,90(1
... ...
.
Dėl to reikia juos sudrausti,
gis Grybui nepavvko, nes ir o ,,
, rv,_ 2,. , x < ’
Vienas siūlo, kitas prašo,
Jų kariuomenė didžiausia,
,f. ..
'. ’
v ' Sutkus 1007 Eiglit st.,Wan- m
...
v
Misiūnas nesnaudžia, tačiau ,
...
Taikos sutarti parašo.
Šautuvų pas juos daugiausia, Atitinkamai nubausti,
šiandie jau matome Grvlią pra
.
’
Jr rumunams tad patiko
Turi tris tūkstančius tankų, Norim juosius nuginkluoti,
,lenkusį
, ■ Misiūną
ac •ir įsstatantį ' A. Condratas,
1706
S.
Mai
v
i*
•,
Reik gerai į kailį duoti.
.
.
Nuolaidumas bolševiko,
Ir lėktuvų ir patrankų,
pavojun garietį Aukškalnį, to ^ornensiIIS aveTuoj ir jie su komisarais
O, be to, iš Filifinų
Kaip negėda taip sakyti,
bau Mandravicką o dar to. ........................... 49,700
'paktus daro,
Mums 'Amerika grasina,
Kad reikia dar pastatyti!?
bau — Valančių. Pažiūrėsime.
aicekauskas, 4242 S. Ma- Xors godumas bolševiko
Ir po vandenyną zuja.
Jei norit ramybę jausti.
kas dėsis ateinančią savaitę jr P’pwood ave., Chicago, UI.
Besarabijos jau tyko.
Reikia juos tuojau sudrausti!
t° mums dar reikia dujų,
kaip seksis Grybui skinti ke- j
t
............. 32.000 q japonas Šijozava,
Kad
gerai ją pakutenti...
Jeigu jūsų sveikas protas,
lias į “statųjį kalną,” t. y.' Gaižauskas, 148 E. 107tli st., Kai į-kinus nuvažiavo,
Leiskit mums statyt anuotas, Paskui bus ramiau gyventi.
arčiau pirmosios — garbės vie Bose^and, UI................. 31,910 Baisiai smarkus admirolas,
Gali gėrėtis muzika ir dainomis važiuodamas auto
Jei neleisit, trąuk jus galas, Kai Amerika išgirdo,
mobiliu.
Tegul BUDRTKAS įtaiso radio į Jūsų auto
tos.
•
Į Bacevičius, 1850 Wabansia šaudė kas tiktai, papuola,
Ir be jūsų bus skandalas”! Baisiai ant visų įširdo,
mobilių.
Kainos
dabar labai žemos.
Ave. Chicago, III......... 26,700 Bet dabar tas šaunus vyras , Pradeda kalbėti lenkas ;
Sako; “Jie skolų nemoka,
Apsirūpinkite automobilio
nuo $25.00 iki *100.00
knvffutėm’s
'
Vaičaitis, 424 Dean St., Pasidarė charakiri.
“Mano ginklas dar permenkas, O dar į akis man šoka!
Seranton, Pa................ 25,856 Austrų, vokiečių studentai,
Spiaut man į Europos lygą”!
Naujas Midget radio pagauna police calls—polici
Reikia, kad paimti Kauną.
jos
pašaukimus
ir kitas'stotis. Kaina ..
Automobilio knygučių “Drau Tp. Taruška, 2334 S. Oakley Karštakošiai elementai,
Tr
visiems
parodė
špygą.
Patrankų, ką toli šauna,
go” administracijoj beliko jau Ave., Chicago, III. .. 20.356 Vienoj, Leipcige, Berlyne
Penkis kartus nusispiovė,
Reikia man visokių zbrajų,
Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovai, pe
tik keletas šimtų. Jos tirpsta
A. Langmanas, 4521 S. Wa- Kelia riaušes ir muštynes.
Tr į viešbutį išmovė.
Kad apsaugoti pakajų”...
čių, parlor setų, karpetų ir taip toliau.
kaip pavasario sniegas. Is an- sbtenaw Ave. Chicago,
Va Bavarų gaspadoriai
Bet posėdžių dar negalas;
Negirdėtai pigiai ant aukštos rūšies skalbimui ma
Šneka Fricas iš Berlyno:
šinų
Maytag, Tbor, Hoover ir elektrikinių ledaunių—
ksto neapsirūpinus, vėliau gar UI................................ 17,700 Mokesčių mokėt nenori;
Gal bus taika, kai skandalas.
“Mes neturime laivyno.
refrigiatorių.
,
,
b pritrūkti ir tada už jokius
M. Povaitienė, 700 S. 9 st. Šaukia, rėkia, kaip kagalas,
r
1
pinigus nebus galima gauti. A- Herrin, III...................... 9,400 Duokit mums pigesnį alų!..
tsilankykite asmeniai į admia. Nemčiauskaitė .. 8 500 O Amerikoj, Floridoj
nistraciją arba rašykite, kiek' j Balsis, 610 Wall gt Rofk Nauja pramonė pražydo,
automobilio knygučių atgabe- ford> ni........................ £800 Ten visį pįiįežįaį uoliai
nti, arba rezervuoti. AtminkiVaraitis, Luzerne, Pa. 1,006 Gaudo gyvates barškuoles,
3417-21 So. Halsted St.
Chicago, III.
te, metinis, didžiausias “Drau j Baltrūnas, 945 N. 25 St. Lupa kailį, sviestu tepa,
' TEL. BOULEVARD 4705
go” istorijoj, piknikas bus ge- E gt Louis, III.......... 1,006 If
J1? konservus kepa...
gūžės 29 d., Vytauto parko. A Pankgtis 2225 g Oakley Jau .japonai į Kitajų
Tą dieną baigsis vajus, tą die ave.,, Chicago, Till.
1000 Siunčia laivus į Šanchajų,
ną “Drąugo” piknike bus pa-,
Central Manufacturing District Bank Suv. Valstijų
Šaudo Nankiną, Kantoną,
valdžios yra skirtas kaipo padėtuvė Pašto Taupmenų
skelbta, kurie kontestininkai ir į
Ir kiekvieną kinų šoną.
Fondams.
kokias laimėjo dovanas. Ta die
Anglai ir amerikonai
ną Vytauto parke bus atgabe
Šaukia: latrai tie japonai,
AUTOMOBILIŲ
ntas naujas Studebakcr’is ir
Nedirbantieji pinigai reiškia nedarbą žmonėms. Jūsų
Kam jie siunčia ten laivyną,
visi išgirs, kam jis teko.
taupymo sąskaita yra saugiausias ir tikriausias ke
Pirm. A. Nausėda
Jūs gausite didelę nuolaidą ir dykai naują Philco au
Mūsų biznį sugadina!..
lias
į
gerovę.
Jūs
galite
pagelbėti
grąžinant
savo
Dar pakartoju, kad vėliau
tomobilio radio vertės x$100.00 pas
1024 Cėnter St.
Jie parašo greitas notas,
paslėptus pinigus į apyvartą. Tas sugrąžins laimę il
nereikėtų gailėtis, dabar — iš
Rašt. P. Fabijonaitis
Paskui pasiunčia anuotas,
ge rovę į kiekvieną šio krašto šeimyną.
anksto — apsirūpinkite auto
2320 W. 23 PI.
O jei šito neužtenka,
Laikyk savo taupmenas šiame stipriame
mobilio knygutėmis.
Ižd. Kun. F. Kudirka
Siunčia lėktuvus ir tankus.
banke, kurs veik per dvidešimt metų bu
vo
uoliai remiamas Central Manufactur2334 8. Oakley Ave.
Ir prancūzai ir italai
Lenktynėse kontestininkai
907 West 35th Street
.
ing
Distrikto.
Kelia didelį skandalą,
šiandie taip stovi:
Telefonas YARDS 0405
AGITATORIAI:

NAUJOS LENKTYNIŲ ŽINIOS

NAUJAUSIOS “LIEŽUVIOGRAMOS”

SPULKA - SAUGI VIETA PINIGAMS

VYTAUTO BUILDING AND LOAN
ASS0C1ATI0N (SPULKA)

PATOGUMŲ GADYNE

i

Xt

4-

4

•>

Pranešimas Mišo Deptzitoriams
Ir Diaagams

Jos. F. Budrik, Ine.
PIRKDAMAS NAUJĄ

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

DODGE arba PLYMOUTH

BUDRIK AUTO SALES

Tuoj ginklus paaigalanda,

F. Gubysta, 4355 S. Mozart'
St., Chicago, III......... 465,000

J. Dimša

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Ave., Cicero, III......... 463,130
V. Stancikas, 1706 W. 47
St., Chicago, III. .... 460,010
A. J. Janušauskas, 1301 S.'
50th Ct., Cicero, UI. . . 452,750

Kun. J. Mačiulionis,
2334 S. Oakley Ave
Z. Gedvilas

3347 Auburn Ave.

M.

12311 So. Emerald Avi
Šlikas
10555 S. State St

Ir į kinų žemę lenda.
Nors tokius dalykus daro,
Šaukia: mes nenorim karo!
J Ženevą nuvažiuosim,
Ir visi nusiginkluosimi..
Tuoj į šitą gražią vietą
Siunčia jie iš viso svieto
Notas, projektus, mandatus,

Central^S^Bank
ATRUSTCOMPANY
mOYfcstttft Street
• * • AClenin£HouwB«aa
Biržos Bankas

Valstijinis Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Gražūs Lietuvių radio programai duodami Budri
ko korporacijos iš stoties WCFL 970 kyl. nedaliomis
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties WHFC 1420
kyl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakarė’.

BUDRIKO KRAUTUVE DEL PATOGUMO ŠTAME
IŠPARDAVIME BUS ATDARA NEDELTOMTS TKI
6 VAL. VAKARO.
4
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tieji dvejus metus. Visos ne nori šioj puotoj dalyvaut —
neš nutarė dalyvauti. S. Ju- įsigyk bilietą iš anksto, ne#
jiokienė prantiė apie pietus, -gali pritrūkti vietų svetainėj.
surengtus mūsą mokyklos neX Daug bridgeportiečių re
fturtingiems vaikeliams. Pie-

Viena iš graudžiausių sce Centro valdyboj valstybių di
“ŠALTINIS”
nų yra atgaila išv. Petro, ku rektorių pirmininkės pareigas,
ris kruvinomis ašaromis verk ir šįmet 55 kp. išrinkta imta
Šį gražų vardų nešioja se
TOWN OF LAKE
WEST SIDE
damas gailisi Mokytojo, kurio rimų rašt. pareigoms. R. Ma- niausias Lietuvoje katalikų sayra <lau« pa»idar. vni(ini9 laikra6til
ngiasi vykti į “Vakarienbu- išsigynė, ir iš Kurio daug ge
Kazimiero Akad. rėmė- lūs buvo skanūs ir vaikeliai
Misijos. Nors oras paeitai- j fc
ičio” vaidinimų kovo 13 d. Šv. ro ir gražaus patyrė, išmoko... tavus ilienraščiui “Draugui”,
“Šaltinis” duoda daug įdo
kė gana šaltokas, bet žmoiičspų 1 skyrius rengia vajaus va-: Sąjungai dėkoja.
Kazimiero vienuolyno audito- Šiais laikai*; “prieteliai” Ruošiant dienraščiui metinius mių skaitymų, kuriuose būna
labai gausiai naudojasi misi- karę, kovo 13 d. Krenčiaus*
E. Statkienė, koresp. rijoj. Puikus Veikalas. Verta jį ^au&iau negu išsigina tų, ku- vakarus, ji daugiausia parduo nuodugniai išaiškinti mūsų gy
jomis. Kun. M. Urbonavičius Įsvet. (4600 So. Wood gat.) 7
rie jiems gėrė yra padarę. da bilietų ir, be to, neatsisa
pamatyti.
venimo klausimai. “Šaltinis”
savo pamoksluose labai gra- jval. vak. Visuomenė širdingai
Įte'p.'Pamatyti veikalų “Vakarren- ko pasidarbuoti ir kituose da
BR1DGEP0RT
duoda daug žinių ne tiktai iš
žiai išaiškina mūsų tikėjimo i kviečiama atsilankyti į šį rėbutį” reiškia atgimti dvasia rbuose, pav., buvusiam šįmet
“Draugo” koncerte-vakarienėj Lietuvos gyveninio, bet ir iš
tiesas. Visi klausytojai, ma- Įmėjų vakarę, kurio pelnas ski- 8v. Kazimiero Vienuolynui ŠIAIS SUGEDIMO
I — vaizdžiai realizuoti,' kad
visų pasaulio kraštų.
tyt, labai patenkinti pamoky- ^narnas Šv. Kazimiero Seserų per vajaus vakarienę aukojo
LAIKAIS... v*sgi Kristaus Kančia, tai ne jai buvo pavesta vesti valgyk
mais ir, be abejonės, ilgai jų į Vienuolynui. Visi žinote, kad Maldos Apašt. dr-ja $10.00.
legenda, bet Baisi Tragedija, la. Savo pareigas ko gražiau Vietoje svetimos spaudos
negalės užmiršti, nes jie toki įtai yra labai girtinas dalykas Šv. Petronėlės dr-ja —$5.00. Šis amžius, su aukštais te- sujudimus pasaulį prieš 2000 siai atliko. Pereitais metais nuolatinio garsinimo, prašoma
“Draugo” vajuje ji laimėjo dėti savosios spaudos garsini
gyvi, su palyginimais.
įremti mūsų katalikiškas įstai- Ačiū aukotojams: Dieve, atly chnikos tobulumais, su įvai-,
kuomet mirė vienas Tei
Igas; tai čia kaip tik ir yra gink! Laukiame ir kitų drau siais nedorumais, pridengtais Ogiausias, kad atpirktų tuk trečių dovanų. Žodžiu, R. Ma mus.
zeliauskienė mūsų tarpe yra
Palaidūnas sūnus iš Evan- Imūisų visų pareiga parodyti gijų bei asmenų, kad prisidė “modernizmu”-— su juodais pančius neteisingųjų...
“Šaltinf atranda viso pa
žinoma
ne
iš
žodžių,
bet
iš
da

gelijos yra vedamoji mintis mūsų gilų dėkingumų seselėms tų bent sykį metuose su para
šaulio laiškai, Šiuo trumpu ad
nedėkingumais, kuriais žmo “ Vakarienbutis” tai įspū
kiekviename pamoksle. Dievas už jų visų trusę, nes jos su ma Seserų Kazimieriečių kon
rbų.
resu pažymėti;
nės vieni kitiems atmoka už dingiausias veikalas, kuris Į
turi dvejopų vaikų. V ieni, kaip jį^įįu pasiaukojimu darbuo- gregacijai. Sesutės visuomenei
|
“ŠALTINIS”
patirtų gerumų^, su skaudžiais prabyla tiesiai Į žmogaus ka-. Sveikatos veikėjai!
vyresnysis sūnus, Dievui yraįjasi mūsų parapijos mokykio- nuoširdžiai tarnauja. Turime
neteisingumais ten, kur rodos, taliko sielų—-širdį...
Paštas Marijampolė
ištikinii ir nuo jo niekuomet se Xh>s įvertiname visus jų jas užjausti ir dėkingumę
kaip tik teisingumas turėtų
K. PLATIN K J.TE ‘ ‘ DRA l1 G A ”
LIETUVA.
neatsiskiria; kiti, kaip palai- darbus ir stengsimės visi pri- joms pareikšti.
viešpatauti — užmiršo visai
dūnas sūnus, eikvoja Dievo įsidėti prie to vajaus vakaro,
X Moterų Sę-gos 1 koopa Tų, Kurs mirė skaudžiausia
ŠVĘS GIMIMO DIENĄ
.im-iciii.uiiumiioKiHMMiiiiiniiiiiiniiiiiiiiuiiiiHuiiHinHiiHiiNiniMMtunMlii
gerybes. Bet ir tas palaidūnas Xors šie metai yra ir sunkūs, rengia kauliukų lošimas, kokryžiaus mirtimi, kaip tik dėl
sūnus,atėjus laikui, susiprato,: bet Dievas gražins geresnius į vo 1S d., Lietuvių Auditori
to, kad būtų įkūnyta Aukščiau- Rozalija
Mazeliauskienė S
kad daug geriau yra namie jaįkus, nes seselės meldžiasi - • zuRlat^l Ht t Bus eražin^ •
mi j k-+ • v
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINiS VANOS S
prytoj,
t.
y.
sekmadienį
savo ~
P- tėvą, negu kiaule, gauyUĮv^Iiui už visus j, gerada-»W
IR ELEKTROS TREATMENTAI
=
dovanų ir brangus “door pri- <Įa Artimo Meilė ir Dievo Mei- rezidencijoj, 3259 S. Union a- 2
ŠVEDIŠKI S1ANKŠT1VIMAI IK ELEKTROS MASAŽAS
=
ir su jomis ėdesiu dalintis, i^|rius įr rėmėjus. Visi, kurie
Treatinentai visokių ligų, .reumatizmo, nervų atitaisymo, - šalčio n
lė žmonių širdyse...
ve., minės savo gimtadienio 3
ir taip tolinus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu- g
| grįžo namon pas tėvų ir p^-(atsilankysite, būsite labai pa
p. S. Masukaktuves. R. Mazeliauskienė s lių treatinentai.
'
8
kuris
z maldavo j|, kad jam.dovanotų ^enkinti puikiu rėmėjų vaišiu- (žeikos žmana ir x M & kuo- “ Vakari enbutyje”,
yra viena įžymių veikėjų Chi- 5
Mineralinės, sulterinės vanos duoda didžiausių, kraujo cirkuiia- 3
13 d. Šv. Kazįjo išdykimų ir pnmtų bent;gumUj įspūdinga programa,
nar& Be doyanŲr bas ir statoma kovo
....
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
5
čagoj, ypatingai moterų tar- ~
tarnu, nes jau nebuvo vertas, kurių rengia mūsų vietinės skanių užkandžių. Kviečiame Iniero Auditorijoj, tame nuo- pe. Jau kelinti metai kai stro- 2
KAMBARIAI DĖL PERGI LĖJIMO
Moterų skyrius atdaras Vtarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties
_.kad tėvas jam sugrąžintų pir-.seselės
UlokykloS ViXlkx.l— *
Įstabiaine TToitrjįlo
veikale beveik tolril
tobu —
piai eina Moterų Sąjungos S
visus.
'lai suloštame, vaizdžiai pama
mųjų meilę ir teises. Palaidu- jčiaia. Daug darbuojasi mūsų -'
1657 W. 45th Street
|
X Vos kelios savaitės belinų sūnum yra ne vienas, bet i vyresnioji seselė M. Paula. To- ,
tysime kitokio tipo 'žmones,
&
m
=
Kampas
So.
Paulina
St.
Te|.
Boulevard
4552
,
n
r • i. a -■ 1 .
ko iki Sv. Jurgio par. 49 meNAUJAS IŠRADIMAS
daugehs. Daugeliui bažnyčios ikiOš programos Town of Lake L sukaktuvhi iubilieiaus ba kurie nOTS ir nusid(U°> betgaiUEKSNIO GALINGA MOSTIS
pamokyk b parimai yra;„etavo, kotia bra
,3
už Buod8me8.
kurios pasaulis per šimtus metų lauk/- jau yra gatava. Ižoksnio Galinga
mažmožiai. Bangelis savo bra-jp^ j-gniejų vajaus vakarų. Be _____
- ■ - - - Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin

H I C A

A. F. CŽESNA’S BATHS |

u4FqV\tqttio

g

ngų laikų veltui praleidžiantį bus ir daug kitų įvairybių,:
nepaisydami Dievo garbės, ir į dainų ir kalbų. Dalyvaus dar a I
tampa panašūs visu kuo į amr garbingų svečių. Tad nepomi-,
^palaidūnų sūnų, kurs savo da-į jokite visi gausiai dalyvauti
lj ir lobį prašvilpė.
Į ir paremti sesele*.
.
...
, .
• ••
Veikliųjų komisiją sudaro:
Dabar laikas bent misijų .
_
.
...
.... .
i.*- pirm. J. Čepuliene, M. Sudeipabalgoj sugrjzti ir maldauti,
_
. _
.
,
® ..
tkiene, J. Stugiene, E. Gedvidangiskųjį Tėvų pasigailėjimo t
_
.
_
...
/r
•
.bene, O. Snubiene, U. Mažeiv
uz savo dideli atšalimų ir ne-.
_
. . ’
... .
ikiene, O. koziniene, N. Šaturangnmų. Dangiškasis Tėvas . _
\
.
.*
, ......
mene, B. Kalvaite, O. Novieįssnlgęs laukia kiekvieno su- J
;
w
m - - . . , . v • baite A. Mažeikaite.
Visos
grįžimo. Taigi, bent dabar bai-, ...
.....
.
.
.
, platina tikietus, kanų visi gagiant misija^, tegu kiekvienasl
....
B
. ...
Ibte įsigyti pas rėmėjas arba
pagalvoja, į kų jis labiau pa- fkomisij
os nares.
našus, ar-į tų ištikimų sūnų,
Taigi, nepamirškite kovo 13
ar į sūnų palaidūnų.
d., Krenčiaus svet Visi į r£Misijos baigsis sekmadienį, I “ėjų vajaus vakarų.
Kor—tė

kovo 13 d. 4 vai. popiet.

BBIGHTON PAEK

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
(J°hADV0KATASden)

Moterų Sąjungos 20. kuopos
susirinkimas įvyko kovo 6 d.
M. Panavienė pranešė apie sulrenKtus kauliukų lošimus, ku-

188 W. Adun, St. Bm. 2U7j“e dav8 nenlaiža Pelno- K Sta'

|tkiene Pranešė apie surengta2151 W. 22 St. 6 iki 9
J Ji “bingo”, kuris taip pat pelTeiephone Rooseveit 8090
-no davė. O. lvinskaitė papaNsmie: 8 iki 9 ryto T«i. Repub. 9600 makojo, kų Jaunametės veikia
----- ----------------------------- džiaugės^ ka(| suvaidinus
Teiephone Randoiph «727

rak.

A A SLAKIS

'Roselande “Gyvų rožių vai• nikelį”, ten susitvėrę nauja*;
, u. 'jauaatnečių* skyrius.
Bravo
MiMto Ofl«M 77 W. WMhlngton St , ’
•
Room 1502
t«i. centrai 2«1«'jaunametės, važiuokite vaidinValandoa: 9 ryto Iki 4 po plotų ii- •
• , -.
. ,
.
..
-------ti ir į kitas kolonijas, kur lik
Vakarais: UUrBu, Kotr, Ir SuOaloo
jaunanlegiĘ skyrių.
4141 Archer Avė. Tel. Lafayette 7817 j
Išrinkta M. ŠrupŠienė, pir1 mininkė, dalyvauti jaunanieNamų Tel. Hyde Park 3396
čių susirinkime. Nutarta ‘Mo,tinos Dienų’ eiti prie Koriiujiiijos drauge su Sąjungos ap
skričiu. Taip put nutarta su'ADVOKATAS
JI 0OTTTH IA 8ALLE STREET I mokėti kvotų už Šv. Kryžiaus
Bootn 1084
Tol. RAndolph 0821
vaiondo. nuo » ryto iM » vai rafc ligoninės sųjungiečių kauiba1241 So. Haiated at. Tol vfou.ojr »Mi | rį per būsimų apskričio susi
— 1 IM 4 *»terr
rinkimų. Nutarta eiti velyki
Utarn , Kstv. ir gubatoa vakare
nės išpažinties ir drauge eiti
prie Komnnijos kovo 13 d., 8
valandų rytų.
1

**

A.A.OLIS

CHAS. A. PEPPER

JOANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, kur e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
panijos laivus.
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas i
Lietuvę tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Nev,
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VIII,
o antra BIRŽELIO 16 D, laivu FRANCE.
Norihtieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija,
prašome iš anksto užsiregistruoti^ kad būtų galima užsakyti
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių Agentūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito— patarnauja dovanai.
.
Kurie norėtų važiuoti j Europą anksčiau mr vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
Kovo—March
17 d. — EUROPA
11
11
d. FREDERIK VIII
11
11
22 d. 1LE DE FRANCE
11
11
25 d. BREMEN
Balandžio—April 2 d. — EUROPA
11
8 d. — ILE DE FRANCE
11
20 d. — EUROPA
11
11
23 d. FREDERIK VIII
11
29 d. COLUMBUS
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
>»
»>
14 d. — PARIS
n
17 d. — COLUMBUS
»»
28 d. — FREDERIK VIII
3 d. — ILE DE FRANCE
Birželio—June
11
11
7 d. — BREMEN
11
11
16 d. — FRANCE

gų elementų, iš visų kraštų svieto
girių visokių medžių aliejų.
Deksnio tlalinga Mostis kaipo saulės spin
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
tizmą.. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir at
šalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
možnių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojain: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grąžinam. Parsiduoda visur.
Klauskite
taip; DEKE.VS NEW DISCOVKKV
OINTMENT. Kaina 75 centai.

HARTFORD,

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
1
į

į

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Padarome affidavitns reikale Insurance ir visus
Ndtary Public reikalus.
Chicago, Ilk
"'Cicero, UI.
2314 W. 23rd Place
1439 So. 49 Court
Telef. Rooseveit 2515
Telef. Cicero 5927

CONN.

Specialia 5 Dienų Namų
Treatmentas su žolėmis
Duodamas Dykai

PAIN-EXPELLER

4 ■ ■ 8 8 ■ 8 I ■ 8888
jRRumatfzmas saus£ėie«

8 atis

■
|
_

I

|

lengvai prašalina viršmi- | n ė ta ligas; mums ilandla dau
gybė žmonių siunčia padėka- I
' vones pasveiks. Kaina 80c per |
I paštą 55c arba dvi už 81.05.

Knyga.-

a

"ŠALTINIS BVEI- 1

KATOH" augalais gydytles, kai- |
50 cantų.
» •
■

8 na

, •

Jusliu Kulis

Greičiausi
Garlaiviai Pasauly

BREMERHAVEN Į LIETUVĄ
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai
gerai žinomais Lloyd
Kabininlais
Laivais.
Ulsisakykit vietas pas vietinius agentus, rei
kalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant grei
čiausią patarnavimą

North German Lloyd
130 V.’, ISANIKILPH ST.
!il' -įy-š

Pavasaris
Jau netoli

Reumatiški Skaustaai

8—
g

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš

Muskuluose ir sąnariuose yra
ufnai palengvinami su
linimentd

■
Kesikankyktte sav*s skaus_ mals,
Reumatizmu,
Rausgvle.
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
raumenų sukimu: nes skaudėjimai naikina kūno gyvybe
Ir dažnai ant patalo paguldo.
*
CAP8ICO COMFOVND mo-

Dienos į

BREMEN ~ EUROPA

Šios pastebėtinos Žolių Gyduolės
yra moksliška kombinacija geriausių
Europoj, Amerikoj ir Rytų Indijoj
surinktų
žolių.
Tūkstančiai, kurie
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per-,
eituą 33 metus. Motina Helena, 1721
W. 47 st., Chicago, Iii. pasiūlo jums ,
5 dienų Namų Treatmentą, Nueikite
pas ją dėl šio bandomojo treątmento,
taipjau dėl nemokapios egzamlnaeijos, kad surasti kokia ištikrųjų yra
jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy
duoiių jūsų ligai reikalinga. Atsineš
kite šį apgrsininią. Atdara iki 8 v.
vak. Nedėllomis iki 2 vai. po pietų.
Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai,
.rašykite Motinai Helenai aprašydami
savo ligą Ir jį prisius jums gyduo
les dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
jimui persiuntimo.

Namai: 3117 S. Union Avė.

savo naudai vyrai, nedirban-

PAGRABŲ VEDĖJAI

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU
ŽOLĖMIS
«

;

Trftophono VTCTORY »«1»

LACHAWICZ IR SŪNUS

DEKEN’S OINTMENT CO,

1 Viena sųjungietė pakvietė
155 N. Clark St., Room 90thvi«®»
atsilankyti I ka»iTe»«pkone erankljh &745
liukų lošimus, kuriuos rengia
lietuvis advokatas

,

!

3250 80. HAL8TBU 8T.

■

Chlcase, Ilk

■

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

2334 South (Sakley Avenue
'

CHICAGO, ILL

I

□ raugas

š^tadienis, kovo 12 d., 1932

heart to have all our brother March 31»t at the parisli hall, adiaits of no defeat. It is the
and sister members with us This oocufs on a Thursday ev predominating character of
in our festivities and your ening, and we’ll have a little ohampions. Therefore Joe, viccharge will amount to the pal- dancing to break the mono- tory was no surprise to the
CICERO, ILL.
^iškųjį darbų. Cicero katalitry sum of 35 kopecks; and tony of the program. Of cour team nor to ils adherents, as
įkai vyrai visuomet mokėjo
say, we will arrange a >nice se, you’ll be tliere.
we were well aware of our Misijos. šį sekmadienį kovo misijomis naudotis, turiu vil
luncheon to topoff the even X The giris and boys will'team 8 strenght and of its
13 d., 7:30 vakare Šv. Anta ties, kad šiuo atveju dar ene
ing. So, we’ll be seeing you. go in. for Sports this year. never say ^ie spirit .
no bažnyčioje prasidės vienos rgingiau pasidarbuosite savo
X This advisory board is
Comment was also made or savaitės misijos. Jas ves tė dvasios reikalams.
The
former
carried
away
the
* SPORTIVELY SPEAKING’ Lake was missing. That is as ronning at top spead. The perthe reception we receive on
Kun. H. J. Vaičiūnas,
-----------tad as having Ruth out o f sonnel includes: J. Swilpa, J. championship lašt season and the floor. An explanation of vas Andriušis,-marijonas.
is
due
to
repeat,
if
C.
J.
Še
1
klebonas..
by J. C. 8.
the lineup and noting how far Masiunas, S. Ališauskas, K.
that attitude is obviously siiu- Misijos bus visiems kartu:
putis
and
J.
Masiunas
have
VVell, Cicero pilfered tliat the Yankee irould go without Zaiomskis, B. Vaičiulis, F.
ple. That inarticulate animal vyrams, moterims ir jaunimui.
mythical title—the Champion- him. In the first struggle, Ba- Norbut, A. Vaitkus, A. Gužai anytliing to do about it. You sound,—the boo—used by some Pamokslus misijonierius sakys Cicero.— A. L. R K. Mote
sliip, būt what are they go- iškiš was nuli and void, now tė, M. Stankus, S. Barkauskas know, Charles ig back inhar- people indentifies that partic- rytais po paskutinių Šv. Mi rų 2 kuopa drauge eis (sek
ing to do with it f A niche ‘Casey’ merely happens to be and C. Šeputis. The lašt meet- ness now, wliat a break, what ular class. I will not elaborate šių, kurios bus 8:30; vakarais madienį, kovo 13 d.) prie Šv.
intist be made in tbeir hall of the best juniper in the league, ing occured at S. Ališauskas a break! J. Masiunas in spite any further on that; if I did 7:30. Išpažinties bus klauso- Komunijos per Šv. Mišias 7:30
t
tame, for Cicero repeated i n and tliat’s spreading it blond- home, the Tuesday evening of. of grave domestic tribulations I’m afraid it would necessit- ina nuo ryto ankstyvaus ir rytų. Visos sųjungietės yra
nuoširdžiai prašomos naudoti?
it s quest of a title and prov- Į ly, folks. On the other, Lauri- March the First. Above other is-štili ‘ankling’ for Brighton. ate employment of harsh ex- vakarais.
ta gražia proga, susirinkti Šv.
ing itself a great team.
tus was not around, and An- things, our charming hostess, Who could ask for more?
pression. Also as to Cicero’s Raginu visus Ciceros ir apy 
X Our basketball. teaniwas so called unpopularity. Were linkės katalikus naudotis Die Antano parap. svetainėj ne
On tliat frigid day of Mareli sey’ is no one’s fool wlien it arranged an inviting luncheon
vėliau kaip 7:15, o iš svetai
bth, the finale was staged and comes to playing this tliing to sootlie tlie rankled niob. lt smitten by tliat Cicero ‘torn as unpopular as the big fel- vo malonių proga.
nės nueisime visos į bažny
Brighton succumbed to tlieon- called Basketball. Of course įlooks likę this luncheon bus- ado’. Būt then, wlio hasn’t? low who licked the small boy Šv. Velykos jau čia—dury
čių.
Valdyba
laught of the stauncli Cicero I suggested a reunion of the iness is going along in great Oh well, xwe can scout around is. However in this instance se. Gyvenkime su Kristumi,
nais, tliereby, eliminatirig any pair and I am not alone in fashion, to the constemation for some easier opponents to the reverse is the case. We kad Jame ir mūsų prisikėli
X L. B. K. Susiv. 48 kuo
’play off with Town of Lake,s. harboring that idea, ask the \only of those who are forced push over. Maybe, we’ll get lickd the other nine. Bing nn- mas būtų. Šio 'pasaulio vargai pos susirinkimas įvyks sek
another great teani. The two fans. Since, Cicero will not to arrange it. The next Pow- back at tins crowd in some popular witli the booing elem- įlengviau panešti tiems, kurie madienį kovo 13 d., lygiai 1
fi nešt teams in our league jeopardize the crown, why \vow is scheduled at the home way or other, and that should- enį įs jn 0Ųr favor, you see įgyvena vienybėje su Dievu.
vai. popiet. M. Vaičiūnienė,
v ere the latter pair,and itbe- shouldn’t it be made possible. of our cliairman, J. Swilpa in n’t be so far off, eitlier. Let’s the members of the Cicero Ypač vyrus kviečiu į dva*
raštin.
Our
lioves me to niention tliat I And folks, this Town of Melrose Park. We only hope call this a finale phrase, I council d o not boo.
do not know which is the gre- Lake team is making great our prospective liost woji’t know you’re bored to death, friends in other councils do
1—f---atest. Cicero, nierited recogni- strides in the Cliicago Even- leave town again, to deprive būt wlio isn’t during these not boo. Why should the?
I D I S
Ability in any endeavor is aption in copping the cup, if ing American’s cage meet, so us of that luncheon. To make times.
PRIEŠVELYKINIS
By “Aramis” plauded and appreciated
any, būt it probably would it is not a flasli-in-tli-pan matters worse, if this eve'r is
liave been best to liave To\vn team. My selection štili re cancelled, we won’t be able
And the all star team.
APPEND1X
of Lake crowned champions. niams: Barskis, AVatch, Krau- to find the place, because CaTliree members on that team
Naturally, the latter statement se, Stunibris and Nudriek for pone’s trucks are making fewDABAR TĘSIASI ABIEJOSE
are Town of Lake men, nn. Sportively Seaking
will evince a myriad of que- the champ “Five”. Lauritus er excursions tliere, you know
doubtedly they are cleverplaries as to the why and whel,e- was absented for reasons best the depression is on, and even The artiele under the above vers. The remainder of the
fore of things, būt as favorite ! known to J. Viscount, also niobsters feel it. I forgot to name in the issue of the Drau Town of Lake players are al
mention that this meetirfg is gas of March 8 is much too so good. If these players on
teani to cop, and tliat favorite i“Joey” Karr.
this year was Town of Lake. I
------------------for Monday, March the 14th, modest and retirihg, therefore the all star team merit that
When one lias to vietv a! THIS AND THAT ABOUT so members will assemble at I think it necessary to elabor- distinetion, I wonder why
F. Norbut’s home about 7:00 ate upon. Let us first contem- Town of Lake did not emerge
COUNCIL 36’
disgruntled mob, as thę one in i
P. M. to take that trip to the plate the writer, Mr. Swilpa, vietorious?
our league seeing Cicero cart
away the glory, it leaves a , Say, are you štili listening i far west and lonely little vil- formerly of Brighton Park.
He hafe already declared his
MARQUETTE PARK
bitter taste in everyone’s to this cliatter? Tliat’s fine. lage called Melrose Park.
nioutli, and after all, fans mušt Well, we have a little news
X This Board innovated intention of becoming a memšv. Teresės draugija gražų
be pleased. I say it would and nonsense that might pro- the idea of a council newspa- ber of the Cicero council. BeDIDELI BARGENAI
Demonstruojami Radios,
SEKLYČIOMS SETŲ
pilnai įrengti dailiuose
La ve been for the best, for ve interesting, so ‘ proceda- per, to be issued eitlier mon- ing practically a meniber of darbų sumanė. Kovo 20 d., 2
nius
’
.
Listen
Vyčiai
ir
Vytės,
kabinetuose
verti iki
council
14
his
different
na
r-1
valandų
popiet,
parapijos
saPeoples
Krautuvės
už

the league and it’s patrons
thly or bi-monthly. The destilaiko
nuosavų
seklyčiom
$125,
po
..
$-|
2.50
to see Town of I^ake emerge our council is “pulling off” nies of the tabloid are placed ration reąuires amplification. lėj, rengia kauliukų žaidimų,
setų dirbtuvę. Turi duo
1932 metų mados nauji
vietorious, būt we have to a bunco Party at tl,e Parish in the persons of B. Vaičiulis The reason for Cicero’s vie kurio pelnų skiria bedarbių
ti darbų savo darbinin
Midget radios tik
kams dėl to ir neskaito
wait another year for that pos-1 bab’
niglit of Maicli the and F. Norbut as editor and torious outeome in the basket šelpimui. Šį sumanymų remia
po
...... $14,75
me turėti uždarbius. To
Twelfth, about 7:30 in the P.
ball league was due to its un- klebonas kun. Baltutis, taip
sibility.
dėl dabar Peoples Krau
Nauji Kombinacijos ra
M. Will you be there? Geė, it assistant respectively.
defeatable spirit, team work pat remia Šv. Vincento a Pau-i
tuvėse galite įsigyti pui
dios su gramafonu, nau
Lašt Sunday’s skirmishes will be swell to have you with
X That much-awaitėd Dn- and a sincere desire to win. lio draugija. Tikimasi sulauk
kiausi set3į pusdykiai, ajos mados, gerųjų išdirdidn’t enhance the coffers of
rba tik už išdirbystės ka
bysčių, $125 vertės,
us, honestly it pleases the old ve-program is scheduled for A oombination of this caliber ti daug publikos. K—tas
the league any, and it wasn’t
štus, pavyzdžiui;
p°
$55.00
because of the frigidity, būt
2-jų šmotų Jacųuard dai
of disinterestedness. Now, it
lu setų, $80.00 vertės
would seem to me as a rather
«*
*39.50
noble experiment to have onr
Gražiausį visokių spalvų
Moliai
r setų $125.00 ver
kaštuoja
visiems
metams
katalikiškas
savaitinis
laikraštis
cliampions engage Town of
tės
už
.... $57,50
atidarė virš 13,(MM) naujų taupymo sųskai“ŽEMAIČIŲ PBIETBLIU8”.
Lake in an exhibition contest,
tų per 1931 metus. Tame skaičiuje yra
/
that SundavJ of the 27th. *lt
daug naujų kostuinerių lietuvių, gy venan
“ŽEMAIČIŲ PBLETEL1Ų” gausite kas savaitė 10—12
čių Chicagoj Brighton Parko, Čhicago
would put a lot of hoarded
puslapių tvarkingai.
La\vn ir Martjuette Parko apylinkėse, šis
dollars into the treasury and
bankas, sulaukęs 28 metų sėkmingo gyva
“ŽEMAIČIŲ PRIETEL1UJE” rasite įdomiausių pavaivimo ir jus kviečia į saVo didelę taupyto
įose the league with a bar.g.
jų šeimynų.
kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.
uoulud be a satisfyingtreat
Fo all to have t\vo of our bit- j
“ŽEMAI1CIŲ PRLETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
Padėtuve Suv. Valstijų Pašto Taupmenoms
te ręst rivals fighting it out. į
sių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.
Because this uhole affair of 1
Šios mašinos 'kaina yra
“ŽEMAIČIŲ PRIBTELIUJI?” rasite gražių straipsneIhe tuo tearus having met
sumažinta $25.50
lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.
tuice before hasn’t convinccd
$100.00 vertės naujos
and ^rusi Company
ŽEMAIČIŲ PBIETELIŲ” galite Užrašyti saviškiams
all the fans that Cicero isthe
TROR Plovyklos
$28.00 verti pernaujlnti
of ChicacĮO
strongęst. Why? Because on,
Lietuvoje. Kaina 3 litai.
pilnai gvarantuoti EU
p"
*57.50
each occasion that the princi
47th Street and Ashland Avenue
REKA
elektrikiniai
kau

$1Ž9ZX) vertės naujos
“ŽEMAIČIŲ PRIETJfiLIUJE” pagaliau jūs rasite tiek
rų šlavikai tik
pais met, a star of Town of
MAYTAG
Plovyklos,
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų
M
odei
F.
>M.,
'P-...... *14.95
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai
Š35.00 verti pernaujinti
p°
*58.00
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.
H DOVER gvarantuoti
$100.00 vertės Naujos
šlavikui
tik
V08S Plovyklos
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti
po ......... *16.95
P°......... *59.50
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.
Visuomet būsite geriau patenkinti lankydami šias
— rengia —
“ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1ALS” skaitytojų intencija kas
didižausias ir atsakomingiausias Lietuvių

LIETUVIAI AMERIKOJE

IŠPARDAVIMAS

Peoples Furniture Co. Krautuvėse

Šis Konservatyvis Bankas

TIK VIENAS DOLERIS

Peoples Jįntional ‘Bank

MASINIS MITINGAS
/ Marquette Park Liet. Am. Piliečių Kliubas

NEDĖLIOJĘ, KOVO - MARCH 13 D., 1932
Šv. P. M. Gimimo parapijos svet, Washtenaw ir 68 gat.
PRADŽIA 2 V AL. PO PIETŲ

šiame masiniame mitinge dalyvaus DEMOKRATŲ ir REPUBL1KONŲ kandidatai'
į 13 wardo Cornmitteeman ir J. P. \VAITCHES ir kiti. Bus įdomu išgirsti kų jie
mums bendrai pateiks.
Kviečia M. P. L. A. Kliubo Ekzek. Komitetas.

X

\ >i
•A ..

mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

Krautuves Chicagoje

“ŽEMAIČIŲ PR1ETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.

“ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1AUS” adresas: Lithuania, Tel
šiai, “Žemaičių PrieteliuS”/Kalno gatvė, 20 nr.
4ITT-BS ABCMt. AVt CO» RICHM0M0 ST.

TIK VIENAS DOLERIS

2.3.-40 W. 63"! ST. & MAPLIWOOO AV.

4177-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63 St.

TEL. LAFAYETTE 3171

HEMLOCK 8400
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Pirma didelė ekskursija SCANDINAVIAN - AMERICAN
LINIJOS iš New Yorko laivu

Antra smagi “Draugo” ekskursija FRANCŪZŲ LINIJOS
iš New Yorko laivu

Frederik VIII Gegužio-May 28,1932

France Birželio-June 16 d., 1932

••t
Kartu su Lietuvių Prekybos Taryba tiesiai į KLAIPĖDĄ.

šis laivas plauks iki Francijos uosto Havre, kur pasažieriai bus pe
rsodinti į kitų laivų ir tęs kelionę į KLAIPĖDĄ.

&

8

z

Didysis Scandinavian-American Li
nijos laivas FREDERIK VIII, ku

riuo plauks “Draugo” ekskursija į
Francūzų Linijos laivas FRANCE, kuriuo plauks “Drau

Lietuvę.

go” ekskursija į Lietuvę.
%

“Draugo” agentūra pataria važiuoti į Lietuvę su šiomis eks
kursijomis, nes jos vyksta per Klaipėdų. Tuo keliu važiuojant su
simažina išlaidos ir vargas, nes nereikia traukiniais važinėti. Pa
galiau, važiuodami per Klaipėdų, remiame vienintelį Lietuvos uos
ta ir tuo būdu prisidėdami prie stiprinimo Lietuvos valstybės.

Šiemet Birželio-June 22-26 dienomis Dubline, Airijoje, įvyk
sta svarbus Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Labai svarbu,
kad lietuviai tame kongrese skaitlingai būtų atstovaujami, kad pa
sinaudotų Kongrese teikiamomis malonėmis ir kad lietuvių vardų
plačiai išgarsintų krikščioniškojo pasaulio akyse. Iš Lietuvos at
vyks į Eucharistinį Kongresų gausinga ekskursija. Taipgi gausin
gai ir Amerikos lietuviai turėtų dalyvauti.

“Draugo” ekskursijoms ruošiamas gražus ir iškilmingas Klai
pėdoj pasitikimas.

Amerikos katalikai yra paėmę tam tikslui Francūzų Linijos
gražų laivę “DE GRASSE”. Laivas išplauks iš New Yorko BIR
ŽELIO-JUNE 14 D. ir plauks tiesiai į Dublinu. Ekskursantai
kongreso metu tame pačiame laive per 5 dienas turės nakvynę,
valgį ir visų užlaikymų už tų pačių laivakortės kaina. Tai nepapra
stas patogumas. Nei viešbučių ieškoti, nei klaidžioti, nei ekstra iš
laidų mokėti.

DRAUGO
2334 So. Oakley Avenue

Šios ekskursijos turės gabius, patyrusius palydovus ir kelionė
bus pilnai aprūpinta. Manantieji ateinančių vasarų praleisti Lietu
voj prašomi jau dabar į mus kreiptis, kad išanksto galėtume viskų gerai sutvarkyti. Visi reikalingi dokumentai - pasai, sugrįžimo
leidimai ir t.t. parūpinami ir suteikiame visokias reikalingas in
formacijas. Laišku, telefonu ar asmeniškai kreipkitės:

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Telefonas Roosevelt 7790
t

Chicago, Illinois

t
M
a

DRItfGIS

^eštadiems, kovo 12 d., 1932

C H I C A G O I E
UŽUOJAUTOS ŽODDELIS
»

RADIO PROGRAMAS

dale. Ten susirasti Madison
st., kuri eina į pietus. Ta ga
tve važiuoti iki 63 st. ir po
dešine pasukti į farmą.

aIa

Giminės,
kaimynai, draugai
ir pažįstamai nuoširdžiai esate
kviečiami pagal išgalę dalyvau
ti šiose pamaldose, kad Dievas
per savo gailestingumų, suteik
tų velionies sielai amžinų at
silsį.
*
•
Nubudusi Moteris

gadescio dgesis tavo širdį kad
nkina. Nusiramink, pasiąsda- čiami atvažiuoti. Primename,
ma nuoširdžią maldą pas Aų- kad kelias į farmą yra toks:
Lairna važiuoti Ogden avė. iki Hinsksciausiąjį.

A.

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidouvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
C anai
6174
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street., TeL

Victory

(po

LACHAVICH
IR SŪNUS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
>- darbu busite užganėdinti
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49 Conrt, Cicero, UI.
Tel. Cicero 89*7

4088.

A. PETKOS
LIETUVIS GRABOKIUS

Phone Boulevard 4139

«

A. MASALSKIS.

4443 So. Talman Ava,
Tel. Virginia 1290
Yarda 1138
Chicago, FU

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

pirmu

BIKINI ENĖ
vyru

Pakalnienė)

Mirė kovo 11, 1932 m. 6:30
vai. ryto. 42 metu amžiaus.
Kilo iš Panevėžio aps. Ragu
vėlės par ir m. Amerikoje iš
gyveno 24 metusi
Paliko dideliame
nubudime
vyrų Juozapų, 4 dukteris Onų
ir žentų Jurgį Liutkevičių, Ma
rijoną, Veronikų ir Elenų, du
sūnūs
Kazimierų
Pakalnį ir
Juozapų, dvi anūkes Elenų ir
Julijonų Liutkevičiutės ir gimi
nes, o Lietuvoj 3 broliua Anta
nų, Mikolų ir Jonų švilpus, dvi
seseris Selemonų ir Petronėlę
ir gimines.
Kūnas pašarvotas
3303 So.
Halsted St.
Laidotuvės įvyks
utarninkė kovo 15 d. Iš namų
8 vai, bus atlydėta į Šv. Jurgio
parap. bažnyčią,
kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po paklaidų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drauges ir pažįstamas
dalyvauti šiose laidoluyėse.
Nubudę: vyras, dukterys, že

ntas, siinal. anūkes ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. M. Phillips. Tclfonas
Boulevard 4139.

LIETUVIS

METINĖS MIRTIES

Tel. Ofiso 4050

Mirė 11 d. kovo mėn., 1931
m., sulaukęs 43 metų amžiaus.
Paliko dideliame
nubudime
du sunu — Vladislovų ir Petrų,
dukterį Oną, žentų Kazimierų
Jokšių, marčių Agniešką ir anuką Edvardą.
Penki
mėnesiai po tėvelio
mirties atsiskyrė nuo mus ir
nuėjo amžinastin ir jo moteris,
o musų motinėlė, Elzbieta Zubavičienė.
Liūdnai atminčiai musų bra
ngių tėvelių bus laikomos Šv.
Mišios, Šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčioje panedėly, 14 d. ko
vo mėn., 19 32 nu, 8:00 vai. ry
to.
Kviečiame visus gimines,
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.
Mes Jus Musu brangiausi tė
veliai niekuomet neužmiršime.
Jus pas mus jau nebesugrįšit,
bet mes ankščiau ar vėliaus
pas Ju8 ateisime. Laukit mus
ateinant!
Nuliūdę lieka

Turiu automubiiias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Mirė kovo 9 dienų, 7:10 vai.
vak. 1932 m., sulaukus 17 me
tų amžiaus, gimus sausio 16 d.,
1915 m., Chicagoj.
Paliko dideliame
nubudime
seserį Bronislavą,
brolį Joną,
ciocę Apoloniją ir dėdę Pran
ciškų Juknius ir ciocę Oną ir
dėdę Kazimierą Juknius, 2 pus
seseres — Bronislavą ir Mari
joną ir . pusbrolį Antaną ir gi
mines.
Kanas pašarvotas, 13219 So.
Auburn avė., tel. Yards 16 55.
Laidotuvės ivyks
panedėlyj
kovo 14 d. 7:30 v. ryte iš namų
į šv. Jurgio parap. bažnyčią,
kur bus gedulingos pamaldos
už velionės sielą, o iŠ ten bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. Apolonijos Novickaitės giminės, draugįii ir pa
žįstami esat nuoširdiiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jai paskutinį' patarna
vimą ir atsisveikinimu
Nubudę liekame,
Sesuo, Bnolis, (Movės. Dėdės,
6‘ussc.serės. Pusbrolis ir
Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius 'Eudeikis,
Tel. Y^rds
1741.

Tel. Canal 0257

Gydytojas ir Chirurgas

▼ai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califoraia Avė

t)ENTIS T AS

6

[. F. EUDEIKIS

8C CO.

JŪSŲ ORABORIAJ
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Vu* Tifonai: YARDS 1741 ir 1742

4

ryto iki

Valandos: 11

po

pietų

Nedėlioja

iki 8:80 vakare

4645 So. Ashland Avė.
Tel. Canal 6764

Arti 41 Street

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

IR OUSTETRIKAS

D E NT I ST A S

Gydo staigias ir chroniškas ligas

2201 West 22nd Street

vyrų, moterį) ir vaikų

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706

Valandos:

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

(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

7691

- 4729 Wha'f 12 PLACE
;Val.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
1 ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis

DR. A. P. KAZLAUSKAS
Vai.:

Nuo

10

ryto

iki

8

vakdro

.

DR. S. BIEZIS
IR

GYDYTOJAS

bus.
2924
Kitos

1269

Cicero

X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto iki 9 i
••
va L vakare
,
Nedėliomis b Seredomis susitarus

DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.:

9-12 ryto:

2-6

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 786 8
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.

Nedėlioj;

10—12

ir

7-9 vakare

Dr. C.K. Kliauga
, 2420 W. Marųuėttc Hd. arti VVcstern
A ve.
Phone Hemlock 7828

So.

Halsted

Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

SVARBI ŽINUTĖ

2 iki ’4 ir 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir naktį

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
naujų vielą po nuiu. 4645 B.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Neu. pagal s utarti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Aibany Avenue,
Tek Prospect 1930.

DR. MAURICE KAHN

Mirė kovo 11 d., 1932 ui., 19 vai. ryto, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Raseinių apskr., Nemakščių parap., Milvičių tylimo. Amerikoje išgyveno apie 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdimų moterį Juzefą, 2 dukte
ris: Eleną ir Kristiną, seserį Petronėlę ir švogerį Pet
rą ftemaitį, uošvius Kazimierą ir Marijoną Lebrikus,
dėdes Simoną ir Antaną Pilkius, 4 pusseseres: Olesę
Bugvilienę, Bronislavą ir švogerį Juozapą Dačiolus,
Michaliną ir Svųgerį Kazimierą Baubus, Stefaniją ir
švogerį Antaną Jakubauskius, pusbrolius Joną Pilkį,
Vincentą ir Juozapą Bredelius, Joną ir jo moterį Pil
kius, švogerką Barborą ir švogerį Vincentą Briedžius,
švogerką Marijoną ir švogerį Prancišką Butkus; švo
gerį Povilą ir švogerką Oną Baublius, ciocę Pran
cišką Gedvilienę, o Lietuvoje dėdienę Rozaliją Pilkienę, 2 pusbrolius Vincentą ir Juozapą Pilkius, brolio
dukterį Moniką Žukauskienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2552 W. 69 St. Tel. Grovehill
0579. Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 16 d., iš namų
8 vai. Ims atlydėtas j Dievo Apveizdos parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po patnabių bus nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
• ir pažįstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nnliudę; Moteris, Dukterys, Sesuo, Giminės, Draugni
li ir Pažįstami.
Laidotuvėm* patarnauja graborius Kadžius. Tele
fonas Canal 6174.

X

Vletory

8687

Tel.

Hemlock

8874

Ofiso Vai. muo 9-12 rytais: nuo 7-9
rak. Antro' Of. Val.: Nuo 8-4 po
p*et, U tara ir SubaA Mue 8-9 rak.
Svaatadieiiiads pagal sutarimą.

Tet Wentworth 3000
Rez. TeJL Stevart 819j

IIR. H. RARION

D8.AA.R0TH

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREE1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakai-t
O isas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Rea Phone

V ul. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

Englewood 6841
Weotwortn 8000

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Perkėlė savo ofisų po numeriu

Office Phv.iv
Wentworth M o ui,

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS

ir

CHIKLKGA^

6558 SO. HALSTED STRELl
▼*I. 8-4

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS
Džiovų.
Vai.:

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 18

po

Ir 7-0 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4919 SU. MICUIGAN iTENl.t
Tel. Kenvrood 1197

Valandoj

, Nuo

9 iki II valandai ryte:
Nuo 9 iki S valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadleuic

Telefonas Midway 2880
Hemlock 9181

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 9610

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2420 Weet Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 18 ryto. f Iki 9 vak.
litam. Ir Vatv vak pagal s»«artl

Z

Tet

DR.J.P. POŠKA

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. CHARLES SEGAL

Skaitykite ir platinki*
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” if
remkite tuos biznierius
ir profesionalus, kurif
garsinasi jame.

DR. A L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va.. 0-u ryto
3-4 ir 7-9 vak.
SeraAomis po pietų ir NedėldieniaJs
tik susitarus
2428 W. MAKQUETTfl ROAD

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ KUKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kalues pigiau kaip kitur

Tel. Boulevard 7589

Grovehill 1595

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 b. HALbTED STREET
Antras ofisą* ir Rezidencija
Itel. Yards 0994

NedėL nuo 10 iki 18 dieną

Palengvinu
akių įtempimų kurie
esti priežastim gaivos skaudėjimo,
i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu< mo, skaudamų akių karštį. Nuima
cataracius. Atitaisau trumpų regystę ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažia b
sias klaidas.
Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 18.

TeL

Of. Ir Rez

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dieną
Nuo I lįti J p# pietų
N uo T iki 9 vakare

SPECIALISTAS

0036

VIRGINIA

Ofiso

Rezidencijos Tel. Plaza 8209

LIETUVIS AKIŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

Panedėliais, Seredomis ir PStnyčiomis

1821

DR. T. DUNDULIS
4142 ARCHER AVENUE

ryto.

DR. M. T. STRIKO

6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
i

West 22nd Street

cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Cicero. III

4847 W. U ST.
Tel. Cicero

Ofisas 2201

W. VVASHINGTON BLVD.
vai. ant VVashinglon Bulvd.

4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

CHIRURGAS

X—Spinduliai
Tale.

‘J,

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO

D E N T I S T A S
4712 So. Ashland Avenue

»

DR. S. A. ŪOWIAT

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Hemlock

2-4 po pietų ir 7-0 v.

Nedėlioj pagal susitarimą

Nedėli.omis Ir seredomis tik
iškalno susitarus

7589

sutartį

Gydytojas ir Chirurgas

CHIRURGAS

GYDYTOJAS,

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS

Tel. Canal 6122

Rez.

5798

Lafayette

Res. Prospect 6659 ,Tel.

1821 SOUTH HALSTED STREET
Pizidencija 6600 So. Artesian Avė.

DE N TĮSTAS

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTfi
Mcr visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rainą|
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

▼a. : 14 Ir 7-9 vai. vakare
Nedėlioj susitaras

OR. A. J. JAVOIŠ

7042

DR. G. Z. VEZELIS

Boulevard

6914

DR. P. I, ZALATORIS

D E N TI S T A I
Phone Boulevard

Ofiso ir Res. Tel. BouL

Nedėlioj nusitarus

6291-8418

«

Rez. Tel. Hyde Park 3395

▼ai.: 1-8 ir 1:80-8:89 vai. rak.

Kampas 46th ir Paulina Sts.

:•

vai.).

susitarimą.

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)

Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
Rezidencija:
3904 — 71st Street
Nedėliomis tiu susitarus.

1650 WEST 46th STREET

H

pagal

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

Utarniukais, Ketvergais ir Subatomis

LAIDOTUVIŲ.

m

Nedėliomis

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6918

VEDĖJAS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ

4 IM 4 po pietų.

Res. 9865

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, WIS.

APOLONIJA NOVICKAITE

„„.ii.? °E

Tel. Boulevard

ir

Otiso Tel. Lafayette 7337

DR. G. I. SLOŽIS

POVILAS

f

Serednmis

DR. A. G. RAKAUSKAS

Simai, Duktė, žentas,
Marti ir Arnikas.

Telefonas Yards 1138

Graborius ir Balsamuotojas

10 iki 12 ryto:

Jl/O^APAS YUBAVIČIA

GRABORIUS

IR

Valandos:

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8

Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

Tel. Roosevelt 7882

GRABORIUS

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road

718 WEST 18 STREET

STANLEY P. MAŽEIKA

Specialistė Motery ir Vaiky Llgy

OR. J- J. SIMONAITIS

SIKAKTIVĖS

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Aubnm Avenue

DR. SUZANA A. SLAKIS

TeL Grovehill 0617

S. M. SAUDAS

Nauja, graži ko,ply#ra dykai.

ARAI:

Ofisas Tel. Grovehill 0617

.

URŠULĖ

GRABORIAI:

D A K I
Res. 6707 8. Artesian Avė.

Orderius galima palikti ir
Slenka dienos, savaitės, mė Iš galingos stoties WCFL, “Draugj” ofise. Orderiai pri
nesiai, sudarydami metus. 970 kyl. nedėlioję nuo 1:15 iki statomi nemažesni už 100 sva-,
Žmogaus amžius trumpinasi. 2 vai. po pietą duodamas lė rų.
šomis Jos. Budrike krautuvės.
luiname arčiau amžinybės.
Nelabai tolimoj praeity ge Keikia pažymėti, kad ryto
METINĖS SUKAKTUVĖS
rbiamos veikėjos, visuomeni- jaus Budrike radio programe
ninkės p. A. Nausėdienės na dalyvauja solistas Rimkus ir
mai buvo pilni džiaugsmo. Gy kiti žymūs dainininkai. Gali
veno brangi motutė, kuri visai ma užtikrinti, kad jūs tikrai
šeimai švietė kaip skaisti sau turėsite smagią valandą besi
klausydami šio Budrike prolutė.
gramo.
»
Prisimenu p. A. Nausėdie
f
•
Keikia
dar
pažymėti,
kad
nės žodžius: ‘‘Ateis tą. baisi
diena, kurią reikės pergyven prieš Velykas Budriko krautu
HOMl.MKVS SUCILLA
ti, kuomet motinėlei mirtis vė nupirko net 2 vagonu nau
Mirė kovo 23, 1931, aulau
kęs pusamžio.
pažvelgs į akis”. Ir ątai jau ją radio ir dabar eina didelis
Metinių mirties
sukaktuvių
šiandien lygiai metai suėjo, išpardavimas. Dabar galite
paminėjimas
įvyks
panędėly,
kovo
14,
1932,
ViBų
šventų
par
kaij> motinėlė apleido šį var- pas jį nupirkti pigiau, negu
bažnyčioj, 7:30 ryte. Šv. Mišios
S. V.
bus laikytos su ekzekvijomis.
haulį ir ilsis šaltoje že- kitur.

, Brangioji, draugužė! Atsi GALIMA GAUTI MILTŲ
menu, kaip skaudi buvo kovo
Marijonų fannoj vėl galima
13 d., netekus mylimos inotineles. Atjaučiu, kad ir dabar ?aut‘ švježi» kvietinh» n,il‘Ų'

GARSINKINTES
“DRAUGE”

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6155 South Kedzie
Res. 6425 So. Califoraia Avė.
Va U:

8-4.

7-9 v

v

\
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DMIŪBIB

Senai Lauktas

kovo 12 d., 1932 r

Stropiai Ruošiamas

VAKARIENBUTIS
KRISTAUS KANČIA SCENOJE - suvaidins AKADEMIKĖS
*

SEKMADIENYJE, KOVO 13 DIENA - kartojamas - VERBŲ SEKMADIENYJE, KOVO 20 DIENA
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO AUDITORIJOJ, 2601 WEST MARQUETTE RD,

Pradžia 8 vai. vakare

Įžanga Asmeniui 75 c

“VAKARIENBUTYJE” dalyvauja parinktos Šv. Kazimiero Akademijos dramatinės jėgos. “VAKARIENBUTYJE” dalyvauja mergaičių šimtinis choras, ir
orkestrą. “VĄKARIENBUTIS” bus papuoštas ypatingais sceniškais efektais, šviesomis ir gražiais kostiumais.
V
persikelia j Romų, kur Poncija ntis, kurias Viešpats teiks to- Brighton Park.— Marijonų -žaidimams daug išplatino do22 Kaminskui Justinui
su kitomis krikščionėmis kalė linjs dienomis.
30 Mackui Clarence
Kolegijos rėmėjų 35 skyriaus vanų ir pririnko laimėjimų,
jime tampa nužudytos.
32 Margoliui Sam
Į Atlaidai baigsis antradienio svarbus susirinkimas įvyks-----------39 Petkus, Miss Pauline
Bridgeport.— Šiuo pranešaVISI RUOŠIAS PAMATYTI J. Brazaičio. Scenoje dalyvaus
Per vaidinimų nematomas vakarą 7:30 vai. su iškilmin sekmadienį kovo 13 d. mokyki nuo senai pasižymėjusios lo- mergaičių choras išpildys ‘Sta
“PONCIJĄ”
loj, tuojau po pamaldų. Pra- me visoms rėmėjoms —rėmėga procesija.
| Sėjos, kaip M. Žibaitė, A. Va- bat Mater” ir kitas gavėnios
Kun. Pr. J. Vaitukaitis šomi vis nariai susirinkti, ness jams A. R. D. 2 sk., kad mūsų
WEST SIDE. — Visi vest- . raniūtė, J. Jakonįūtė ir arti | giesmes.
labai svtfrbus susirinkimas, .metinės Mišios Šv. užpirktos
£
sidiečiai susidomėję laukia ve dvidešimts kitų mergaičių. Be
M. L. kovo 13 d., 7:30 vai. rytų.
Marąuette Park — Lietuvių
rbų sekmadienio, kuriame tu to, gerb. seserys Kazimierie- i J. Petraitis jau daro mėgi-----------Visų narių prašome iš <ra(Marųucttc Jewclry * Radio)
rės progos savo salėj pama tės vaidinimui ruošia mergai- I nimus dirbtinų žaibų ir j>er- 'Am. Piliečių Kliubas šaukia Cicero.— A. L. K. K. Mote-,karo eiti išpažinties ir beri
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
į
masinį
mitingų,
kovo
13
d.,
2
tyti nepaprastų dramų — “I’o Jič.ių šoki, kuris šokamas prieš kūnijos, taip pat šviesų tin
giau bus dykai nufotografuoti.
^val. popiet, Šv. P. M. Gimimo lu Sąjungoj 2 kuopos susirin- ^Irai eiti prie Komunijos. Ko- 2650 West 63 St., Cbicago, UI.
nei ja” Piloto duktė. Vaidini stabmeldę Romos ciesorienę kamų vaidinimui.
parapijos svetainėj, (Waslite- .kimas įvyks kovo 14 d., pi>--vo 13 d. prašome susirinkti
Tol.
mų rengia Aušros Vartų pa Agripiną, kada po Kristaus
Gaminama naujos scenerijos
madienio vakarų, lygiai 7:30 par. mokykloj 2 aukšte 7 vai.
Hemlock 8380
naw
ir
68tb
gat.).
rapijos choras, vedamas varg. mirties veiksmas iš Jeruzalio ir nauji kostiumai.
vai. vak. 8 kambary. Ateikite rytų, iš ten visos eisime baž1
Visi
nepamirškite
ateiti
i
ši
visos ir nepamirškite atsineš- nvčion.
Kadangi veikalas yra tiky
j
masinį
mitingų,
kuris
bus
įLIETUVIS KANDIDATAS J WAR
ti dovanų kauliukų lošimams.
Valdyba
binio turinio, labai pamoki
|
vairus
ir
įdomus.
Demokratų
Reikės aptarti daug svarbiu
________
DO VEDĖJUS
nantis, pritaikintaš Didžiosios
,
ir
respublikonų
kandidatai
Savaitės nuotaikai, 4odėl verdalvk'h
VELYKINĖS ATVIRUTĖS
Wm. J. Kareiva
bų sekmad. 3:39 vai. po pie i bendrai dalyvaus.
Savininkas
Valdyba i Archer Heights, Chicago.—
tų bus rodomas mokyklos vai
US! gerinusios rųšies
Bridgeport.— Gudų krautu
ir palurnavimo. fci li
**---- r*—kams, o vakare 7:30 vai. auKolegijos rėmėjų 41 skyrių*
kit.
vėj,
901
\V.
33rd
Street,
gali

OKEF.N VALLEY
gnsiems. Tikimos, kad mūsų . .Maiųuctte Park.— Baland ateinantį sekmadieni kovo 13'
PRODUCTS
ma
gauti
įvairių
velykinių
at
Olselis Šviežių kiauši
salė bus pilnutėlė publikos, nes žio 3 d. Gimimo P. Šv. parap. d. popiet rengia Stankų nanių, sviesto ir sūrių.
choras rengia šokius parap. ,muose (7053 Archer Avė.) viiukų.
įžanga tiktai 50c.
4U44 SO. l’AUUNA RTREJET
Tel. RoUlevard 1389
Nepamirškime verbų sekina svetainėj. Kviečia visus skait kauliukų žaidimus tikslu su
LAIŠKAI
PAŠTE
F daryti Bernaičių Kolegijai Ve
Ra p. liūgai dalyvauti.
dienio.
Briglton Park.— Labdarių lykų pasveikinimo dovanėlę:
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
18 Jucius Paul
Sąjungos 8 kp. susirinkimas ( Žaidimai 2 vai.
• popiet. Rengi19 Kasniurkienei D. C.
įvyks kovo 13 d. tuojau po juo komisija gerai pasiruošė
^pamaldų parapijos svet. Pra
7126 So. Rockwell Street
Dievo Apvaizdos parapija.
šome ko daugiausia narių su
EXTRA!
Tel. RepubUc 5099
WEST CENTRAL
Dievo Apvaiz. parapijos baž sirinkti, nes turime daug da
Nužemintos kainos ant vi
WIND0W SHADZ
nyčioje įvyksta 40 vai. atlai
šokio
dariai, pavyzdžiui — Re-/ Mes permufnojame pianus
lykų svarstyti.
CLZANEKS
dai, kovo 13, 14 ir 15.dieno
line brūki s ant Ford A Com- forničiug ir kitokius dalykus,
5103 W. Madison St.
mis. Atlaidai prasidės sekmn- D3MOKRAT1 MASSMIplėtė with parti, tiktai 07.00( Musl| patarnavimas yra
CHICAGO, ILL
dinį per Sumų 10:30 rytų su
TINGAS
Senas langų užlaidas ifivalom ir Grtnd Valves, Ford A, Com greitas, geras ir nebrangus,
T0WN
OF LAKE
iškilminga procesija. Vakare
perlaisom. padarom, kaip naujas Vi- r>|ete M’itll narts, tiktai
Rytoj, kovo 13 d., 2:30 vai. p'1
, Mes pervežame daiktus iš
7:30 vai. iškilmingi Mišparai piet, Sewtrd School Hallėj sokios rūšies naujas padarom pagal
VSoV.''™-i? !>«» ^rantuotas'. ki„|s miestus.
ir pamokslas. Pirmadienį ir 4600 So. Hermitage avc. įvyks
Tel. COLUMBUS 9309
antradienį pirmos Mišios 5:15, susirinkimas šaukiamas 14 va
ĮVAIRUS KONTRaKTORLA)
ųntros 7:00, trečios 8:00, Su rdo Thomas J. O’Gradv, de PAIEŠKAU PUSSESERES
t.
mokratų organizacijos, kurion Marijonos Urbaitukės.
Yra
ma ir pamokslas 10 valanda. , ieina nemažas skaičius ir lie
40 valandų atlaidai yra . i tuvių. Šiame susirinkime bus ištekėjusi, bet nežinau vyro
2444 West 22nd St,
Namų Statymo Kontraktortus
patingas Dievo malonių gavi gražus programas, ir kalbų, ir pavardės. ■
Chicago, III.
>tatsu įvairiausius namus prieinam“entertaimlientas.” Toast mo Pirmiaus gyveno Virginia,
Tel. Roosevelt 3365
mo laikas. Todėl visus kvie steriu (programo vedėju) bus
kaina
BENNIE
F. DIRŽIUS
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
čiu, kaip senus, taip jaunus, mums gerai žinomas veikėjas Minn. Iš Lietuvos yra Suval
Savininkas
Telefonas Heinlock R53«
kų Redybos, Plokščių parapi
pasinaudokite tomis malonė- ALEX JESITLAITIS.
PROF. FRANK MAST’AS, valstybės gynėjo pa
Namų
telefonas
Cicero
6372
Komisija.
jos, kaimo Bunzų. Malonėkite
Telef. Republlc (I9«
dėjėjas, yra pastatytas kandidatu į 15 vardo respu
atsišaukti šiuo adresu:
blikonų vedėjus (committeeman). J j remia 15 vardo
123-CIA SERIJA Mr. K. Rimkus—2531 W. 45th
Tel. Lafavette 5936
i
respublikonų organizacija, kuriai vadovauja žinomas
GENERAI.JP KONTRAKTORIU8
politikas ir juristas I^eonard Reid. Jis eina tuo pa
TONY TICZKUS
T. A. D. Products,
Keistučio Spulka, 840 West place, Chicago, UI.
Statau namus kaip muro taip to
čiu sąrašu su dabartiniu valstybės gynėju John Swan3133 So. Halsted St.,
Ledas, angliai, malkos, eks medžio
nuo mažiausio Iki didžiausio
33rd
Street,
Chicago,
atidarė
Chicago,
III.
son’u. Teko patirti, kad prof. Mast’o kandidatūrų
i .ten. nrielnamlaiuloo
presas,
perkraustymas
Gerbiamieji:
•
AR JUS ŽINOT
123 Serijų Vasario 4-tų. Da
remia visi žymieji 15 vardo politikai ir biznieriai.
2452 WEST 69th STREET
ir
ar
norit
žinoti, kas pasauly dedas. Automobiliai ir trokai viso
AS
vartojau
Jūsų
vaistus
Ir
esu
pil

Be to, ji remia adv. Reid’o organizacija, kurioj adv.
bar
yra
proga
pradėti
taupyti
Pirkltės
pa
B
mane
laikraščių
įlenai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
Mast’as turi gerų vardų, pasitikėjimų ir yra vienas
kiems reikalams
Gyvenimas man buvo memalonus. savo uždirbtus centus. Keistu t u vilkų Ir angliukų, kur rasite nau
Tel. Hemlock 2323
jausias žinias iš viso pasaulio.
iš jos vadų. JĮ remia ir to vardo lietuviai, kurie tam
Vartojau visokių daktarų vaistus,
2743
West
37th
Place
čio
Spulka
nuo
1897
metų
pa

bet nieko negelbėjo. Siuntė ant opetikslui organizuojasi, vadovaujant Zigmui Mickevi
ANTANAS BRUŽAS
Chicago, III.
racjios.
čiui (2505 W. 63rd str.). Netrukus bus sušauktas ma
gelbėjo Lietuviams sutaupyti LAIKRAŠČIŲ STANDO Savininkas
prie
Archer
ir
Kedzie
Avenue
sinis to vardo lietuvių mitingas. Tuo tarpu stengia
Kai vienas žmogus patarė T. A. P.
CHICAGO, ILU
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų, Milijonus, ir pagelbėjo tūksmasi, kad visi galintieji balsuoti užsiregistruotų. ReMAMŲ STATYMO KONTRAK
bonkų. Tuoj pasijutau geriau. Hvar- tųnčius žmortių įsigyti nuosa
TO RIU8
gist racijos' 'diena kovo 15 d. Reiktų raginti, kad visi
tojaų 5 bonkas ir dabar esu pilnai
ŠOKIŲ MOKYKLA
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
lietuviai, kūrie nuo praėjusių rinkimų persikėlė, ku
sveika. Veliju visiems savo geriau vus namus, lengvu būdu, mo
sioms draugams vartoti T. A. P. me
rie ligi šiol nebalsavo ir kuriems jau suėjo 21 m.
kant po mažų sumų į savaitę.
dicinų.
Namų Telef
Bapos Toisf.
amžiaus, užsiregistruotų ir balsuotų už lietuvį, esantį
Jeigu dar nepradėjote tau Norėdami išmokti Šokti val
Su pagarba,
kandidatu j svarbių politiškų vietų. Beveik neabejo
Republlc 1(98
Homlock
IMI
Statome namus ir senus
Mr*. P. Zonavirk.
pyti Keistučio Spulkoje, tai sų, foxtrot ir kitus šokius, tai!
tina, kad prof. Mast’as bus išrinktas. Jei taip, tai
3919 W. 47th St., Chicago. m.
kreipkitės adresu:
priimame mainus Padarome
Cbicagos lietuviai pirmų kartų savo gyvenimo istori
Šitokių lalikų mea turime įimtus. dar nepervėlu, nes teisių kny
T. A. D. per II metų daugeliui įmo
joj turės savo atstovų partijos vadovybėje. Prof.
W. MISEVIČIUTĖ
visus legališkus popierius. ToRlumblng A Heottng Lietuvi*
nių pagelbėjo, dabar tebegelbstt ir ga neužgina nei vieno taupyti.
Mast’as ne vien lietuviams, bet ir Lietuvai yra daug
KONTRAKTORIUS
5209
So.
Halsted
Street
ikiame advokatiškus patari
gelbės toliau.
Mane darbas pilnai garantuota*
nusipelnęs. Jis yra tinkamas asmuo ir Amerikos
2-ra8 augStas iŠ fronto
T. A. D. FRODTCT8
JOHN P. EWALD
mus dykai.
Kainos prieinamos
politikoj mus atstovauti. Paremkime jį ir pagelbėki
3188 So. Halsted Street
Sekr.
Tel.
Yards
4554
2422
WEST
69th STREET
me jam.
2608
W.
47
St.
’
CHICAGO. ILU
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’ R. ANDRELIUNAS 4

PRANEŠIMAI

I

A. ALEŠAUSKAS & SON

BENNIE’S AUTO REPAIR ———————
SHOP
M. ZIZAS

LAIŠKAS

D. GRICIUS

JOSEPH VILIMAS'

JOHN YERKES

