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Lenkijos valstiečiai gyvena sunkius laikus
NENORI DIDINTI ANGLIAKASIAMS
ATLYGINIMO UŽ DARBĄ

KINĄ! PASKELBĖ SAVO NUOSTOLIUS
ŠANCHAJUJE

-'
1
#
Illinois’o anglių kasyklų veNežinia., kaip tas atsilieps
dėjai konferencijoje su anglia- Į ! anglies pramonę.
, .
,
.
,
Konferencija turima nauįos
kasių atstovais Chicagoi at
,
...
.. ,. . .
°
I sutarties reikalu. Šiandieninė
metė angliakasių reikalavimų• sutartis baigsis šio kovo nieri.
padidinti atlyginimų.
i 31 d.

Italų fašistų spauda stovi už

Hitlerį
RUMUNAI PROTESTUOJA PRIEŠ BOL
ŠEVIKUS DEL RUSŲ ŽUDYMO
BLOGAI LENKU VAL
STIEČIAMS
VARŠUVA, kovo 16. — Le-'

KINU NUOSTOLIAI
ŠANGHAJUJE

Atvykus čia T. Sųjungos taryboS komisijai tirti japonų
karų su kinais, kinų autoritetai jiaskelbė Šangliajaus ir apylinkių nuostolius, kokius padarė japonai savo karo veiksmu
gtai kas pažymima:
Nuo ^500,000 ligi 2,000,000
kinų gyventojų išvyta iš savo
narmj. Apie 1,009,000 gyven|ojy namaį ir įmonės sunaikip|a orQ bombomis, patrankų

vežimas į miestus.

šoviniais ir gaisrais.

Tokia valstiečių būtis yra
Žuvo apie 15,000 civilinių
visose Lenkijos dalyse, Kai žmonių. Japonai turi užgro
kur jiems gręsia badasj
bę apie 600 ketvirtainių mylių.
Japonai visam plotui nuos-

ITALŲ FAŠISTŲ SPAUDA ,o|ilJ padarė |igj 35OW1OO
dolerių.

Didžiausi nuostoliai

‘--------------- padaryta Chapei, Kiangwan,
KOMA, kovo 16.
Italų (_kienju ir \Voosung sritims.
fašistų spauda reiškia pasite>
______
nkinimo, kad vokiečių fašistų
LENKIJOS PREZIDENTUI
kanoidatas į Vokietijos preziSUTEIKTOS PLATES
dentus Hitler’is gavo net 11
NĖS TEISĖS
milijonų balsų. Tai nepapras
ta vokiečių fašistų pažanga. VARŠUVA, kovo 14. — LeNes aplink prezidentų Įlindęgeimas praveAė vyriausynburgų susispietė įvairiausios j^s sumanymų, kuriuoma kraspalvos gaivalai. Jie artinasi »įo prezidentui suteikta teisė
prie liepto galo,' pareiškia lai- gkelbti įvairius administratykraščiai.

NUMATO KOMPANIJŲ
SUSKILIMĄ

viškus dekretus per sekančius
trejus metus, kada seimas ne
turi sesijos. Prezidentas ta
čiau negali jokių dekretų ske
lbti ekonomiškais ir finansiš-

STOKHOLMAS, Švedija, j.ajs reikalais.

kovo 16. — Kalbama,

kad

Kreuger’o ir Toll’o įvairios

kompanijos susiskaldvs į da
lis netekusios vadovo.
“GRAFAS” PASIRENGĘS
SKRISTI

FRIEDRICHSHAFEN, Vo
tijai, kovo 16. — Vokiečių
uvis “Graf Zeppelin” jau
uioštas skristi j Braziliją,
kris kovo 21 d.
MAŽINA BAŽNYČIŲ
SKAIČIŲ

MEXIC0 CITY, kovo 15. —
Iš Merida, Yukutano, prane
ša, kad tenai katalikų prie
šai nusprendė įstatymo keliu
leisti tik trijose katalikų baž
nyčiose turėti pamaldai.

TOKIJO, kovo 15. — Su ponai kunigai, 224 japonų se-

Atvaizdas iš komunistų riaušių Dearborn’e, šalia Detroito, Mieli., priešais Fordo automobilių rinktomis 1931 m. statistiko minaristų ir 230 japonų sese
ŠANCHAJUS, kovo 15. — dirbtuves.
mis, .Japonijoj yra 96,323 ka rų vienuolių. Nagasaki vys

nkijos valstiečiai gyvena nepaprastai sunkiuosius laikus.
Kada miiestuose ponai turi ištekliaus ir daugelis iš jų lėbauja, kaime siaučia didelis
skurdas.
Ūkio produktai ir gyvuliai
taip pigus, kad valstiečiui gyvenimas yra nepakenčiamas.
Savo produktus ūkininkai turi
atiduoti miestuose pusdykiai
ir tai dar neįsiūloma pirkti,
Ncapsimoka nė tų produktų

UŽ IJITLERJ

Katalikų skaičius Japonijoj

_____
HINDENBURGAS KAIP
IR IŠRINKTAS

BERLYNAS, kovo 15. —
Prezidentas Hindenburgas jau
kaip ir išrinktas prezidentu,
nes negali būt kalbos apie tai,
kad per kitus rinkimus jis ne
gautų daugiahsia balsų.
Fašistų kandidates Hitleris
žino, kad jam nelemta laimė
ti. Bet jis nepasiduoda.
KOVOIA PRIEŠ PA
RYŽIAUS MADAS

RUMUNAI PROTESTUOJA
PRIEŠ BOLŠEVIKUS
i

VIENA, Austrija, kovo 16.
PRIEŠ INDĖLININKŲ
— Rumunijos organizacijos
SKRIAUDIMĄ
savo susirinkimuose daro pro
testus prieš Rusijos bolševikus
Kandidatas į Illinois gube
ir deda pastaugi), kad ir kitų
rnatorius iš respublikonų par
kraštų gyventojai prieš juos
tijos \V. H. Malone VVaukeprotestuotų už rusų gyvento
gane kalbėdamas pareiškė, kad
jų žudymų.

Patirta, kad bolševikų ka
reiviai šios žiemos tnetu nužu
dė 756 vyrus, 212 moterų ir
41 vaikų, kurie mėgino per
užšalusių Dniestro upę iš Ru
sijos pereiti į Besarabijų.
Visu paupiu bolševikų ka
reiviai yra įsitaisę kulkosvai
džių lizdus, iš kurių ir žudo
norinčius pasprukti iš Rusi
jos. O tie rusai yra išalkę, su
vargę, jie nori pabėgti nuo
bado.

kupijos vyskupas Hayasaka yra vienatinis japonas vysku
katalikų skai
pas. Jo valdomoj vyskupijoj
apie 3,000.
įgyvena 54,542 katalikai.
svetimų kraš 1 Japonija turi apie 65 mili
yra dar 63 ja jonus gyventojų.

talikai. Tas reiškia, kad vie-

»

neriais metais

Iš vieno ūkio namų, Du čius padaugėjo
Page apskrity, policija paša
Japonijoj be
lino ūkininkų J. Cox’ų, 60 m. tų misijonierių
amž., su žniona ir aštuoniais
vaikais už neišgalėjimų mokė
ti nuomos. Tas ūkis priguli
milijonieriui McQueen’ui, gu
bernatoriaus Emmersono’o bi
IR VOKIEČIŲ UGNIA
čiuliui.
GESIAI...

jei jis bus išrinktas guberna
■'
torium, tada visiems uždaro Pašalintos šeimynos likimu
miems bank'ams bus tik vienas susirūpino Du Page apskri
likviduotojas ir vienas advo ties teisėjas Kuoch’as. Jis jai
katas. Tokiam atsitikime už parūpino laikinų vietų Hillside
darytuose bankuose indėlinin sanitariume ir veda tardymus.
kų pinigai nebus eikvojami.
Šiandie gi kiekvienam užda APIPLĖŠTAS TEATRAS
rytam bankui yra skiriamas
politiškas likviduotojas, kad Plėšikas užpuolė Lido teat
daugiau indėlių išeikvoti.
ro, Mavwood’e, kasininkę. Atėmė apie 400 dolerių ir pas
UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ pruko.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kas. Tai esu daroma tam, kad
miestėnai būtų apsaugoti nuo
per didelio išnaudojimo ir kad
Lietuvos ugniagesių laikra- j neišeitų tokio nesusipratimo,
ščio “Lietuvos Gaisrininko” kaip kad įvyko su Kauno m.
redakcija buvo kreipusis į Prū elektros stoties koheesininkais.
sijos
ugniagesių laikraščio Prireikus savivaldybėms viso
• ‘ Preussische
Feuerwehrzei- kios paramos suteiks savival
tnng” redakcijų, prašydama dybių departamentas.

nemokamai mainais keistis sa
VOKIEČIŲ PAGIEŽA
vo laikraščiais. Šiomis dieno
mis “Lietuvos Gaisrininko”
Iš Eitkūnų praneša, kad to
redakcija iš sakyto Prūsijos
laikraščio redakcijos gavo to mis dienomis vokiečiai, buvę
kį charakteringų atsakymų: Vokietijos karininkai kairiai,
Cook’o apskrity sudarytas Du plėšikai apiplėšė Wa- “Kol Klaipėdos ginčas nėra išvarė iš restorano “Rusische
NUSIGINKLAVIMO KON naujas komitetas kovoti prieš sliington National Insurance sutvarkytas, mes laikome ne Hof” ten buvusius lietuvius
FERENCIJA
dideles visuomeniškas (valdiš Co. ofisų, 2326 So. Michigan galimu esamomis aplinkybėmis valdininkus (iš Virbalio—Ky-‘
kas) išlaidas. To komiteto pi avė. Pagrobė 479 dol.
mainais keistis laikraščiais ir bartų). Nesitenkinę vien išva
ŽENEVA, kovo 16. — Nu Į rmininkas Sargent’as pareiš
tokiu būdu užmegzti su Lietu rymu, bet iki sienos palydęj^
siginklavimo konferencija šiuo, kia, kad visos visuomeniškos! MIRĖ SENA VIENUOLĖ vos ugniagesiais draugiškus plūstamais žodžiais ir stum
dydami. Anksčiau panašiai*
kart nieko neveikia. Tik lai- t išlaidos, kaip mieste, taip ap
santykius...”
žodžiais pasielgė su mūsų ge
kų praleidžia.
Į skrity, turi būt mažinamos. PITTSBURGH, Pa., kovo
ležinkeliečiais.
...
. .
i
MOKOSI LIETUVIŠKAI
Techniškosios komisijos tu-i Nes kitaip žmonės nemokės ’ 15. — Gailestingumo seserų
Vokiška “kultūra” vis aiš
rėjo vos kelis susirinkimus ir mokesčių ir grius tvarka. Tu-1 namuose Emmitsburge, Md.,
mirė
vienuolė
Mary
David,
97
Uolus lietuvių teisių gyni kiau reiškiasi.
->
nieko svarbaus nenutarta. Lau 1 ri sumažėti mokesčiai ir žmo
m.
amž.
Velionė
šio
krašto
ci
mas
Klaipėdos
krašte
ir
D.
kia vyriausios komisijos, ku nėms tuo būdu turi būt pa
vilinio karo metu karžygiškai Lietuvoj kilęs sųjūdis, kad NIEKO NĖRA Iš PRAN
ri turi išspręsti dėsnių klau lengvinta.
slaugė abiejų kariaujančių pu Klaipėdos krašto valdininkai
CŪZŲ SU ANGLAIS
simus. Ši gi komisija daugiau
sių sužeistus kareivius.
išmoktų lietuvių kaip valsty
PASITARIMŲ
REIKALAUJA ATLY
atsižvelgia į įvyksiančius Pra
binės kalbos, o neišmokusieji
GINIMO
ncūzijoj rinkimus balandžio
per tiek laiko svetimšaliai val LONDONAS, kovo 16. —
IŠ 46 KRAŠTŲ STUmėn. 24 d.
dininkai būtų išsiųsti, padarė IŠ Paryžiaus pranešta, kad li
Paleisti Cook’o apskrities
'
DENTAI
reikiamų įspūdį ir į vokietini nų dienų Prancūzijos ministetarnautojai kasdien susirenka
Iš BANKO PAGROBĖ
nkus.
Jie, nebenorėdami toliau ris pirmininkas Tardieu turė
j apskrities valdybos n«mus CAMBRIDGE, Mass., kovo
100,000 DOLERIŲ;
ir reikalauja užtraukto atly 15. — Harvardo universitete į duotis kiršinami iš anapus, jo pasitarimų su Anglijos už
SUIMTI
ginimo. Jie sako, kad jei jie yra studentų ne tik iš kiekvie taip pat suskato mokytis lie sienių reikalų sekretoriumi Sii
tuvių kalbos. Taip Klaipėdoje |John Simon’u. Tartasi apie
CLINTON, Iowa, kovo 16. neteko darbo, tad reikalingi nos šio krašto valstybės, bet
veikia šalia įvairių kursų val Europos gelbėjimų iš politinic
— Penki plėšikai vakar anks apmokėjimo. Apskrities ižde dar ir iš 46 svetimų kraštų.
dininkams ir keli privatūs lie ir ekonominio krizio. Bet nie
ti rytų čia apiplėšė City Na nėra pakaktinai pinigų.
tuvių kalbos kursai, kurių lan ko naudinga nesutarta. Tarj
tional liankų. Pagrobė apie
BEPROTIŠKA EKONOMIJA kytojų skaičius didėja. Moko Anglijos ir Prancūzijos gyvuo
GAZO KLAUSIMAS
100,000 dolerių.
si lietuvių kalbos, ir magistra ja dideli skirtumai reparaeijt
*
Dienos metu visi suimti Ir Valstybės prekybos komisi UTICA, N. Y., kovo 15. — to tarnautojai.
mokėjimo klausimu.
Colgate universiteto soeijolopinigai rasti.
ja atnaujino tyrinėjimus gazo
gijos instruktorius Dr. T. H. SUSIRŪPINO ELEKTROS
ORO STOVIS

BERLYNAS, kovo 15. —
SYDNEY, Australija, kovo
Vokiečių moterys pradėjo ko 16. — Naujosios Valįjos pro
vų prieš Paryžiaus parėdų ma vincijos premjerų Lang’ų po
das. Tam tikslui sudaryta di licija stropiai saugoja. Prem
delė moterų organizacija.

CHICAGOJE

PAŠALINTA ŠEIMYNA

jeras bijo pagrobimo.

it

kainos reikale. Komisija ap Robinson’as vadina beprotiš
STOTIMIS
turi gąlybes protestų prieš ga ka ekonomija, jei šiame kraš
CHICAGO IR APYLIN
zo kompanijų, kad šiandien ga te gamyba nuolat didinama, o
Miestų savivaldybėms nuro KES. — Šiandien debesuota;
zas yra toli brangesnis, negu darbininkams atlyginimas ma dyta, kad jos kur galėdamos vakarų numatomas lietus; kiek
žinamas.
pasiimtų elektrų į savo ran- šilčiau.
seniau.

DRAUGAS

Trečiadienis, kovo 16 d., 1932

mini savo dešimties metų gyvavimo sukaktį.

I Nuodaitienė rūpinosi Petro; aikštėn faktas, kad velionis
’ šermenimis ir laidotuvėmis. J nebuvo Nuodaitienės joks gi
Šia proga reikia paminėti, kad prie šios
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
1 Nors ant Petro tylios kruti- minė, bet visai svetimas. SuPRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.00. Pu- kongregacijos įsteigimo daug prisidėjo J. E.
I
,
w
I
,MM Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $3.00, Vienam
Pittsburg’o vyskupas H. C. Boyle, J. M. pra
.nes
kapo
žemė
dar
nebuvo
sužinota taip pat, kad Nuodni-'Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
lotas M. Krušas, kun. A1. Kazėnas ir a. a.
sigulėjus, Nuodaitienė jau šil tienė buvo apdraudus visų sū
tų — $4.00, Kopija .08c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųkun. J. Sutkaitis.
dė savo kojas apdraudos ben- vo burdingierių gyvybes skirttns, jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
6J SKYRIŲ VEDA
drovės ofise, laukdama savo tingose bendrovėse ir visi buŠv. Pranciškaus seserims linkime ir to
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 13:00 vai.
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN
“ pusbrolio” pomirtinės (vie-Įvo įvardinti kaip “pusbroSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
liau taip sėkmingai dirbti Dievo garbei ir
Narys Chicagos Advokatų Sąjungos
no tūkstančio dolerių), kurią, Įliai”, o ji kaip jų “pussese
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 mūsų tautos gerovei.
KADA SVETIMAS NEGALI mojo vyrams, kad tuo būdu /įnoma, ir gavo.
vai. po piet.
I rė”.
GAUTI POMIRTINES
pasidarytų pragyvenimų. Rin Vieneriems metams nepra-l Nuodaitienė apibėgo kelioLIETUVIŲ BERNAIČIŲ KOLEGIJA
PAŠALPOS
“D R A U G A S”
kosi ji sau pusamžius ir apy slinkus, kitas Nuodaitienės likų advokatų, klausdama pasenius burdingierius su tam burdingierius Antanas Bliovi- tarimo ir ieškodama tokio, kuLITHUANIAN DAILY FRIEND
Lietuvių katalikų visuomenė džiaugiasi, Teofilė Nuodaitienė, nors
Publisbed Daily, Except Sunday.
tikrais išskaičiavimais. Ji pn-Įkaitis “padžiovė savo pantap- ris apsiimtų vesti tbylų, nors
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slz Montbe turėdama savo bernaičių kolegijų, kurios vai jau buvo netoli 40 metų am
imdavo gyventi su valgiu ir;bus”, neišsirgęs nė savaitės, ir iš pusės, bet veltui—nė vie— $3.60. Tbree Months — $2.00. One Month — 760.
dmuo išeivijos gyvenime yra labai didelis. žiaus, išrodė ne daugiau kaip
■urope — One Year — $7.00. 8tz Months — |ė.00.
be valgio, kaip kas norėdavo. Nuodaitienė tuojau pranešė Inas iš jų neapsiėmė. Mat, llliCopy — .03c.
Kolegijai naujus rūmus teko įsigyti labai sun 30 vasarų mačius. Dar prieš
Advertlsing in "DRAUGAS” brings best resalts.
Žinoma, kad be naminės ne apdraudos bendrovei apie an-lnoiso ir daugumoje kitų valskiais laikais. Įtaisymams reikėjo ir dar rei ketvertų metų, kai ji su savo
Advertlsing rates on appllcatlon.
trojo savo “pusbrolio” įnirti tybių yra įstatymai, kad svezvuru nesugyveno. Pagaliau ji apsieidavo. Vakarienei savo
kia
didelių
pinigų
sumų.
Šiandien
sunku
yrp
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
‘ ‘ kvatierninkam ’ ’ duodavo go ir, kaipo jo pašelpgavė, parei- tinias asmuo negali būti povisiems atskiriems -žmonėms, bet daug sun išsiskyrė su juo (paėmė dirų porcijų baltakės, dykai, kalavo jai prigulinčios pomir- mirtinęs pašelpgaviu; pasta
kiau įstaigoms. Dėl to visiems reikia eiti sa vorsų), nes jos manymu, jos
•apetito paskatinimui, o kasetinės. Už gautus pinigus ji rasis turi būti apdraustojo gi
DIENOS KLAUSIMAI
vo įstaigoms į pagalbų. Ir Lietuvių Šv. Ma vyrui jau trūko prašmatnumo,
gyvumo iil^sukrumo. Bet iš norėdavo pakartoti, tai turė-|nmnė susipirkti sau “sporfc- minė. Apdrauda, kur svetimas
rijos Kolegija visus prašo stoti jai į talkų.
davo užsimokėti. Jei kuris pi- Į modelio” automobilį. Mat, jai: asmuo yra įvardintas pašelp
Kaip įvertinamas bernaičių kolegijos įs kur tas senis želėjo imti tų
PAŽYMĖTINOS SUKAKTUVES
nigų ir neturėdavo laiku su- nebe jaunatvė, tadėl ne labai gaviu, yra neteisėta ir toks
teigimas rytinėse valstybėse, apie tai “Dar gyvumų ir apsukrumų, jei iš
mokėti, tai ji duodavo jamjlengva pėsčiai vaikščioti ir Į asmuo negali gauti pomiftitisų dienų reikėjo vargti dirb
Amerikos lietuvių gyvenimas nebūtų pil bininkas” taip rašo:
bargan, palaukdavo kol ūžsi- /priaugusius ant šonkaulių la- Į nės. Tokia tvarka yra paremi
tuvėje prie sunkaus darbo. Po
nas, jei neturėtume savų mokyklų, kurios la
“Pereitų sekmadienį Bostonų aplankė ge
dirbs. Geraširdė Nuodaitienė ^inius nešioti, reikia sveikatų j ta moralės pagrindais, ka i
bai svarbų vaidmenį vaidina tautybės išlai- rokas būrys lietuvių katalikų studentų iš Šv. darbo jis džiaugdavosi, kai
alkanus papenėdavo, o trokš-Į taupyti ir amžių ilginti. Tikė- būtų sulaikyta spekuliacija
savo kurpes namo parvilkę^,
, kymo atžvilgiu. Mokyklos be mokytojų negalį
Marijos Kolegijos, Thompson, Conn. Suvai
Įančius pagirdydavo.
įdamasi netrukus ir antrojo i kitų gyvybe ir nebūtų žmogvakarienę pavalgęs ir liurkę
apsieiti. Mes šiame krašte ii- svajoti apie mo
dinę gražų tikybinį teatrų “Du Vainiku,” tas
“pusbrolio” pomirtinę gauti, žudystės, prie kurios dažnai
pačiulpęs, gaudavo atsigulti Gana dažnai Nuodaitienės!
kyklas negalėtume, jei nebūtų Įsisteigusios
studentijos būrys turėjo bendrų vakarienę
užsisakė naujų automobilį ir godus pašelpgavis dasileidžio.
ir
miegu
atnaujinti
kūno
iė- burdingienai, naminės “pnle-i
.... , ....
seserų-vienuolių kongregacijos, kurių svar
šv. Petro svetainėje, So. Bostone. Moksleivių
T .
, , .
,,
’ .. .
. i rankpinigius įmokėjo.
Nuodaitienė ne tik negavo
biausias tikslas yra užimti mokytojų vietas išvaizda labai jauki ir simpatinga. Visi jie gas rytojaus darbui, kad už- sę , savo žaliais nesutaria-J — - Išlaukus pusantro mėnesio Antano Bliovikaičio pomirlišidirbtų savo šeimai duonos,' niais balsais užtraukdavo vie-1
mūsų mokyklose.
sveiki, raudoni, žaliukai. Linksmas lietuvių
ir negavusi tūkstantinio čekio, nės, be| dar pateko teisman
drabužių ir avalynės.
nų kitų liaudies dainų taip, Į
Lietuvių katalikų visuomenėj atsirado dau būdas ir atvira širdis matosi kiekvienam vei
už apdraustų Petro Rudnosai-1 už neteisėtų Petro RudnosaiNuodaitienė, dienų pantie- kad kaimynai vasarų net ir
giau veikimo, gyvumo ir drųsiau pradėta de. Girdisi taisyklinga lietuvių kalba, matosi
čio gyvybę, Nuodaitienė nu- čio pomirtinės paėmimą. Anžiūrėti į ateitį, kada prieš kelias dešimtis ne tik išorinis, bet plaukius iš širdies man gojus ir pasilsėjus, vakarais langus užsidarinėdavo, kad ėjo į apdraudos bendrovės ofi- tomobilis liko nenupirktas ir,
'metų atsirado seserų kazimieriečiij kongre dagumas ir kaž-koks pasitenkinimas, kurio lankytis pasilinksminimui, bet apsaugotų savo ausis nuo to sų paraginti, kad pasiskubin-i kiek dolerių turėjo, visus iškio “choristų” korteerto. Ir
gacija, kuri šiandien veda visų eilę parapinių veltui ieškotume nelietuviškose lietuvių jau- gorėdavo į įvairias pramogas
tų pomirtinę išmokėti, nes pi-' leido apsigynimui, kad nert itaip
gyvenimo
dienos
plaukė,
darbo
nuvargintam
ir
snau

mokyklų ir mergaičių aukštesniųjų mokyklų. nimo sueigose. Nėra klyksmo, laukinio išsi '
nigai labai reikalingi. Benį- ketų į šaltųjų atsitūpti. Nuokaip
sriaunus
upelis,
NuodSidulio
apimtam
Nuodaičiui
jo

Mūsų veikimas dar labiau sustiprėjo, kada šokimo ir išdykumo požymių, ko, deja, labai;
rovės įgaliotinis Nuodaitienei daitienė dabar pėsčia vaikštienės “linksmybės” kamba
kios
pramogos
nerūpėjo.
Na,
nestinga
kitų
nediscųdinuotų
studentų
susi-Į
prieš dešimt metų įsisteigė šv. ^Pranciškaus
pranešė, kad ji pomirtinės ne- čioja ir strytkariais važinėja
riuose. Kada “choristai” vie-'
iš
to
kilo
nesusipratimai
ir
ne

rinkimuose.
Visur
ūiatosi
graži,
taktinga
ir
seserų vienuolija Pittsburg’e. Ir toji vienuo
gaus, nes velionis Antanas kaip ir visi kiti proletarai.
nas. kitų “linksmybės” stik-!
sutikimai,
kurie
galutinai
pri

maloni
drausmė,
labai
sušvelnyta
gerb.
Di

lija jau nemažų mūsij mokyklų skaičių apė
Bliovikaitis nebuvęs jos pus-1 Tas jai labai sveika ne tik
lėliais sveikindavo, tai gilti
mė, mokvdamos jose. Pittsburg’o apylinkėse, rektoriaus kun. Dr. Navicko auklėjimo meto vedė prie išskyrų.
brolis, bet visai svetimas. Iš-I kūnui, bet ir kišenei. Dažnai
Nors išskyroms Nuodaitie- nė už durų stovėdama, šyp
kurios yra gausiai lietuvių apgyventos, pran du. Nejučioms išsineši įspūdžio, kad atsiradai
girdus tokį nepageidaujamų vienas neteisėtai išgautas sku
ciškonės sudarė stiprų lietuvybės centrų, įne gražios šeimynėlės tarpe, kur visos naritt nė visai neturėjo teisėtų pa sojosi ir dalgį galando, bet!j pranešimų, Nuodaitienė labai tikas dešimt kitų iš kišenės
grindų jos vyras nesipriešino, to “dainininkai” nematė ir į užpyko ir bendrovės įgaliotinį išveda.
šė naujos dvasios į tautinį lietuvių gyveninių. pareigos einama sklandžiai ir linksmai.
sakydamas: “Jei nori skirtis, jiems tas visai nerūpėjo; ji«J į** iJtolio^ „
he
Jei prieš kiek laiko buvo žmonių, gana šaltai
Bet jei daug pasitenkinimo matosi ka •tai tegu skiriasi" ir eina .sau1 gyveno visar kitame-pasauly Partneriai biznyje gali vie
Žiūrinčių į šios vienuolijos atsiradimų, šian talikų studentų būryje, tai nemažiau jo turi
ndrovei net teismu grasino,
nas kito gyvybę apdrausti,
/
dien jie jau įsitikino, kad! ji labai naudinga ir tie, kuriemis tenka malonumo į juos žiūrėti. po kvarabų. Išvirios atėjo, į;je.
bet tas nė kiek nepakeitė ap-'!, ,
.
. ..
,
,
,
.
.
kad su gauta pomirtine butą
,
girių
tegu
grįžta
”
.
ir tokiu trumpu laiku gražiai nusipelnė mūsų Ir ne tik yų tėvams malotiu. Kiekvienas pa
Vienų šaltą, lytingų vėlyvo draudos bendrovės nusistatvgalinia mirusio partnerio sko
visuomenei.
Pasiiiuosavus nuo ženvbi- rudens dieną vieno apysenio mo pomirtinės nemokėti.
šalietis lietuvis lengviau pradeda alsuoti, kai
los išmokėti ir tuo būdu išnežinant,
ap-‘ Į vengti per daug metų išdirb, enei
,
,
af,
Kiekviena pradžia yra sunki. Nelengva žiūri į tos katalikų studentijos nuotaikų. II nių ryšių, Nuodaitienė links 'Nuodaitienės “choristo”„ .bal NUodaiti
retras saugos bendrovė, kur Antano . .
, » .
.
.
buvo ir pranciškonėms įsikurti. Juk pirmo- gamečiai mūsų lūkesčiai galų gale įvyko; Ka inai žengė laisvu gyvenimo Įsas visiškai nutilo*
..
. .
to ir dažnai gerai apmokamo
am'zmu Bliovikaičio gyvybė buvo ap.
•
, .
sios pranciškonės bųVo lenkiij Nazariečių kon- ’ talikų Kolegija jau įkurta. Lietuvybės ir ka- keliu. Pasisamdė sjau erdvą su Rudnosaitis
. ;
. , _
. ... partnerių biznio likvidavimo.
kambariu namų ir miegu. Nelaukdama velionius drausta, darė slaptų tyrinėji. ...
gregacijoj. Joms reikėjo nuo jų atsiskirti. Tai talikybės pagrindas mūsų išeivijos jaunimui daugeliu
ajjA1.
./
.. ..
. ,
x .
, .
,
,
Korporacijoms leidžiama „„
buvo drąsus ir sunkus žygis, padarytas dėl jau padėtas. Ateitis maloniai šypsosi ir tur atliekamus kambąnus įsnuo- gimimij nei draugų patarimo, mųi po kurio buvo įskeltas drausti savo valdininkų gyvy
savo tautos meilės ir noro dirbti nebe sve- , būt mūsų neužvils, nes yra energingose ir sū pasitikėti. Ji yra' ir bus grynai lietuviška
Nors Kolegijai rūmai nupirkti Čonnet-: bes ,kad jiems mirus būtų garimiems, o savo tautiečiams.
i maniose Tėvų Marijonų rankose. Jaunoji Ko- mokslo įstaiga, ■ kurios tikslas yra paruošti tieut valstybėj, bet ji tarnaus lygiai visiems Įima padengti nuostolius, kuAtsiskyrusios nuo lenkių, pranciškonės legija daug kų žada ir jau pradeda parodyti Amerikos lietuviams gerai išauklėtos, tautiš , Amerikos lietuviams. Dėl to Šv. Marijos Ko Iriuos biznis dažnai gauna, neį ėmėsi energingai dirbti, taip, kad trumpu Į visuomeninio veiklumo. Paimkime, kad ir jos kai susipratusios inteligentijos, vadų. Kolegi , legija paramos laukia ne iš vienos kurios tekęs patyrusios galvos. Bet
' kolonijos ar valstybės, bet iš visos Amerikos' su paprastais asmenimis yra
; laiku, nors ir sunkiomis sąlygomis, išaugo į j moksleivių suvaidintųjų dramų.”
jos darbo vaisiai jau dabar yra žymūs.
lietuvių visuomenėj.
gausingų kongregacijų, kuri šiomis dienomis '
Aišku. Kolegijos vedėjais galime visai
visai kitaip.
__ —____ _ __ ,___
____________ ______ ___________________ _____ __
Kun. Pr. J. Vaitukaitis, i tosios giesmės gyvuosius žodžius “Vieš apskr., bet šiaip visų amžių gyveno aplin arešto ir kalėjimo baudžiauninkai nežino svarbesnių darbų. Už tai gaudavo iš pono
patie, aš numylėjau Tavo namų gražumų; kiniuose dvaruose ir tarnavo ūkvedžiu. į jo. Vienintelė bausmė buvo plakimas.
malkų ir ganyklos.
JĖZUS KRISTUS ISGANY ir tų vietų, kur gyvena Tavo garbė T {Ps.
Seredžiaus dvaro'' ponu buvo Žilins
Talkininkus labai vaišindavo. Sūrio,
— Mano diedukas, Jonas Kuprišaus
XXV,
8).
TO JAS
kas, gyveno Žemosios Panemunės kaime ir kas. Pas jį prie vieno medžio buvo įtai sviesto ir degtinės gaudavo, kiek tik no
Nežiūrint, kai kurių bažnytėlių skurd turėjo žemės sklypelį, — užklaustas ėmė sytas viešas žmonių plakimas. Nusikaltu rėdami. Degtinė žmonės traukdavo iš vi
žios išvaizdos, Katalikų Bažnyčia kad ir
(Pabaiga)
siam baudžiauninkui prirakindavo geleži so ąsočio, kad kitam net pro šalį pildavosi.
skurdžiausia visuomet yra šventoji šven pasakoti senukas apie baudžiavą. — Jo
Kartą Padubysio dvaro baudžiaunin
Visasis Kristus reiškia tovė ir paties Jėzaus Kristaus Karaliaus brolis, Andrius, buvo vežėju j>as Ž. Pane mis prie medžio galvų, rankas, liemenį,
kojas
ir
plakdavo.
Seni
žmonės
tuos
me

kai ir talkininkai vežė mėžinį. Urėdas
Kristų, kaipo Dievų-Žmogų, būtent, vienų gyvenančio Švenčiausiame Altoriaus Sa munės ponų Fergizų. Andrius, ponų pri
džius
puikiai
atsimena,
nors
jie
jau
se

Brazauskas,
kuris bizūno nė iš rankų ne
kalbintas, išėjo 1831 ih. į krakusmetį. Ru
Asmenį, Kuriame yra sujungtos dvi pri kramente namai.
gimtys, tai yra dieviškoji įr žmogiškoji.
Kaip amžinoji lempelė visuomet žyp- sai pagavę kalino jį Lomžos kalėjime. Ne nai, anot žmonių betariant, nuo plaktųjų išleisdavo, pamatęs, kad krūvelės retai
Taigi, Švenčiausioji Eucha- santi prieš Dievo namelį bei tikintiesiems begrįžo.
baudžiauninkų ašarų ir kraujo išdžiūvę.
išvežiotos, o protarpiais mėšlo ir visai nė
r i s t i a turi abidvi prigimtis ir tų visų, rodo tikrąjį Jėzaus Kristaus Karaliaus
Sugautus rekrutus surakindavo gele ra, ėmė ant baudžiauninkų nežmoniškai
Aš gimiau Seredžiuje. Pats baudžia
kas tinka tikrai žmogystai ir pačiai Die esimų Švenčiausiame Altoriaus Sakrame
vos neatsimenu, bet viską girdėjau iš tė žiniais pančiais ir laikydavo dvare. Žmo rėkauti, kad, rodos, net aplinkiniai laukai
vybei. Tad, kaip danguje yra žmogysta nte, taip pat ir mūsų širdys teplaka išti
nės, kol juos išvesdavo, turėdavo mai drebėjo;
sujungta su Dievybe viename H y p o s - kimybės ir karštos meilės garbe ir šlove vų ir pažįstamų. Seniau žmonės apie bau
— Kad neužtenka mėšlo, papiauk tė
t a z e bei Asmeny, taip pat yra ir Jėzui Kristui, mūsų Išganytojui ir Kara džiavų labai daug šnekėdavo. Be kita ko, tinti. Kariuomenėje kareivius mušdavo la
Švenčiausiame Sakrųmente.
liui, Kurs mums yra pareiškęs: “Kas val sakydavo, jog rusų carienė Katerina da- zdomis. Pasidariusias nuo mušimo žaiz- vą, motinų ir jų krauju laukų aplaistyk,
— šaukė Įtūžęs.
Jėzns Kristus per Paskutinę Vakarie go mano Kūnų ir geria mano .Kraujų, tas vusi ponams valių ant žnionių: ką norėjo, das užpildavo spiritu.
nę įsteigė Šve. Eucharistijų Didžiajame pasilieka manyje ir aš jame” (Jon. VI, tų galėjo su baudžiauninkais daryti, kad (
Mažai mėšlų vežusius baudžiauninkus
— Tur būt, dažnai iš kariuomenės
Ketvirtadienyje tų pat naktį prieš Kan 57), ...“ir turės amžinąjį gyvenimų” (v. tik prieš rusų valdžių nekiltų. Ji žmones ’ pabėgdavo, kad ten taip baisu buvo, — varydavo per šerengų ir plakdavo. Tačiau
čių ir tai kas dienų atsinaujina Šventoje 55) danguje.
ponams atidavė su dūšia ir kūnu. Tie ir vėl nutraukiau senuko pasakojimų. Bet talkininkų neliesdavo,
Mišių Aukoje, Kuri po .visų pasaulį yra
kankino.
' senukas, nieko į mano klausimų neatsa- j'
Kartą iš Vilkijos dvaro paliego į Prūatnašaujama.
SUNKIĄJĄ BAUDŽIAVĄ
— Tai kodėl žmonės skriaudžiami ty- į kęs, kiek patylėjęs ir pamąstęs, ėmė to- i sus vienas baudžiauninkas. Ponas keikėsi,
Dėl to nestebėtinu, kad gilaus tikėjimo
Įėjo, — nutraukiau senuko pasakojimų. — liau pasakoti?
I bet pabėgėlio niekaip nesurado, šis apsiamžiuje brangios ir turtingos ir milžiniš
PRISIMINUS
Galėjo skųstis, teisman ponų patraukti,j
— Mano motina jaunystėje tarnavo J gyveno Vokietijoje ir dirbo dalgių fabrikos pastatyta bažnyčios, senovės kated
ros ir bazilikos, kur kupina, aukso, sidab
— O kaip gi! Patraukti! — atsakė ' Girkų kaime, Veliuonos valse, pas ūkiniu- i ke. Po kiek laiko sumanė giąžti į savo
# Pranas Kuprišauskas, nežiūrint,
■* kad
ro,
žemčiūgų
ir
neįkainojamų
brangeny

ė
gimęs 1857 metais, dar tvirtas senukas Ir senelis, net karščiuodamasis. — Tuo lai- kų. Jos šeimininkas buvo karališkas ir t kraštų. Draugai darbininkai jam padovabių 1 Katalikų Bažnyčia nieko nebesigaili
ku jokių teismų ir policijos nebuvo. Ponas 1 baudžiavos nėjo. Bet ponai darydavo tai- 1 nojo laimi gerų dalgį, su kuriuo galėjo
puošnumui altorių, šventovių ir šventų ' moka ypatingai gražiai ir gyvai pasakoti.
stoti 4 piovimo lažybas. (Bus daugiau)
indų! Neveltui pesimistas įamžino šven- Dabar gyvena Lekėčių miestely, Šakių duvo vyriausias teisėjas ir viešpats. Jokio I kas. Tada ir seimininkas važiuodavo prie
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J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
Scranton, Pa................. 25,850

AS

VILTIES KIBIRKŠTĖLĖ

vį. Stengsimės tuo būdu išju-jši partija pastaraisiais metais,piliečiai inteligentai: mokslo
dinti kitų pramonės šaką ra yra daug nukentėjusi. Bet jei
žmonės, pramonininkai, preky
tus. Gal šios mūsą pastangos gu jo pasiryžimas yra nuošir
nebus tuščios, o gal tuo būdu dus, tuo būdu jam gal ir pa bininkai ir kitų profesijų as
menys, šiomis dienomis buvo
pasiseks atgaivinti geresniuo siseks išjudinti pramonę.
sius laikus, kurią senai lau
Nors labai abejojama, bet susirinkę ir aptarė kai kurios
kiama ir nesulaukiama”.
vis dėlto yra vilties kibirkš vokiečių spaudos netaktingą a• Fnr(b šiandien visi sveiki tėlė.
gitaciją prieš Lietuvą, kuri ga

Ip. Taruška, 2334 S. Oakley Ši kibirkštėlė ateina iš De
Netikėtas Stulginsko suprizas. Stancikas pralen Avė., Chicago, III. .. 20,350 troito, iš žinomo automobiliu
kė Rašinskienę, o Varakulis ją vejasi. Pabi- A. Langmanas, 4521 S. Wa- gamintojo H. Fordo. Jis aną
dien paskelbė- ,kad atnaujina
jonaitis vejasi Žvirblį, Varkalienė pralenkė shtenaw Avė. Chicago,
dirbtuvėse darbą. Sako
Gilienę ir Petrauską. Sutkus - Bugentavičiy, J UI.............. ................ 17,700 sisavodirbdins
pusantro milijono
Gudėną, Pabijonaitį ir Žvirblį. Mandravic- M- Povaitienė, 700 s. 9 st. automobilių ir šiemet šiam ti na ir linki jam pasisekimo.
Herrin, TU
III..................... 12,150
li išeiti nenaudai vokiečių gy
kas smarkiai eina pirmyn
Herrin,
kslui išleis 300 milijonų do Gab ir yra pagrindo jį svei VOKIEČ1Ų GYVENANČIŲ
kinti. Atnaujinus automobilių
veliančių užsieny. Dėl tokio
A. NemČiauskaitė .. 8,500 lerių.
LIETUVOJ NUTARIMAS
Kelio, Sutkus eina!
.Jubiliejiniam “Draugo” vapramonę, rasi, gerbūvis ir pa
tos spaudos elgesio jie pareišJ. Balsis, 610 Wall St. Rock Automobilių ghmybai nau
juje dedasi toki, dalykų, koIki
daugelis kontegU.
n|........................
sirodys iš užkampio, iš kur jo
dojama įvairios rūšies medžia
Lietuvoj gyveną Vokietijos kė protestą.
k,ų daugeliui kontestnunkų, njnkų ga, maEai d5mesjo krei. I
7”
pasirodymas laukiamas.
ga,
pradedant
plienu
ir
bai

gal, nė sapne neprisisapnavo.
. vaukeganietį SlltklĮ Bet
Varaita, Lurerne, Pa. 1,000
giant audeklu. Daug medžio, Viskas pareis nuo to, kaip
Cieerietis Stulginskas, kuris
tolyn, juo Sutkus darosi | J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
daug gumos, stiklo, dafžų ir į tai žiūrės kitos pramonės ša
nesenai lenktyniavo su Janu- ..stPoSnesnis>.. Neužiig0 jis E. St. Louis, HL .... 1,000 lako.
kos. Jei visos kitos šakos su
šausku, Varakuliu ir kitais gali būti rimtas oponentas'
brastų į bendrą darbą su For
padarė netikėtų visiems sup- net>
visiems. tiems A. Paukštis 2225
.... S. Oakley Milijonai dolerių teks įvai du, ekonomiškas krizis grei
... 1000 rios pramonės šakoms ir gprizų: vienu sykiu pralenkė kontestininkam5i knrie sian. a ” Ch,eaB°’
tai suplinkštų ir išnyktų.
_______
Ježinkeliams, Daug darbininStūmikų, Rašinsienę ir G.ubv- djft rungiasi dėl pirmenybių,
Fordas sveikinamas, bet ar
I kų gaus darbo.
st, ir užėmė pirmų lenktyn?- Tik Hurėkit>
vakar Sm.
se vietų. Toks netikėtas įyy- ,
hllvęB užpakaly
Skaitykite ir platinki- į Fordas klausiamas, kur jis jo pasirytžimai yra tikri, kas
nkm'n onrli
’oKi'na -tncn
_ ngentlUiSo>
....
sis. be} abejo,
sudrebins
visų '‘3„
Siandie grasina1 te lietuvių katalikų die- dės tuos padirbtus automobi čia gali žinoti. Gal tas daro
ma bet kokiais politiškais su
Įontestinink, organizacijų, y- KaaIauskienei o t „ grų.l_„lri
lius, jei šių mašinų pardavi metimais. Turime žinoti, kad
■patingai tios darbuotojus, ku-./įi.
OKAUGĄ
IT
mas šiandien yra didžiai ap
rie mano esą “safe”. Tokia tjems
remkite tuos biznierių* sunkintas. “Mes to nežino- Fordas vra karštas dabarti;nės krašto vyriausybės rėmė
Stulginsko “štuka” aiškiai i Bendrai, lenktynės, kaip: ir profesionalus, kuri.
me
”
—
atsako
jis.
“
Vis
dėl
to
į
jas. Gal jis tai daro respubli
rodo, kad lenktynėse nežili-'matome> kontesynink, tarpp
I mėginsime patirti dalykų sto-ikonų partijos pakėlimui, nes
rint kaip būsi aukštai iški- teina visu smarkumu. Kasdien, garsmasi tame.
lęs, neprivalai būti ramus, jog ui vien!> tai kW dar0
kuris nors “neprietelių”, kad
jr nS yiena8 nenori kHiema
ir tol. užpakaly pasilikęs, ne-■ -,ileiat; Ta, -r reikia Kad
*
gal, tavų pavyti ir pralenkti. ”.-au knktynSs ta; lenktynės!
Žmogaus pasiryžimas visk, žiflr^inle> koH žini, atneS
pergali; jis.didžiausias kliūtis
o sian(iie kontestinin.
nuo kelio į šalį nubloškia; k)J s,ovis yra toks;
jam nėra nieko negalima? TeiA. Stulginskas, 1628 S. 50
singai yra kalžkas pasakęs,
465,900
Gali gėrėtis muzika ir dainomis važiuodamas auto
jog žodį negalima ?????? rei- Avė., Cicero, III
mobiliu.
Tegul BUDRIKAS Įtaiso radio į Jūsų auto
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
kia iš žodyno išbraukti.
mobiliu. Kainos dabar labai žemos.
St., Chicago, III......... 465,000
Nuo $25.00 'ki *100.00
Stancikas bėga nuo pavojaus
V. Stancikas, 1706 W. 47
Naujas Midget radio pagauna police calls—polici
Stancikas, pajutęs rimtą St., Chicago, III......... 463,900
jos pašaukimus ir kitas stotis. Kaina ..
O. Rašinskienė, 1639 S. 50
pavojų, pradėjo savo balsų
skaičių didinti. Jis pralenkė Avė., Cicero, III......... 463,130
Naujos žemos kainos ant rakandų, stalų, lovų, pe
Rašinskienę ir pradėjo vytis J P« Varakulis, 724 West 18
čių, parlor setų, karpetų ir taip toliau.
Gubystą. Jei Stancikas būt da St., Chicago, III......... 460,500
Negirdėtai pigiai ant aukštos rūšies skalbimui ma
šinų
Maytag, Tlior, Hoover ir elektrikinių ledaunių—■
ilgiau ant vietos pastovėjęs, A. J. Janušauskas, 1301 S.
tefrigiatorių.
šiandie Varakulis būtų jį pra 50th Ct., Cicero, III. .. 453,000
lenkęs. Dabar Varakulis veja S. Staniulis, 6651 S. Talman
si Rašinskienę, kuri nežinia Avė., Chicago, III. .. 294,150
M. Varkalienė, 6315 So. Linką gali ryt ar poryt parodyti. Rašinskienė ir Janušaus- coln Avė., Chicago, III. 248,570
kas dabar stovi sūkury smar-' P« Petrauskas, 14 Johnson
3417-21 So. Halsted St.
Chicago, III.
st.,
Binghamton,
N.
Y.
kios kovos už pirmenybę.
TEL. BOULEVARD 4705
____ ___________________________________________
........ U........ 247,310
Varkalienė nenori Staniuliui
Ag. Gilienė 3131 Emerald
pasiduoti
Avė., Chicago, III. .. 247,190
Gavusį vakar nuo Staniulio
V. R. Mandravickas, 815-45
suprizą, Varkalienė tuojau at St., Kenosba, Wis. .. 205,050
vyko “D” administracijon ir
A. Valančius, 1226 S. 50
pareiškė, jog ji nepasiduosianAvė., Cicero, III........... 190,00
AUTOMOBILIŲ
ti savo “sosiedui”—ir čia pat
Grybas, 2244 W. Adams
naują liodą balsų prie savo
LAIVAS “FRANCE”
Jūs gausite didelę nuolaidą ir dykai naują Pbilco au
St., Chicago, III......... 155,670
tomobilio radio vertės $100.00 pas
skaičiaus pridėjo. Ir, žiūrėkit,
J. Auk Skalni s, 1354 HarriAteinančią
vasarą
BIRŽELIO
—
JUNE
16
D.
“
Draugas
”
rengia
ji pralenkė Gilienę, Petraus son St., Gary, Ind. .. 155,300
ekskursiją didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
ką ir atsistojo netoli StaniuMisiūnas, Roseland, III. 245
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
io. Išrodo, kad nelengvas dar W. 108th St................ 149,030
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
bas bus Staniuliui atsikratyti
907 West 35th Street
“
Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenkinamą
Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
vo sosiedkos — moters. Ji Chicago, III........... f.. 134,560
patarnavimą.
Telefonas YARDS 0405
gali da ne tik Staniuliui tuo
A. Žolynienė, 6709 Archer
pačiu geru atsimokėti, bet ir Avė., Chicago, III. ... 119,950
ražus Lietuvių radio programai duodami Budriko korporacijos iš stoties AVCFL 970 kvl. nedaliomis
Janušauskui suprizą užfundyO Kazlauskienė, 4356 S.
nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų ir iš stoties AVTTFC 1420
ti. Pagyvensime — pamatysi
Rockwell st., Chicago 118,600
kvl. ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
me, kas toliau dėsis.
Sutkus 1007 Eight st.,WanTELEFONAS ROOSEVELT 7790
Mandravickas vejasi Gilienę,
kegan, III.............
98,800
BITDRTKO KRAUTUVE DEL PATOGUMO ŠTAME
IŠPARDAVIME BUS ATDARA NEDETJOMTS IKI
o Pabijonaitis — Žvirblį
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
6 VAL. VAKARO.
Viskonsinietis Mandravic Melrose Park, III......... 85,850
kas, vakar pralenkęs Valan P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
čių, šiandie jau vejasi Gilienę, PI., Chicago, D1.......... 82,200
kuri berods savaitė laiko
A. Gndenas, 6807 C. Camp
BY CARL ED
,1, Ai* Just Jcakms Bccause The* ILven’t a Car (So Bull Sava)
kaip lenktynėse netaiso savo bell av., Chicago, III. .. 63,00
I hoe People Who Ali?
BULL RllNNT
stovio. Raginu Gilienę nepa Bugentavičius, 1616 N. Lin
siduoti kitiems.
coln St. Chicago, UI. 61,900
A. Condratas, 1706 S. Ma-1
Pabijonaitis pasiryžo vytis
Žvirbliį. Jei tas žygis jam pa yomensing avė. Phila. Pa.
vyktų, pavojun atsidurtų Ka
............................ 49,700
zlauskienė, Žolynienė, Rėkus, Vaicekauskas, 4242 S. MaMisiūnas ir kiti. Bet ar taip plewood avė., Chicago, III.
............. 32,000
bus, negalima tvirtinti, nes
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
tenka girdėti, kad visi anksČiau minėti kontestininkai (Roseland, III................ 31,910
{aip pat dirba. Laukiame nuo I Bacevičius, 1850 Wabansia:
jų naujų žinių.
Avė. Chicago, III. .... 26,700

PATOGUMŲ GADYNE

“DRAIJGA” tl>

Clutcr

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija

Birželio)16 d? 1932

$-| 2 .9 S

Jos. F. Sudrik, Ine.
PIRKDAMAS NAUJĄ

DODGE arba PLYMOUTH

BUDRIK AUTO SALES

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

t

I

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

Trečiadienis, kovo 16 d., 1932

čius, lietuvybės, artimo mei
lės ir tarnavimo Dievui. Mes, j
mergaitės, kai kurios jau pa
baigėm šv. Antano parapijos Misijos. Gerb. kleb. kun. S.
mokyki#, lankome aukštesni#-!,J Bartkus pranešė per tretiją niokyklij (lugh scliool). Bet'“"lkli konferenciją, kad esąs
,vis dėlto norime padirbėti irĮP«kviet«8 misijomerių gerb.
mūsų parapijai. Mūsą u.yli-!Uv« J- B™žik,j, S. J. Misijos
mas gerasis klebonas kun. U. prasidės tuoj po Velykų kovo
J. Vaičiūnas padeda darbuo 28 d. Balandžio 3 4 ir 5 dietis, duoda gralžių patarimų. įlomis įvyks 40 vai. atlaidai,
Mūsų vienintelis dienraštis Misijos baigsis balandžio 10
“Draugas” savo* lapuose duo-’,L.Pi,,lla nlisij'l savai‘ė bus
da vietos visiems mūsų raš. įskiriama moterims ir mergi’ ‘noms ,antra — vyrams ir jautams, o jūsų, brangioji visuo
menė, prašome ateiti i mūsų nesniems.

gano ir Milwaukee, Wis. Kle- gerojo savo dvasios vado pa
bonui sukalbėjus maldų, pro- (gerbimo.
Vargšas
gramų gražiai vedė A. Lau
raitis.
j RKMKITE TUOS PROFEParapijos choras bpažioimsjSIJONALUŠ TP. BIZNIE
pritaikintomis dainelė. RIUS, KURIE JI ARSINAS3
•••*» Pavedimo mylimų savo ‘DRAUGE.”
kieb* kuu- Bublį. .Gražiai dainav° P- ^iiienė (VVaukegano
vargonininko žmona), P^o to
l,uikiai dainavo p. Oželienė iš
ė'hiragos, pirmą kartų pas
,1UUS* Malonu būtų, kųd ji ii
,Kyventų Pas lnus- Ponia Ra
kauskienė (dabar vietinio dr. <
Rakausko žmona) savo gražiu
rengiamus vakarus.
Tad, vestviliečiams svai m jjaĮsepu įr jr Rakauskas pui,kia
• prakalbele
,
.
. .
Jūsų atsilankymas pripil- tai žinoti ir iš anksto rengtis
°
visus
apvaini
toms
misijoms.
dys mūsų jaunas širdis džinukavo. Po to, klebonas daug
Par
gsmu. Taigi, nepamirškite at
,kartų ačiū tarė už tokį iškil->
eit? į svetainę kovo 29 d.
’mingų jo vardo dienos pami
relieves
Korespondentės:
nėjimų, pagerbimų ir už brau- j
Elena Vaičiūnaitė ir
' gins dovanas.
1 SORE THROAT

WESTVME, 1L

CICERO, III. ~

gramų; buvo ir muzikos ir dai
gelių ir drilių ir komedijėlių.
i Padarytu kolekta ir svečiai
Šiomis dienomis, paėmęs
ar(į $100.00. Bravo!
“Draugų” skaityti, matysi Vakarų vedė gabi jauna in
daug bv. Kazimieio Akad. rė- tejigentė Feizaitė—Mockienė,
mėjij di-jos skylių pianešimų,
Mockaus žmona). Toji
skelbimų. Mat, A. K. 1). dabai Juajouį jauna poniutė via idedarbo metas — metinis skyluistresg„ taisyk
lių vajus Šv. Kazimieio \ ie- jjngaj valdant anglų ir lietnnuolyno pa i amai.
iiaibas, vakaro vedėjos pa- į
Ir kaip gražiai, sutariamai reigas puikiai atliko,
ir tiksliai ši organizacija vei- A. R. D. vis daugiau sutrati-1
kia. Visi jųja gėrisi, gerbia ir kia inteligenčių j savo eiles,
pavyzdžiu stato.
Malonu ir lengva veikti, vadoŠtai, atėjo eilė ir A. R. D. vaujant šviesuolėms moterims..
Bolševikų kariuomenės Sibi9-tam sk., Cicero, 111. jvykdy-! A. R. D. 9 sk. vakarienės
re vyriausias vadas gen. V.
ti savo metinį vajų. Ir čia rė-, komisijų sudarė darbščios rė
mėjos gražiai užsirekomenda- mėjos: sk. pirm. Ona Krasau- K. Bluclier-Galen’us. Jis turi
vo. Naujai perorganizuota va- skienė, Ant. Vaišvilienė, Išga- paruošęs sovietų kariuomenę
ldyba įnešė naujos, gražios su-'naitienė, Rimkienė. Jos tad ir prieš japonus.
Ona Talžiūnaitė
Šv. Petro parap. choras ve- ■ Po to, svečiai dar ilgai vietariamo veikimo dvasios. Ko- surengė šių jaukių puotelę.
raštį “Draugų” į visus žmo
.. .
.
. į damas varg. J. Kailiukaičio, '.sėjo, gražiai kalbėjosi ir pavo 6 d. A. R. D. 9 sk. iš ryto' 9-tas sk. turi sutraukęs veines,
ypač
į jus, mylimi tėvt- . |BaJan^" 12 d‘ ,!Vyks “,CS- I parengė, labai gražų kleb. kun. įtenkinti išsiskirstė,
,.
.
„
išklausė Mišių,, skyriaus už- kliausias Ciėeros ir “būlvariširai. Padekite mums, mergai J teko valdybos rinkimai. Kan-|A| Bubljo vardo
vardo dienos
dieMS M «
pirktų, priėmė Šv. Komunijų kės” moteris ir mergaites.
....
•
dilintų tarpe turime savo tau-1
Kadangi jo vaido! Parengimui daugiausia dir•—visa pusė šimto rėmėjų, pa- Dieve, joms padek ir toliau
....................
.. .
,nėtų kauliukų lošimus. Kai jūs tos žmogų Kimbnrką. Visų yra
Aleksandro) dienų tarė- bo varg. J. Kailiukaitis, \
sipuošusios Šv. Kazimiero že-' gražiai darbuotis.
nkleiiais, kuriuos skyriui pa- i A. R. D. 9 sk. susi<'rinkiniai niUHls padėsite, nusipirkdami nusistatymas, lrad Kimbarkns ,jo prasid5ti 40 va| atlaidai, i^“'“ieVi£'‘US’ A; Laurait“> P‘
bent po vienų tikietų, tai pa būtų išrinktas, ir tas bus tik-l.ad paĮ,.w.biuul8 įvvko k;,;k ‘ Kodys, Agnu, V aliai ir daug
rūpino Ona Reikauskienė, A. įvyksta reguliariai par. salėj,
j kitų. Už tai garbė jiems. Gar
matysite, kad mums šimtinę lai, nes mes turime tvirtų or- [anĮ<sciau
R. D. Centro vicepirm. Pasi-ikas pirmas mėnesio pirmadiedie ir valgį parengusioms 1110parapijai bus lengva sudaryti. ganizacijų. Per visų draugijų i
meldus, vakare ėjo gražių da- nis. Valio, visos ciceiietės,
Jūsų parama ir pagalba pa bei kliubų atstovus turime ne-; 1)ldel6 parapijos svetainė terims, choristėms ir visiems,
rbų dirbti. Surengė vakario- ’rašytis į A. R. D.!
pristatyta. Stalai kve- kurie kuo nors prisidėjo prie
skatins mus ir ateity daugiau paleisti to gražaus pradėtojo
nę, kurioj dalyvavo apsčiai į
Rėmėja
Įpiančiomis gėlėmis papuošti;
ir sėkmingiau darbuotis savo darbo
svečių, dalyvavo ir visa mies
Tautai ir Bažnyčiai. Jei mes Pradžių turim gražių .^d Skaniais va^‘^ais apdėti. Visa
NAUJAS IŠRADIMAS
to valdyba su Ciceros prezi Atsišaukimas. Mes jauna
_.
1
svetainė
tik
kvepia.
Žmonių
DEKSNIO GALINGA MUŠTIS
paramos
iš
suaurengiame negausime
žiūrėkime, kad graiziai, SCK- į
dentu p. S. Klenha priešaky. nietės sų'jungietės
iptsilankė tiek daug, kad įį i kurios pasaulis per šimtus metų lau
.
()
_
gusiųjų,
tai
musų
visi
geri
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
niingai
užbaigtumėiii.
Ir
jei
kauliukų
lošimų
vakarų
Kadangi dabar Ciceroj rengiaAlostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
dabar
pralaimėsime,
tai
pra!'
k
arto
P
rie
stah
*
netil
P°Sv<
'"
inasi pne rinkimų, tad da!y-įvo 29 d., Sv. Antano paiapi-,
v v.
w
gų elementų, iš visų kraštų svieto
visokių medžių aliejų.
Deks
vavo ir kandidatai į rinkimus, i jos svetainėj. Pelnas eis sese- ^a> niūsų Bažnyčia, o ypač laimėsime ant visados. Nežili ,buvo iš Chicagos, AVauke- girių
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai.
pasekmingai gydo:
ReumaDaugelis jų pareiškė gražių rų namo fondui. Įžanga tik mūs1 lietuviškos mokyklos rėkinie ir netikėkime tuščiais
| tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skauADVOKATA1
j dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir atlinkėjimų tiek seserinis Kazi- 25 centai. Užtat mes, jauna- »'«"» 5‘» reikalingos. Kai pažadais, bet vadovaukimės
i šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
mierietėms, tiek Šv. Kazimie metės mergaitės, drįstame vie- kurios mfisV ‘autos mergaitės kiekvienas savo šaltu protu.
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
nidžnių yra pagiję, o milijonai da
šai atsišaukti per mūsų dien- ^ižada visa ko šiame pašau- Bet vis geriausia eiti su dnuro Akad. rėmėjų dr-jai.
nežino apie tai.
'
ly ir tampa vienuolėmis, atši gurnu. Tai visada būsime laiDeksnio Galinga Mostis yra tiek
Gerb. kleb. J. Vaičiūnas
(Jotrn Bagdziunas Borden)
verta aukso, kiek ji. pati sveria, sulig
duoda
tarnauti
vienam
Diemėtojai,
e
laimėti
yra
svarbu
’
ADVOKATAS
prabilo į rėmėjas ir svečius
naudos gydymo. Gvarantuojain: jeigu
105 W. Adams St. Rm. 2117 j nebūtų taip kaip rašom, pinigus grųvui, mokydamos mus, vaikušiais žodlžiais: “Malonu dirbti
; žinant. Parsiduoda visur.
Klauskite
Telepbone Randolpb 6727
i taip- DEKEN’S NEW DI8COVEUY
ten, kur vienybė ir sutari
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. j O1NTMENTJ. Kaina 75 centai.
mas,” tais žodžiais gerb. kle
“f
Telepbone Roosevelt 9090
DEKEN’S OINTMENT CO.
bonas pripažino A. R. D. pa
“Aš Negalėjau Išsitiest!”
HARTFORD, CONN.
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
“Bekasdamas grabe staiga pajutau smarkų skausmą pečiuose. Užėmė man va
vyzdingų. tvarkų, vadovybę ir
landą ir pusę pasiekti gydytoją, kuris gyveno tik trijų bliokų atstume.
Ai
negalėjau išsitiest.
...............................
, ,
.
rėmėjų atsidavimų' geriems
SESLO MARIA ANDREA
"Gydžiausi clcktrvšku besikaitymu ir įvairiais besimankstymais per savaite laiko,
KL1L&IVTĖ
tačiau nieko man nepagelbėjo.
___ „..„t..
....
j
darbams. Gerb. klebonas pats
“Pagaliau aš prisiminiau PATN-EXPELLERĮ, kun naudodavau gyvendamas
senojoj
tėvynėj,
ir
išnaudojęs
dvi
35c.
didumo
bonkutes,
pajutau,
kad
mano
skausGydomos Nauju Būdu
Mirė kovo 14 d., 1032 m.
dirba ir ragina kitus pne kil
1: 35 vai. ryte sulaukusi septy
ADVOKATAS
"Mano gydytojas man kainavo $28.00, tačiau ENKER PAIN-EXPELLERIS
niolikos metyi amžiaus. Kilus iš
suteikė man visišką palengvinimą tik už 70c. ’
(pasirašo) J. B., Evanaon, 111.
Miesto Ofisas 77 W. VVashington St.
nių darbų.
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
Šv. Petro ir I’ovilo parapijos,
Room 1502
Tel. Central 2978
priversto poifsio.
Gydantis galėsi
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Kalbėjo A. Nausėdienė, A. j Elizabeth, N. J. Įstojo Šv. Pra
Trade
PAIN-EXPELLER* Mark
dirbti po senovei, nebent jau dabar
nciškaus
Vienuolynan
kaipo
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Įreg. J. V. Pat Biure
R. D. Centro pirm., kuri da
aspirantė 1Š2 8 m.
Sėkmingai
Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
Per
gnvirš
60
metų
tikratit
Enker
Psin-Ext>e11en»
siekė mokslo. Buvo pavyzdinga,
< iki 9 vai.
nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vais
gelbėjo darbininkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.
lyvavo rėmėjų bankiete drau
visuomet maloni, visuomet pų4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, skausmai pe
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
siaukojanti.
1930
niįstojo
Nočiuose, reumatiški gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir
ge su viešnia, žymia visuome
pinigus.
kiti
panašus
skausmai
greitai
pasiduoda
šio
puikaus
vicijatan.
Rengėsi visu sielos
Nazuų Tel. Hyde Park 3395
linimento dideliai gydančiai galiai.
nininke E. Nedvariene, A. R.
atsidavimu
prie susižiedavimu
Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems, jis pa
su Kristumi, sudėjimo Įžadų.
D. Centro nare. Tarp kalbų,
darys tą patį ir jums.
Bet Visagalis pakvietė Į Amži
KAINA 35c. ir 70c.
PARDUODAMAS VISUR
nąsias Vestuves.
Po trumpos
Šv. Antano parap. mokyklos
• Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.
ligos. Seselė, aprūpinta šventais
vaikučiai išpildė įvairių proSakramentais, Dievo valiai at
Ji
»»»..-». .i . 1 A..
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A.A.OLIS

Alck.~4uulra.5 Sauaubkus
Mirė kovo 13 d., 1M2, 2:60
valan. ryte, sulaukęs pusiaiužj.
Kilo iš Turagės apskt.. Žygai
čių parap., Trunipiškų kalino.
Amerikoje išgyveno 2 7 metus.
Paliko dideliaiMie
uulluUiiuo
moterį Marijonų (po tėvais U uėikaitė), dvi dukteris Barborų
Ir Elenų, du brolius Vincentų
ir Povilų, žentų Antanų Mažei
kų ir tris aliukus, brolienę Ma
rijonų, du
švogertus Juozapų
Juėikų, Antanų ir K. Genurolius, švogerkas, Antaniną ir gi
mines, o Lietuvėje du broliu
Juozapų ir Pranciškų,
seserį
Ceciliją Lekienę. Velionis pri
gulėjo prie šių draugijų: Town
of Lake Šv. Stanislavo. Brignton 1’a.rk
Saldžiausios Jėzaus
Širdies ir Labdarių Sąjungoje.
Kūnas pašarvotas
4344 So.
Fairfield Avė.
Tol. -j^atayette
8025. Laidotuvės įvyks ketver
ge kovo 17 dn iš namų 8 vai.
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
dėjimo par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionies sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka

boriu« Mačluiionis, 2128 Carson Street, Plttsburgh, Pa. Tel.
Honlok 0203.
Nuliuduslos: šv. Rnuielškaiis
Seserys, Tėveliai Ir Giminės.

ADVOKATAS

LACHAWICZ IR SŪNUS

11 SOUTH IdL SALLE STREET
Room 1984
Tel. K&ndoiph 8881
valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
8241 So. Halsted St. Tet Vlctory 966Ž

PAGRABŲ VEDĖJAI

Valandoe — 7 Iki 9 vakare

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus.

Chicago, III.
2314 W. 23wl Place
Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49 Court
Telef. Cicero 5927

Buy gloves wlth whot
it savus
Neneik mokėti 50e.
dantų mostj. Listerine
otb Pašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai JI
kia.
Jų vartotadamas
metus sutaupai |2.00.

Utarn., Ketv. ir Bubatoe vakare

•v -ae

CHAS. A. PEPPER

• .w

LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Room 909:
Telephone

FRANKLIN

5745

I

Namai: 3117 S. Union Avė. !
Telephone VICTORT

2118

pėjimų.

u*
To28c.
vei.
per

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
25c

ge

slogų

Listerine

apsisaugo

nuo slogų. Nesenai tirta 102

žmonių
mėn.

per

Kurie

Listerine

2%

žiemos

gargaliavo

1-3

sirgo,

su

mažiau.

1-3 trumpiau tr Jį lengviau,
negu tie, kurie negargaliavo.

Lambert Pharmacal

Co.

St.

Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
jeS?
V

DOUBLE
ACTING

VARICOSE VEINS

A. A. SLAKIS

užmuša

malus velk akymtrkoj! Tas
lengvina gerklę ir šalina so

/ C, n

JOHN B. BOROEN

sidavusi, apleido š) pasaulį.
Paliko dideliame
nubudime
tėvelius, brolį, sesutę ir gimi
nes Elizabeth, N. J. ir Sesutes
Pranciškietes.
Pamaldos už Sesutės sielų Įvyks Vienuolyno Koplyčioj, ko
vo 17, 1932, 9:30 A. M. Po pa
maldų, kūnas bus nulydėtas Į
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus tr pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laidotuvėms patarnauja gra-

Llsterine

VpBAKINC
IYVPOWDER
Tėmyk
mų

.

į

Ir

keiltų

gražu

Jų šviežumo
išlaikymų.

40Ytt«S

.

1,

’ 25 ounces for 254 ’
IILlIONSOF POUNOS UStD
BYOUR COVEBNM'NT

SKIKITGHING ENDS
ivfien soofhfn^

Zmmo

fa

u»etll

Right from the first touch, antiaeptic,
healing Žemo takea the ftebing
misery out of mosąuito bites, rashes,
and many other skin afflictions. Try
it also for itehing, peeling toes.
Bathera and other outdoor folks
thšnk cooling Žemo for relief from
sunbum. Donse it on ivy-poisoning.
Pimples and dandruff fade when safe,
antiaeptic Žemo ia applied. It iflstantly eases razor-smart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

UNCLE
O

pinės.
Nuoširdžiai kviečiuine
visus
gimines, d ra ilgus-es Ir pažjstsinus-inas dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
niolerls,
dukterys,
broliai, žentas, tunikai ir gimi
nės.
Laidotuvėse patarnauja grabo.rlus Budei kis. tet. Tardo 1741

t

mums

Trečiadienis, kovo 16 d., 1932

Ilere’s something very im- will see at the games on Eastportant. On Easter Sunday er Sunday will be presented
Town of Lake may liave ano- to the chanipions at the Dantlier opportunity to piay a-ice. Se Tony Zickus, Chariey Ofisas Tel. Grovehill 0617
Rez. 6707 S. Artest&n Avė.
gainst Cicero, lf the game is! Šeputis, or Konnie Savickus
DR- SUZANA A. S LA KIS
TeL Grovehill 0617
played 1 hope all the piayers if you want to make sure you
Specialistė Motery Ir Vaiky LIgy
are there so we can decide get one of tliose ducats. We4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
wliether tliose Cicero victor- ’re going to get the creani of
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4* Iki 6 po pietų.
2423 West Marųuette Road
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
ies were the result of a fort- the K of Ls out to tliat dance. Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Seredomls ir NedCllomls pagal susitarimų.
Nedėlioj susitarus
■ SPECIAL BASEBALL
lyear. The boys better show a | unate break or not. The Town kWliat a night boy, what a
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
MEETING FRIDAY little more enthusiasni and at- of Lake supporters štili insist Jiiglit! 1 hope it rains on Ap- Tel. Ofiso 4050
Res. 9865
tend these nieetings if tliey tliat Cicero won because Bar-į i ii 3 rd
we won’t have to
The Chicago District Sports \vant to know what is taking
Ofiso Ir Rez. Tel. Bout 6914
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5911
skis wasn’t there once andjturn away too many, saysthe
Association will liold itg first place. Indiana Harbor, ltoseLauritis wasn’t there the next conunittee.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
special meeting of the yeavrj,
Brid
, ouglll time. The cliainpionship won’t
See you at the gailies.
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
KENOSHA, W1S.
tins Fnday at Providence, ,o honor ag wi(h * visjt
Ofiso
vai.:
▼ai: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare
VaL:
l-l ir 6:89-8:11 vai. vak.
be at stake būt who cares a
Konnie
8:30 P. M., Mareli 18th. Base- Friday. Witli a dozen counNuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėlioj susitarus
Hadėiled susit
bout tliat now.
Wlienever
Rezidencija:
ball will be the principai top- cils represented, instead of 8
3904 — 71st Street
these tvvo teains nieet, its a
RADIO PROGRAMA Iš
Nedėliomis tia susitarus.
ic to be considered, thougli a
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 ,Tel. Lafayette 6793
or 9, we can aoconiplish justįcontest worth anybody’s time
AIRIJOS
1
report on the progress of ot- tliat mucli more for the orga-! to see. Beside tliis affair a
DENTISTAI
lier sports is to be given also. |
' team of all stars will come
Kovo 17 d. yra Šv. Patriko,
Gydytojas ir Chirurgas
All eouncils are reouested to,
■ .
,
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Phone Boulevard 7042
Airijos Globėjo, diena. Tųdie
At
the
lašt
meeting
we
werei
down
from
Wisconsin
to
play
1821 SOUTH HALSTED STREET
send tlieir representatives..
P-szidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. California Avė
of uie
the i! aS'ainst an- ad star aggrega-1 nų Dubline, Airijos sostinėj
v
.
jsorry to hear tliat one oi
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
ėst iullman sent a linge i
,tion from our secohd divisionjbus duodama rinktinė muzi
Nedėlioja pagal sutarti
4 iki 8:80 vakare
DENTISTAS
jgation to our lašt meet-L
room of the
of teams. Brighton, Bridgc-įkalė programa. Ta programa
4645 So. Ashland Avė.
' būt the boys came about p^.^. ,g
m In timeg
port, and Providence will fur- per radio bus perduota j AnteTel. Canal 6764 Res. Republic 5350
Arti 47 Street
/
,tinie WG J®1*® flIusI,niS |this it’sbest to
keep botli nish the bulk of flateriai for rikų. Tai bus proga išgirsti
Gydytojas ir Chirurgas
our business. lf you wan t°1hands on thewaUet ftg we!1 our stars in the game against grynai airišiškos muzikos ir Tel. Canal 6122
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
be there when activities start,Į
Wiscpnsin. The date is Easter dainų.
Kertė So. Western Avenue
IR OBSTETRIKAS
Tel. Prospect 1028
remember the tune is 8:30 P.
.......................................
Sunday at St. Phillip’s gyni. Ši radio programa iš Dubli
\vatcli tlie safest place is a
Gydo staigias ir chroniškas ligas
DENTISTAS
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
M. Where were the boys from
Tliere ’ll be an excellent or- no bus galima išgirsti Luckey
Tel. Canal 0706
vyrų, moterų Ir valkų
2201 West 22nd Street
hock-shop. Did anybody see
......
Valandos:
2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v.
South Chicago! T
DARO OPERACIJAS
one of JI,e Baseball eonais- ,C.heStra * furnlSl1 “““J" j Strike cigaret, iadirbėj, dė(Kampas Leavitt St.)
Ligonius priima kasdieną nuo
Nedėlioj pagal susitarimą
thev intend to defend tlieir
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
dancing between games. No\v ka.
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nuo 1 iki 8 vakare
Baseball chaniDionship tliis sioners witli a new watcli? Ithen, “Where are you going
Nedėllomis
ir seredomis tik
Seredoj pagal sutarti
Sunaudojant moksliškus iš
iškalno susitarus
on Easter Sunday ? TĮie prop- radimus pasidaro galimu iš Boulevard 7689
Ofisas. Laboratorija ir X-liay
G R A B O R I A I:
'er answer is, “To the gailies girsti muzikų, iš užjūrinių so
Rez. Hcmlock 7691 2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
at St. Phillip’s’’. The commis- stinių, tai lygiai moksliškų
Vai.: 7 iki 9 v. ▼. išskiriant Seredos
LACHAVICH , sioners assure you the most į išradimų
ir Pėtayčios, kuriomis dienomis jis
pasinaudojant išdir
bus.
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
DENTISTAS
IR SŪNUS
pleasant aftemoon bf the sea- bailia geriausios rūšies Lucky
2924 W. WASHINGTON BLVD.
CHICAGOJE
Kitos
vai. ant Washington Bulvd.
4712
So.
Ashland
Avenue
LIETUVIS GRABORIUS
son. Wowie!!
,
Strike ei garėtai. (Skelbimas)
4:30 — 6:30 kasdien
Laidouvėms pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.:
Nuo
10
ryto
Iki
8
vakaro
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
X—Spinduliai
Say, did you get y our tickCicero 642. Rez. tel. Cicero 2888
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
X-Ray
Teis.
Cicero
1260
todėl, kad priklau
Ofisas
2201
West
22nd
Street
et
for
the
Victory
Dance
1
We
VILKAI ŠUNIS MEŠ
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
sau prie grabų išcor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
can
’
t
sėli
anymore
tliat
400
KERIOJA
dtrbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
OFISAS
-------tickets because of the fire orTelephone Republic 7868
668 West 18 Street
LIETUVIS DENTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tw0 huIldred hav0
Telef. Canal 6174 1439 S. 49 Conrt, Cicero, Hb dinance.
Butrimonys, Alytaus apskr. vai. kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak..
SKYRIUS: 3238 S.
Tel. Cicero 6917
Nedėlioj; 10—12 ryto.
vs 1. vakare
4142 ARCHER AVENUE
already been sold, is tlie lai- į Pastaruoju metu šioje apyli- Nedėllomts l» Seredomls ■mdtania
Halsted'Street., TeL
Valandos: 11 rytd iki 1 po pietų
Victory 4988.
Cicero, III.
, ėst report from tlie commit- nkėje vėl pradėjo rodytis vii- 4847 W. 11 ST.
SVARBI ŽINUTĖ
.
2 Iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
tee. Are you one on the four kai. Keliems kaimų gyvento
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
LIETUVIS GRABORIUS hundred? All tlie tropines you jams naktimis šunis išgaudė.
Tel. Cicero 6756
Phone Boulevard 4139
Telefonai dieną tr naktį
VIRGINIA 0036
Lietuvis
Gydytojas
ir
Chi

4443 So. Talmazu Avė.
rurgas perkėlė savo ofisus į
Tel. Virginia 1290
DENTISTAS
GRABORIUS
it
naujų
vietų po num. 4645' S. ToL Grovehill 1696
Varde
1138
1446
S.
49
CT.
CICERO
Musų patarnavimas
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
visuomet sąžiningas ir
Chicago, UI.
URŠULE JASNAUSKIENE (Po‘ tėvais Kuzmaitė)
nebrangus, nes neturi
- (6 iki 8 vak. Ned. pagal sutarGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
me išlaidų nžlalkymul
Mirė
kovo
14
d.,
10:30
vai.
ryte,
1932
m.,
sulaukus
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
skyrių.
DPg
C
zKz Kliauga A
Boulevard
7820.
NaSeradomls po pietų ir Ne<lėldienlai>
pusamžiaus. Gimus Panevėžio apskr., Senamiesčio
nf
i1?, E
?
1
s
T
,
A,?
|mai:
6641
So.
Albany
Avenue.
tik susitarus
Nauja, graži koUtarninkais,' Ketvergiais ir Subatomis
#
•
parapijoj, Bludžių kaime. Amerikoje išgyveno 38 m.
2422 W. MARQUETTE ROAD
LIETUVIS GRABORIUS
2420 W. Marųucttc Rd. arti \VcstemiTel. Prospect 1930.
plyJra dykai.
Paliko dideliame nubudime vyrų Liudvikų, dukterį
Avė.
Plioue Henilock 7828
|
Didelė graži koplyčia dykai
Panedėliais, Seredomis ir Pčtoyčiomis!
Ofiso Tel. Victory 8687
Kotrinų
ir
žentų
Antanų
Petkus,
sūnų
Liudvikų,
2
a3307 Anburn Avenne
718 WEST 18 STREET
Of. Ir Rez. Tol. Homlock 8874
nūkes: Elenų ir Kotrinų Petkaites ir gimines. Kūnas
TeL Roosevelt 7689
pašarvotas 837 W. 33rd St. Laidotuvės įvyks penkta
AKIŲ GYDYTOJAI:
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Yards 1138
dienį kovo 18 d., 8 vai. iš ryto iš namų į Šv. Jurgio
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STREET
parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
Antras ofisas Ir Rezidencija
velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero
Tel. Yards 0994
GRABORIUS IR.' LAIDOTUVIŲ
6504
S. ARTESIAN AVĖ.
kapines. Visi a. a. .Uršulės Jasnauskienės giminės,
VEDĖJAS
. Rezidencijos Tel. Plaza 3200
{Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Graborius ir Balsamuotojas
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
VALANDOS:
plet. Utarn. Ir Subat. Nuq 1-9 vak.
1650 WEST 46th STREET
vauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavi
Nuo 10 iki 12 dieną
Šventadieniais pagal sutarimą.
Turiu automubilias visokiems
Kampas 46th Ir Paullva Sta
Nuo 2 Iki 3 po pietų
mų ir atsisveikinimų. .
Nuo 7 iki 8 vakare
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. Boulevard 6218-8418
Nubudę liekame: Vyras, Duktė, Sūnus, Žentas, A*
Nedėl. nuo 19 iki 11 dieną
Tel. Wentworth 3000
nukės ir Giminės.
Nulludlmo
valandoje kreipkitės
3319 AUBURN AVENUE prie manta patarnausiu simpatiš
Res. Tel. Stewart 8191
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Te
Ofiso Tel. Victory 6893
LIETUVIS AKIŲ
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
Chicago, III.
lefonas Boulevard 4139.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Rez. Tel. Drexel 9191

DAKTARAI:

DR. J- J. SIMONAITIS

t

sq

OR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. 6.1. BLOŽIS

i

DR. S. A. DOWIAT

I

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J, F. RAŪZIDS

DR. S. BIEZIS

OR. GUSSEN

A. PETKUS

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

I DR. P. ATKOČIŪNAS

A. MASALSKIS

DR. A. L YUŠKA

S. M. SKUDAS

DR. MAURICE KAHN

STANLEY P. MAŽEIKA

I. J. ZOLP

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

* DR. H. BARTON

SPECIALISTAS

Palengvina
akių jtemplmą kuria
eati priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo. skaudamą akių karštį. Nulmu
cataractus. Atitaisau trumpą regys
tę Ir tolimą regystp.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ
H;-

SIMONAS RIMKUS

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GSABO RIJI
Didysis Ofisas

i

4605-07 South Hertnitage Avenue
Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Mirė kovo 13, 1932 m., 9 vai. ryto, 58 metų amžiaus.
Kilo iš Roseinių apskr., Kvėdarnos parap.. Amerikoje
išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijonų, 3
dukteris Marijonų, Onų ir Bronislovų, 3 sūnus Juo
zapų, Pranciškų ir Bronislovų, brolį Petrų ir gimines
ir draugus.
Kūnas pašarvotas 963 W. 35th Place. Namū tele
fonas Yards 1678. IjaidotuvėH įvyks ketverge, kovo
17. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
,, Nubudę: moteris, dukterys, sūnai, brolis ir giminės.
H Laidotuvėms patarnauja graborius Radžiu*, TeleI i fonas Victory 4088.

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča matiaaMaa klaidas.
Spedale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 Iki 18.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su Nauju išradimu

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREEI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 24 ir 7-9 vai. vakaro
Ofisas 3102 So- Halsted St.
Kampas 31 Street
, Kea. Phono;

DR. A. A. ROTH

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

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

DR. CHARLES SEGAL

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Perkėlė save ofisą po numeriu

> Tel. Boulevard 7589

i Englewood 6641
Wentworth 3000

4729 SO. ASHLAND AVĖ

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 tr 7-9 vai. vakar.'

A. L OAVIDONIS, M. D
4910 BO. MICHIGAN AVINT:F
Tel. Kanzrood 6107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki I valandai vakare
ri šventadloslo tr ketvlrtadie' ir

SPECUAL1STAS
Tai. Yards n>9

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIŲ

SPECIALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 16—11 ano 2—6 *1
pietų: 7—1:10 vai. vakaro
Nedėliomis 10 Iki lt

Telefonas Midway 2880
Tėl. Hemlock 8700

Homlock 1181

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WE8T Sfith STREET
Kampas Halsted St
Valandos: n«o 19—4; nm

HodAUomla: m 1» ttl 18.

Office Phoi.u
Wentworth 3000

DR. V. S. NARES
( Kfaryn.ii niro )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1420 Weat Marųuette Road
VALANDOS:
2 Iki 12 ryto. 7 Iki 2 vak.
litam. Ir Ketv. vak. pagal avtartt

Res. Tel. Prospect 0610

»

DR. B. ARON
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 0496 Be. CaltfonUa Avė.

VaL: 9-4. J-9 v. v- Tšeklylaet Ketv

D fe

J. Jankus, P. M. Rugis, P. Bejiikaitis ir daug kitų, kurie
------Ijau yra gerai susipalžinę su
LAUKIA SEKMADIENIO vo kone visi Chicagos vargo- politika ir gali prieiti prie įuininkai su prot'. Pocium prie- vairių miesto
valdininkų,
West Side.— Visi vestsidie- šaky. Po pamaldų varg. Kulys Taip ir reikia. Lietuviai, tueiai nekantriai laukia verjių pakvietė *juos pas save ir pa- rime pasirodyti, kad ir mes
sekmadienio, nes tų dienų. 7 :30 vaišino. Žmonėms labai pati- esam šios šalies politika susivai., parapijos salėje bus sta ko gražus vargonininkų gie- domėję.
Bijūnėlis
toma scenoje trijų veiksmų |‘lojimas.

1O8X

S

trečiadienis

ėauskai su dukterim visus sve- Budriko krautuvė bus atdara' dos prekių — brangakmenių NAUJAS TEISĖJAS PRI
/aus mandagiai priėmė ir gar- sekmadieniais iki 6 vai. vakJir olandiškų sigaretų, kurių be
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Kalus muito į Vokietijų įgabenti ne
vaišino.
galima. Kas turėjo tas prekes
VVASHINGįTON, kovo 15.
Karčauskiai yra pavyzdingi
priimti, taip ir liko neišaiški — Paskirtas į vyriausiąjį teis
katalikai, remia ir prisideda
nta.
mų teisėju B. N. Cardozo va
prie visokių rengimų. P. Karkar čia prisiekdintas.
causkienė yra darbšti moteris, Kolegijos Rėmėjų Chicagos KURČIAS NEBYLYS — DI
priklauso prie daug idealinių Tkr- n,ėnesinis susirinkimas PLOMUOTAS INŽINIERIUS
LABAI PIGOS VERŠIUKAI
draugijų ir. visuomet jas re-'*Vyks kovo 16 dien* tuo>au
mia; jos dukterys yra pavyzvakarinių pamaldų, Aušdrama “Policija”. Ijošėjaikasį X Vasario mėn. 29 r. j koBerlyno aukštojoj technikos
Tauragnai. Pirmųjų veršiu
mokykloj išlaikė kvotimus di
vakaras daro repeticijas, cho vo 1 <1. naktį mūsų bažnyčion MOTERŲ SĄJUNGOS CHI- dingos ir yra tikros rėmėjos, ,0" Vartl' mokykloj,
CAOOS APSKRITYS
kain mamytė.
maiovtė
fi.rha tokiai
Humboldt Parko Lietuvių plomuoto inžinieriaus teisėms kų pasirodymas rinkoje išgųskaip
Garbė
ras mokinasi giesmių, kurias buvo įsibrovę piktadkriai ir ,
šeimynai. Joms pridera pade- Po,ltlkos Kliuho mėnesinis į įgyti vokietis W. Zeitlin. Tai dino ūkininkus dėl labai žemų
salėj girdėsime iš tolo; gerb.; išplėšė aukų dėžutės, is kurių
pasigrobė apie $70 dol. Ligi
Apskrities metinis susirin- kos žodis už surengtų vakarų RUS"’nk’nias lvyks kovo 17! pirmas pasauly nebylys inži-į ka’m?‘
savaites veršiukų
seserys mokyklos mergaites
šiol negalima numanyti, pro kimas įvyko Aušros Vartų pa- ir už gerų vaišinimų.
d-’
val- vak- Almira Si-1 nierius, kuris, gimęs kurčiu ,nok®ITia
Jį dtab už Poros
mokina romietiškų šokį šokti;
p. J. Petraitis taiso nepapras- kur jų buvo įeita i bažnyčių, gapijos mokykloj sausio 31 d. Po lošimo visi sveteliai ski- mons SVf“ta’n^.i (1040 N. Han-1 nebyliu, baigė gimnazijos kur- sava^’1? veršiukų tik 3—4 lt.
X ftv. Juozapo dr-ja ruoSųjungietės tarėsi savo rei- sstėsi namo visai patenkinti COek
Malonėkite gausiai Į sų ir išėjo inžinieriaus moks
*r tokl°mis
momis ne
tas šviesas, dirbtinius žaibus,
noriai
perka.
dalyvauti, nes prieš primary Jus.
perkūnijų; gaminama naujos šiasi dideliam vakarui, kuris kalais labai rimtai. Matyti, vi- Karčauskių nuoširdumu.
____________
4 Malkų beržinių vežimas kašDalvvavus rinkirnus Yra daug svarbių
scenarijos. žodžiu, ruošiamasi įvyks bal. 24 d. parap. svet. »oms rūpi, kad apskr. gerai
NUKAUTA 12 SUKILĖLIŲ tnoia 3 1itai> a^RniniS 2 dalykų aptarti.
taip, kad vaidinimas visus sur Komisija stengiasi padalyti gyvuotų ir kad sąjunga aug21/> lito.
J. A. Jankus, ras’
.žavėtų. Jžanga pigi — tik 50c. tų vakarų skirtingų nuo kitu. tų turtu ir narėmis. SusirinVyeiŲ 4 KUOPA
\VASHTNGTON, kovo 16.,______________ _______
nsmeniui.
į Kas tokio bus, ateitis paro- kime dalyvavo šios kuopos: 2,
Žiniomis iš Nikaraguos,
ŠOKIŲ MOKYKLA
Rap. <lys.
•
4, 20, 21, 55, 67. Pirmininkė
Liet. Vyčių 4 kuopa labai VELYKINĖS ATVIRUTĖS
praėjusią savaitę tos rcspubll-----------X Tarp parapijom) pustė- V. Petrošienė pranešė, kad 46 gražiai gyvuoja, turi labai gaNorėdami išmokti šokti
bimas kažkoks bruzdėjimas, kuopa persiorganizavo, vėl bų pirm. P. Šaitimerų, pasi- Bn SePort- Gudų krautu- kos krašto sargyba, kuriai vaNORTH SIDE
iprie kažin ko ruošiamasi ko- pradėjo veikti ir išrinktos nt- aukojusį Vyčių organizacijai. yėj’ 901 W' 33rd Street’ ffali-, dovauja J. Valstybių marynn j są, foxtrot ir kitus Šokius,
X Mūsų bažnyčioje 40 va ivo 20 dienų. Kas tą dieną bus, stovės į apskr. Kitas susirin- Mes, vyčiai turim pasidžiaug- n,a gauti jvairių lykinių at karininkas, vienam susirėmi-Į kreipkitės adresu:
vi rūkų.
me 12 sukilėlių nukovė ir keW. MISEVIČIUTĖ
landų atlaidai pasibaigė labai neteko sužinoti, bet aš tikiuos kimas įvyks Marquette Parke, ti, kad mūsų vajus smarkiai
liolikų
sužeidė.
5209 So. Halsted Street
gražiai. Žmonės tomis Dievo I artimoj ateity sužinoti ir vi- Par- Halėj kovo 20 d.
-eina. Nuo sausio iki kovo mėBALANDŽIAI
—
ŠMU2-ras augštas iš fronto
malonėmis pasinaudojo labai sjenis viešai išplepėti, tik tu- Sųjungietės rengiasi dide- nėšio jau įsirašė apie 60 na
GELNINKAI
Tel. Yards 4554
PROTESTAI PRIEŠ
gausiai, tai rodo ir tas gankantrybės, viskų pra- Hans vakarui Dievo Apv. par. rių. Malonu klausytis iš šalies,
CUTMORE’O PASKYRIMĄ
singas ėjimas prie Šv. Komu- jne§iu
salėj balandžio 17 d. Bus pa- kaip pagirtina yra L. Vyčių
A
Vienas balandžių augintojas
J. L. Jacobs’as, apskrities j
nijos. Ypač įspūdingai pasi-i x Įvairiems rinkimams ar- Matytas trumpas scenos vei- 4 kuopa. Dabar Vyčiai ren- zx «--------- “ t-----, i
v,.
T,
• •
- ji• .
Vokietijoj, netoli Olandijos ru
turtų Įkainotojas (asesorius) '
baigė paskutinis vakaras, m-s' tė.jont,
vietinis politikos kalas Kerstmga me.le . Bus pas, pasirodyt. scenoje t. y.
sau pirmuoju padėjėju pasky-'
kunigų buvo daug, pralota, klubas sukruto veikti, ypaė » «WI kalbėtojų. Įkanga ne- sava. durt, ,r parodyt, tėve(Marųuette Jewelry & Ttadln)
Kruša, laikė Mišparus i, bu- .nūs, įžymūs politikieriai P mokama, nes ta, reng,an,a M: tarną .r k. oms mūs, Vyė,,
- ----- --- re buvus, seu.au turt, ,ka,
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
pavargęs
Sų-gos narių vajaus reikalui, kuopoms, kaip mes laikome
notoją Cutmore su 10,000 do giau bus dykai nufotografuoti.
ir negalėjo' skristi toliau.
2650 West €3 St., Chicago, UI.
1 Apskritys yra nutaręs įreng- susirinkimus ir ką veikiame
lerių metinės algos.
Balandžių augintojas pail
Tel.
ti kambarį Šv. Kryžiaus ligo- po susirinkimo. Todėl visi tėPrieš šį paskyrimą keliami Į
Hemloek 8380
susi paukštį pagavo ir pašte
ninėj. Reikia dar lėšų. Žadėjo-vėliai, seselės, broliai ir kitų
^uvo naUfĮoįp protestai, Taip pat protestuoprisidėti šios kuopos: 2,4, 20, kuopų vyčiai, esate kviečiami mag’ kontrnhanflos tikslams. •iaTna prie5 aukštas algas. Pa
V
21, 55 ir 67. Nutarta rengti atsilankyti kovo 31 d. Pama p#
n ir pri(, kojos
čiam .Tacobs’ui skiria 15,000
kokį didelį vakar, ar koncer- lys.te U
4 kuopi, vaipri.istlĮ kumrahna .-’-’l- P''r metus.
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti tų, kai pasveiks Mot. Sų-gos dinant “Mūšų sus-mas” ir kų ________
'-------------------Wm. J. Kareiva
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė centro pirm. M. ČužauskienS darome po sns-mo. Todėl neI I I XV | P
Savininkas
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku- su Ciižausku. To vakaro rė- pamirškite: tai yra paskutinis
L A I Sk A U
06! geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom- ngpjų komisijon išrinktos: V. »io mėn. ketvirtadienis. Tas T A D Products
5224% W. 25th STREET
kit.
OREEN VALI.EY
panijos laivus.
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. , - ••
• Petrošienė, P. Šnaukštienė, S. vaidinimas įvyks Dievo Ap- 3188 8o- Halsted flt>
CICERO. ILE.
PROIHJCTK
Šiemet “Draugas” ruošia dvi oticiales ekskursijas į
_
.
f
, .
. J. Chicago, m.
Olsells šviežių kiauši
Lietuva tiesiui per Klaipėd,,. Pirmoji ekskursija iš New Staliau*, P. Žygumene, M. vaizdoa par. naujoj svetamej,
Mes tarime gerų Ir dailių skrybė
nių, sviesto ir sūrių.
lių pagal vėliausios mados. Mes parVnri-t.
GEGUŽIO 28 D laivu FREDERIK VIII, Paukštienė, Ponavienė, R. Ma tėveliai, raginkite savo sūnus nal""užgaA7d1ntr
aš vartojau jūsų
vaistus ir esu Pn
4644 SO. PAULINA STREET
“s»rgau'"per' 6~ metrus. !
t Įas H P^einanria kaina po
Tel. Boulevard 1389
$1.88 vertes daug daugiau. Turime
.. antra BIRŽELIO 16 I). laivu FRANCE.
Miliauskiene, M. Vaičiūniene, ir dukteris rašytis į jaunimo Gyvenimas man buvo memaionus. mažų
ir extrn size. Oeras ir didelis K
..
. .................
»• tLietuvon
• 4
«.„«’» oekskursija.
i«bnr«iin denčienė,’ Stašaitienė,’ M. Dzi- organizacijų, į Vyčių 4 kuopa.
^
a5to^av viso^valst”‘'. pasirinkimas.
Norintieji
važiuoti
su
Draugo
t u
bet nieko negetbejo. siuntė nnt. op.’Managerka kalba lietuviškai.
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti nmntienė, šrūbienė.
Matyt,kuopa turi mergaičių siu- racj.os.
į AR ŽADI KRAUSTYTIS?
laive tyriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie- didelė komisija, tai bus dide- vimo ratelį,-basketbolo rate'į, Kai vienas žmogus patarė t. a. o.
Čiai. turi gauti leidimų sugiĮzt*—reentry permit.
lis ir parengimas.
beizbolo ir volybolo ratelius. bonką. Tuoj pasijutau geriau, išvarTat, iK'vėluokite. at,<‘ikit<> į “Draugo” Laivakorčių A- Sųjungietės nutarė bendrai Vaikinai žaidžiu beizbolų, bas,
.\bXMvi‘siemtba«voBUgePr"an7126 So. Rockwell Street
gentūrų. o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti eiti Motinos Dienų prie Šv. ketboią, golfą, tenisą ir daug Jems draugams vartoti t. a. n. meTel. Republic 5099
MORTGAfiE BAHKERS
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen Komunijos. Vieta dar nepa- kitų jaunimo žaidimų. Todėl
Su pagarbą.
Mes pėrmufuojame pianus
Statome namus ir senus
turą už išrfipinima kelionei reikalingi) dokumentų nieko ne jSkirta. ,nors visos sųjungietės atsiųskite savo sūnus ir dukMrs. F. Zenavlek.
3919 W. 47th St.. Chicago, III.
priimame mainus Padarome fomičius ir kitokius dalykus,
skaito
pata,nauja dovanai.
norėtų važiuoti į garsų Cice- 4eris j busimų sus-mą. Susai- šitokių
laiškų mes turime šimtus.
visus
legališkus popierius. Te Į Musų patarnavimas yra
Kurie norėtu važiuoti į Europa
anksčiau ar vėliau, ga- ro, nes ten gyvena garsusis rinkimai laikomi kiekvienų
T- A- n- e*T 12
v
1 ‘
,
z
nh> pagelbėjo, dabar tebegelhstl ir .
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;
mūsų sąjungos dvasios vadas ketvirtadienį vyčių klube (mo. gelbės toliau.
»ikiame advokatiškus patari- greitas, geras ir nebrangus,
mus dykai.
T. A. D. PRODUCTS
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis; ,kun. Vaičiūnas. Visos sųjun- kykloje).
Mes pervežame daiktus iš
31 SS So. Halsted Street
2608 W. 47 St.
Kovo—Marcb
17 d. — EUROPA
Rietės pamena, kaip pernai Valio, Vyčii) 4 kuopa, kad
CHICAGO. ILL.
ir j kitus miestus.
f9
99
buvo gražu ir malonu pusry- taip gražiai pasiruodėte kovo tfiiumitiitMiiMMiiiimiiHittiniuiiiiniiiiiniHiHifiimiuimtiniiiHiiiiiiiiMMni'iini.,
19 d. FREDERIK VIII
99
99
eiauti po pamaldų, nes tengy- 6 d. Ausros Vartų bažnyčioje:
22 d. ILE DE FRANCE
99
99
25 d. BREMEN
vuoja 2 kuopa ir gyvena be- t ą dieną buvo pirmoje
Balandžio —April 2 d. - EUROPA
veik visa centro valdyba: dva- vietoje, dalyavo 70 narių. Visi
TURKISK0S, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
J9
8 d. -- ILE DE FRANCE
f
sios
vadas
kun.
Vaičiūnas,
vistebėjosi,
kai
pamatė
tokių
IR ELEKTROS TREATMENTAI
99
Namų Statymo Kontraktorlus
20 d. — EUROPA
ŠVEDIŠKI MANKŠT1NIMAI IR EI.EKTROS MASAŽAS
cepirmininkė Valerija Petro- milžinišką minią einant į bažstatau Įvairiuosius namus prielnai
99
Treatmental visokių ligų, reujn&tizmo, nervų atitaisymo, šaldo
23 d. FREDERIK VIII
kaina
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
ff
f9
šienė, rast. Marijona Vaiči.i- nyčią.
29 d. COLUMBUS
lių treatmental.
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Vyčių Karvelėlis
nienė, kasinin. Marijona Juš- (
Gegužio— May
5 d. — BREMEN
Telefonas Hemloek 6614
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
99
•»»
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
kienė. Todėl visos sųjungietės
14 d. — PARIS
99
99
’Taiaf
Republic «*•
KAMBARIAI DftL FERGUIiFJIMO
17 d. — COLUMBUS
LIETUVIŲ VALANDA
norėtų su tais visais įžymiais
99
99
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai. nakties
28 d. — FREDERIK VIII
asmenimis vieną pusdienį pra
d
Birželio—June
3 d. - ILE DE FRANCE
Praeitą
sekmadienį
iš
stoleisti.
Bus
visoms
sąjungiė-,
1657
W.
45th
Street
OENERALIS
KONTRAKTO R ItJS
99
99
7 d.
BREMEN
Statau namus kaip muro taip Ir
tems
malonu.
tiek
WCFL
buvo
graži
lietus
Kampas
So.
Paulina
St.
Tel.
Boulevard
4552
99
99
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
16 d. — FRANCE
Kur bus Motinos Dieną ei- vių radijo programa, duoda- ^imniHniiHiiiiiiiiimHiimniiiniiiMiiiHiHmiiHHinniMiMiHnHiiiiiiimiiimimii i -onos prletnasnlauatoa.
I narna bendrai prie Komunijos, ma Jos. F. Budriko radijo ir
2452 WEST 69th STREET
bus pranešta vėliau.
rakandų krautuvės.
Tel. Hemloek 2323
(
Kor—tė Programa buvo sudaryta iš
,|
-----------------gralžių liaudies* dainų, solo ir
T0WN OP LAKE
duetų bei akordinos gražios
-----------muzikos. Ypač gražiai sūdaiNAMŲ STATYMO KONTRAKTORIU8
Kovo 10 d. įvyko kauliukų navo keletą dainų Šulciene6504 S. WASHTENAW AVĖ.
žaidimas Karčiauskių namuo- Ivanauskaitė, kuri turi tikrai
Namų Telat
se (4642 So. Paulina St.), kur gražu ir malonų soprano balTol et.
Republic
1488
lock
1147
labai gražiai viskas pasisekė, są. St. Rimkus irgi, kaip paHome Service Laundry teikia jums švaresnį darbą
Svečių prisirinko pilnas na- prastai, gerai sudainavo keleuž pigesnes kainas. Taipgi valome drabužius ir kaurus.
inas. Mat, tai buvo rengiama tą naujų dainų solo ir BudriPlumblng A Heatlng Uetuvu
geram tikslui, bažnyčiai per ko duete. Buvo graži ir įvairi
KONT RAKTO RIUS
Telefonas Brookfield 27O1W
Mano darbas pilnai garantuota*
Velykas gėlėmis papuošti, programa. Taip pat buvo prnAdresas: 3529 SUNNYSIDE AVĖ, BROOKFIBLD, ILL.
Kainos prieinamos
Gauta gražaus pelno. P-ai Kar- nešta, kad pirkėjų patogumui
2422 W1ST 69th 8TRSBT
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