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Telefonas: Roosevelt 7730

Hoover’is reikalauja mažinti išlaidas
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LONDONE KONFERENCIJA VIDURĮ
NES EUROPOSKLAUSIMU

VILKAS PABŪGO
RIKSMO

_ ____ _
Pakapės (Šiaulių apskr.).
gyvent. O. Č. š. m. kovo mėn.
- d. grįžo au naktį iš Šiaulių.
Einant Rekijavos ežeru stai
ga jų užpuolė vilkas. Ji bai
siai persigandus suspiegė. Ir
vilkas nubėgo šalin. Moteriš
kė didžiuojas, riksmu išgandi
nusi vilkų.

MAŽIAU DEGTINES
IŠGĖRĖ

•s

Peru respublikoj komunistai
į raistus siunčiami
Sovietų Rusijp neturi mėsos, mažai visokio mais- ,
to. Jugoslavijoj veikia naujas ministerių ka
binetas. Vokietijos princas ima kištis į krašto
politikę
REIKALAUJA MAŽINTI
KRAŠTO IŠLAIDAS

WASHINGTON, bal. 5.
Prez. Hoover’is'kongresui pa;
siuntė dar vienų specialų pra
nešimų. Reikalauja mažinti
vyriausybės išlaidas.

NAUJA SVARBI KON
FERENCIJA

Andai penkias pietines valstybes ištiko viesulas (tornado). Žuvo daugiau kaip 300
'žmonių. Labiausia nukentėjo Alabama valstybė. Štai kas čia matoma praūžus tam viesului.

KATALIKŲ BAŽNYČIA RŪ
PINASI VAIKELIŲ
LONDONAS, bal. 5. — Čia
SVEIKATA

CHICAGOJE
'■ ■

o pereitais metais tuo pat lai
ku — 3,593,714 lt. ir užpereilais — 3,586,059 lt., arba šie
met mažiau net 720,150 litų
kaip pernai.

MIRĖ SENIAUSIAS LIE
TUVOS RABINAS

Kovo mėn. 10 d., Pumpė
nų miestely, Panevėžio apsk.,
------------j mirė miestelio rabinas ChaiVisuomenė kovoja prieš mas Kacas 90 metų amžiaus,
aukštus mokesčius ir prieš Velionis turėjo keturis sūnus
aukštas vyriausybės išlaidas — ir visi 4 taip pat rabinai:
ir tuo pačiu laiku pamiršta trys yra Lietuvos rabinai, o
viešosios naudos kompanijas, I ketvirtasis — Lenkijos mieskurios visas laikas nepigina telio rabinas.
savo patarnavimų visuomeĮSISTEIGĖ VEIDRODŽIŲ
neiVIEŠOSIOS NAUDOS
KOMPANIJOS

atidaryta dar viena svarbi
DIDELIS NEPRITEKLIUS
tarptautinė konferencija vidų'
Chicagos arkivyskupijoj
rinės Europos valstybių rei Katalikų Bažnyčia ėmėsi ko Viešųjų išlaidų piliečių ko
kale. Norima sudaryti Padu- voti prieš difteritų, kad ap mitetas paskelbė, kad Cook’o
nojaus valstybių ekonominę saugoti vaikelių sveikatų.
Prezidentas pareiškia, kad
apskrityje už 1932 metus nu
unijų, kad tuo būdu apsaugoti
Praėjusį
sekmadienį
visose
matomas apie 200 milijonų
krašto ekonomijos klausimu
ypač Vengrijų ir Austrijų bažnyčiose buvo paskelbtas dolerių nepriteklius. Visos ajau daug kas padaryta. Bet
nuo ekonomiškojo žlugimo.
Jo Eminencijos Kardinolo pskrityje valdybos, kurios išto per maža. Reikalinga dau
Prancūzija deda pastangų Mundeleino, Chicagos Arki- leidžia , papigus bėgantiems
giau mažinti išlaidas.
Šios viešosios naudos komko greičiau sudaryti minėtų vyskupo, atsišaukimas į tikt-i veikalams, nesilaiko pajamų
nijos yra gatvėkarių, gazo, ePrezidentas pataria abiem unijų, kad neduoti progos au
nčiuosius.
Atsišaukimas at- ribų> Sąmatas sustato kaip Hektros ir telefonų.
rūpiam skirti bendrųjį komi strams ekonomiškai susijung
spaudintas astuoniomis kai- joms tinkama, neatsižvelgdatetų, kurs su pildomąją vy ti su vokiečiais. Prancūzija bomis, tarp ko ir lietuviškai.. ,nos j pajamų kiekybę.
SUSPENDUOTAS POriausybės šaka kooperuos vi nori toje unijoje vyrauti. Bet Buvo dalinamas žmonėms iš
LICMONAS
sais krašto išlaidų mažinimo Italija ir Anglija kitaip žiūri einant iš bažnyčių po pamal Piliečių komitetas tad rei
klausimais.
kalauja, kad tos valdybos tuo
į šiuos klausimus. Norėtų pa dų.
Suspenduotas ir- traukia
Jo Eminencija ragina tė-!jau S^ebtusi ekonomiškų prie
taisyti nelemtųjų Versalio tai
mas tieson Lawndale stoties
UŽ FILIPINŲ SALŲ
kos sutartį, jei vidurinei Eu vus apdrausti vaikelius nuo rnonių. Nes priešingai gali
policmonas P. McGrath’as,
NEPRIKLAUSOMYBĘ
ropai būtų pavojus.
difterito. Tas galima lengvu ma bus sulaukti ekonomiško'
kurs automobiliu pavojingai
Numatoma, kad ši konfere- būdu atlikti. Vaikelius nusi krizio.
sužeidė žmogų ir apie tai ne
WASHINGTON, bal. 5.
ncija baigsis arba be nieko vesti pas gydytojus, o kas ne
pranešė savo viršininkams.
RYTOJ CICERO’JE
Kongreso žemesnieji- rūmai arba Prancūzijos laimėjimu. turi ištekliaus, tai į parapijų
vakar 306 balsais prieš 47;
____________
RINKIMAI
Į mokyklas, kur bus veltui su
3 NUŽUDYTA IR 3
pravedė projektų, kuriuomi
teikta reikalinga vaikeliams
KOMUNISTUS AGITA
PAŠAUTA
Filipinų saloms pripažįstama
Ciceroj ir kituose aplink
TORIUS SIUNČIA I
apsauga toksinu-antitokųinu.
nepriklausomybė.
Chicagų miesteliuose rytoj įRAISTUS
vyksta “primary” balsavi Staiga pakvaišęs negras E.
PRINCAS KIŠASI J
mai, o kai kuriuose ir rinki Wash’as, 36 m. amž., nužudė
LIMA, Peru, bal. 4. —
POLITIKĄ
NAUJAS MINISTERIŲ
mai. Ciceroj numatoma kar savo žmonų, vienų policmonų
Šios respublikos vyriausybė
KABINETAS
BERLYNAS, bal. 4. — sta kova. Į ten bus pasiųsta ir pats krito nuo kito polickomunistij agitatorių nusikramono šūvio. Šioje kovoje 3
BELGRADAS, bal. 5. — timui rado priemonę. Suim Buvusis iVokietijos sosto įpė Chicagos policija.
asmenys sužeista.
Atsistatydino
Jugoslavijos tus siunčia į raistus šalia A- dinis, kurs kitados pasižadė
CHICAGO MIESTO
mini8terių kabinetas, kuriam ndų kalnų. Ta raistų sritis jo nesikišti į krašto politikų,,
5 ŽUVO GAISRE
IŠLAIDOS
pirmininkavo
Zivkovičius. prieinama tik vandens keliu. pasižadėjimų sulaužė. Jis at
Naujų kabinetų sudarė užsie Ištremtieji komunistai ten tu sišaukė į vokiečius, kad jie
nių reikalų ministeris V. Ma- ri kovoti su mala rija, gelto prezidento rinkimų dienų, ba J. Valstybių prekybos de Sekmadienio rytmetį BroorinkoviČius. Karalius kabine nuoju drugių, boa angimis, landžio 10 d., balsuotų už fa partamento cenzo biuras ra kfieldo miestely, netoli Chi
kraujo siurbikais šikšnospar šistų kandidatų Hitler’į. Kai nda, kad Chicago miestas per cagos, namų gaisre žuvo 5
tų patvirtino.
kurie ir kiti įžymieji vokie metus išleidžia apie 111 mili asmenys. Gaisras kilo iš per
niais ir jaguarais.
jonų dolerių daugiau, negu kaitusios krosnies.
čiai dirba Hitlerio naudai.
VOKIETIJOJ RIAUŠES
Šiandie baigės politinės mokesčiais surenkama. Šį ne
AFGANŲ PADERMES
BERLYNAS, bal. 4. — Pa
kampanijos paliaubos Vokie- priteklių skolinasi. Reiškia AMERIKOS TURTUOLIŲ
PRIEŠ BRITUS
“VARGAI”
----- :-----i tijoj. Per kelias dienas bus kas metai vis didesnėmis sko
sibaigus rinkimų kampanijos
varžymams, kai kuriose Vo PRŠAVARAS, Indija, bal.įvedama karšta propaganda. lomis apsisunkina.
WASHTNGTON, bal. 4. —
kietijos dalyse įvyko politi 4. — Afganistano kalnuotų
nės riaušės. Kalan’e 1 asmuo sričių puslaukinės žmonių pa
ATSTOVAI LABAI NU 30 ĮŠVENTINTA KUNIGAIS Šio krašto turtuolius laukia
“vargai.” Kongreso žemes
nužudytas ir keliolika sužei dermės ir vėl neduoda ramy
VARGĘ
Jo Emin. kardinolas Mun- nieji rūmai jiems padidino
sta. Kitur nužudyta 2 asme- bės britams — juos vis dažr
niau ima pulti. Britai yra WASHINGTON, bal. 4. — delein ’as arkivyskupijos se mokesčius už jų pajamas. Su
nvs.
reikalingi nuolatinioo įtemp-; Gydytojai randa, kad daugu- minarijos 8t. Mary of the žinota, kad jie turės mokėti
! ma kongreso atstovų perdaug Lake koplyčioje praėjusį šeš taip didelius mokesčius, kaip
DAUG PINIGŲ SIUNČIA to budėjimo. >• • •
____________
i dirba ir labai nuvargę. Dau- tadienį kunigais įšventino 30 j moka Anglijos turtuoliai. Tie
ROMA, bal. 4. — Amerikoj SUMAŽINO ATLYGINIMĄ gelis nuo nuovargio serga. šios seminarijos auklėtinių. visi, kurie turi penkis mili
r •*
------- —
Kongreso žemesniųjų rfl- Nauji kunigai sekmadienį sa jonus dolerių metinių paja
gyvenantieji italai daug pi
E. ST. LOUIS, III., bal. 4. mų oficialus gydytojas G. vo parapijų bažnyčiose turė mų, už tai turės mokėti fenigų prisiunčia į savo tėvynę.
deraliam ir valstybės iždui a1930 m. jie prisiuntė 243 mi — Visiems šio miesto darbi W. Calver’is kongreso atsto jo primicijas.
pie pusketvirto milijono dolijonus dol., o 1931 m. 323 ninkams 10 nnoš. sumažintas vų pakirstais dirksniais daPLATINKITE “DRAUGA” lerių.
i ug susirūpinęs.
atlyginimas.
milijonus.

.i____

Kaunas. Per šių metų sau
sio mėn. visoj Lietuvoj išgerta degtinės už 2,873,564 litus,

DIRBTUVĖ

Joniškėlis, Biržų aps. Nese
nai vaistin. J. Kazilionis įtai
sė veidrodžių dirbtuvę. Pir
maisiais šios dirbtuvėlės mė
ginimais savininkas yra pa
tenkintas.
VEISLI AVIS

BALTAS TETIRVINĄS

Pasvalys, Biržų aps. Kovo
7 d. Leoniškių miške paste
bėtas kartu su kitais, papras
tais, tetervinais ir vienas na
tūralaus dydžio baltas teter
vinas. Balti tetervinai šioje
apylinkėje labai didelė rete
nybė.
BOLŠEVIKAI NETURI
MĖSOS

RYGA, bal. 4. — Sovietų
vyriausybė sustabdė' mėsos
pardavimą ir vartojimą Pet
rapily, Maskvoj ir kituose
miestuose.
Nepriauginama
pakaktinai galvijų mėsai. Už
tai kaltinami galvijų-augini
mo ūkių vedėjai, kurie buS
traukiami tieson.
SUIMTAS ITALŲ ŠNIPAS

Pasvalys, Biržų aps. MigoNICE, Prancūzija, bal. 4.
nių kaimo ūkininko J. Krivic
— Marseilles mieste areštuo
ko viena avis per trejus me
tas italų atsargos karininkas
tus atvedė 13 ėriukų. Visi jie
Andre Sequi. Kaltinamas,
puikiai išaugo.
kad jis šnipinėjo italų karo
ministerijos naudai. Be jo aŠALČIO NEBIJANČIOS
reštuoti dar kiti keturi asme
KOJOS
nys.
Griškabūdis, Šakių aps. Ne
seniai griškabūdiečiai stebėjo
si vieno senyvo ūkininko apavu. Važiavo jis su malkų
vežimu plikas kojas tik į me
dines klumpes įmovęs. Tokis
jeginys prie 15 laipsnių šal
čio negali neatkreipti praei
vių dėmesio. Pasirodo tai esama Varpučių kaimo ūkin.
J. Iešmanto, 78 metų amž.
Jis veža malkas iš Viliušių
miško, apie 56 kilom, tolio ir
niekiek nejaučia, kad kojos
šaltų. Niekad jis savo amžiuj
kitaip neavė.ięs, kaip tik taip,
o kojinių iŠ tolo nepakenčiąs.
Sako, kad ir 26 laipsnių šal
tis jo kojų neįveiksiąs.

BIJOMA ARABŲ SUSI
KIRTIMO SU ŽYDA’S

JERUZALE, bal. 4. — Ša
lia Rehavia miesto dalies ra
stas nužudytas arabas ir ant
rytojaus vienas amerikoniš
kas žydas. Tarp žydų ir ara
bų nepaprastas įtempimas.
ATSISAKĖ BŪTI IŽDI
NINKU

WASHINGTON, bal. 4. —
Atsistatydino krašto demok
ratų partijos komiteto iždi
ninkas J. W. Gerard ’as iŠ
New Yorko.

Namuose, 2148 W. Jacksor.
bnlv., savo mažam bute ras
Onuškis, Rokiškio aps. Da ta nužudyta 86 m. amž. naš
ug bulvių sugedo rudens ša lė Mrs. S. Kurk,
lčių pagautos, daug jų ir da
ORO STOVIS
Kartiniai šalčiai sušaldė. Da
ug kur ūkininkai skūndžiasi
bulvių Stingą. Parduoti šioj > I CHTCAGO IR APYLTNapylinkėj lahni mažai kas tu- KĖS. — Šiandien saulėta; vi
•
-A
•• dutinė temperatūra.
n.
v
BULVIŲ STINGA

y •

j

sų tikėjimu, Bažnyčių ir tautos įstaigas. Bet
mūsų pareiga yra remti tuos lietuvius, ku
rie yra kandidatais iš demokratų arba respu
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu
sti Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — *>.00, Vienam blikonų partijos. Juos remdami, mes dvigu
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me bų tikslų pasieksime — į>aremsime saviškius
tų — *4.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- ir sau pelnysime garbės. Už tai kiti mus
tlna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam
gerbs; jie matys, kad mes esame politiškai
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:0* vai. susipratę, kad mes ^ikomėts vienybės, ir kad
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
su mumis reikia skaitytis. Tokia mūsų pozi
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 cija palankiai atsilieps mūsų gyvemne. Vi
vai. po piet.
sos krašto įstaigos mums bus prieinamesnės.
kasdien.

Utskyrua

Antradienis, B

s

MOTERŲ SĄJUNGOS VAJUS

“D RA U G A S”

Iieina

Kirmi

NUO KO PAREINA ŽMOGAUS ŪGIS

sekmadienius

Kaip kitais metais, taip ir
šiemet Moterų Sųjunga paskel
bė naujų narių įrašinėjimo va
jų, kuris prasidėjo sausio 1
d. ir baigsis liepos 1 diena.
Kol kas atrodo, kad sųjungie<ės vajaus lauke mažai dirba,
mažai agitacijos ir pasiryžimo
kų nors laimėti .
Pasižvalgę apie save pama
Šiemet yra vadinamieji generaliniai kraš
“DRAUGAS”
to rinkimai. Juose lietuviai turi dalyvauti. tysime, . kad mūsų kolonijose
,-lITHUANIAN DAILY FRIEND
Visus lietuvius kandidatus respublikonus ar yra dar šimtai moterų, ku
Published Daily, Except Sunday.
rios nepriklauso prie jokios
SUB8CR1PTIONS: One Year — *6.00. Six Montbs demokratus balsais remti.
— *3.60. Three Montbs — *2.00. One Montb — 76c.
Kitos draugijos. O kiek yra
ĮBurope — One Year — *7.00. 81x Montbs — *6.00.
Lietuviai
turi
stovėti
už
lietuvius
taip,
lietuvių kolonijų, kuriose tu
/Co py — .0*0.
kaip kitų tautų piliečiai stovi už savuosius. pėtų gyvuoti gausingos Mot.
Advertlsing in "DRAUGAS” brlngs best results.
z
Advertlsing rates on appllcation.
S-gos kuopos.
AR NĖRA KAM JO PARAGINTI
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Niekas negali sakyti, kad
mes, sųjungietės mažai dirbaClucagoj
uždaryta
daugybė
bankų.
Ilge
me> nebent tik
kuris ne_
DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIAI UŽ LIETUVIUS

Šio krašto miestuose, kur tarpsta dides
nės kolonijos, dažnai pasitaiko vienam ki
tam lietuviui statyti savo kandidatūra į bet
kokių valdiškų vietų. Kandidatūras stato įvairių tautų žmonės, kurie juk neturi tokių
ar kitokių gabumų daugiau negu lietuviai.
Kaikurie iš jų išrenkami ir, štai, tuo būdu
jie pakelia savo tautiečių vardų ir garbę. To
kiam atsitikime svetimtaučiai jau kitaip žiū
ri į tuos žmones, kurie nėra prisigėrę airių
L-ji
Prieš kelias dešimts metų Amerikos lie
tuviai ateiviai daugiau veikė politikoje ir
nemažas skaičius laimėjo bet kokias vietas.
Kaikurie šio krašto valstybėje lietuviai poli
tikoje buvo taip pasivaię pirmyn, kad kele
tas mažesniųjų miestelių buvo kone vienų lie
tuvių valdomi. Lietuviai buvo majorais ir
taiko® teisėjais, policmonais ir kitais valdi
ninkais.
Paskui
lietuvių
politiš
kas
veikimas,
galima
sakyti,
žlugo. Tas įvyko, kada pirmieji lietuviai vei
kėjai paseno, o jų vaikai da> nebuvo visai
suaugę. Šiandie politikoje ima veikti jau šia
me krašte gimę lietuviai. Jie čia yra augę,
mokslus ėję, glaudesnių ryšių turi su žymes
niais veikėjais krašto politikoje.
- Šiandie ši jaunoji lietuivų karta stengia
si prasimušti aukštyn per politiškas bangas.
Tad visi lietuviai piliečiai ir pilietės turi
tik pasidžiaugti, jei vienur ar kitur- lietuvis
stato savo kandidatūrų. Tokius žmones lietu
viai turi remti atėjus balsavimo dienai, nes
jei lietuvis laimės rinkimus, daug laimės mū
sų tauta ir garbė bus tai lietuvių kolonijai,
iš kurios jis gaus sau paramos balsavimų
dienų.
•
Mes nepatariam lietuviams remti komu
nistus ar kitus tos rūšies radikalus, kurie sa
kosi yra lietuviai. Tai veidmainiškas pasisa
kymas. Tas ne lietuvis, kurs kovoja prieš mū

raugo.

KONCERTAS PROVINCIJOJE
Į provincijos miestelį atvažiavo pa
kviesti kažkokios moterų draugijos keli
dainininkai. Jau prieš kelias savaites iš
girdę apie jų atvykimų gyventojai ėmė
ruoštis koncertui. Ponios ilgino pernykš
tes sukneles, taisė iškrypusias batų kul
nis
peržiūrinėjo madų žurnalus, su
širdgėla įsitikindamos, kaip toli jos, ne
žiūrint visų pastangų, vis dėlto atsiliko
nuo dabartinių madų.

ir

Vyrai benzino ir saldaus pieno pade
dami išiminėjo taukuotas dėmes iš savo
juodų, išeiginių kostiumų ir kas vakarų
klube prie stikliuko persvarstinėjo tų bū
simų koncertų.
— Tiesų sakant, tas koncertas tai tik
nereikalingos išlaidos, — įrodinėjo V olungius, garsus miestelio dainininkas, iš
kėlęs šakutę su pasmeigta silke. — Ypač
dabar tokio krizio laiku, tai nuodėmė išsirašinėti tokius brangius artistus.! Bū
tumėm galėję ir savo pačių pajėgomis ap

kiekviena iš mūsų sųjungiečių
turėtų būti savo organizaci
jos rėmėja, organizatorė. Jei
pačios nedirbsime, už save neagituosime, kiti mums nepa
dės. Tiesa, kiekviena organi..
.
.
zacija pati rūpinasi savais rei. . .
.
.
,T ..

Mokslininkai įrodė, kad liau priklauso tai pačiai rusei, ir
jagimiai kūdikiai
paprastai | vieni ir kiti gyvena atogiažų
būna juo didesni,* juo vėliau! Kraštuose, o vistik yra neviejų tėvai apsiveda. Ir vaikai tų nouo ūgio. Manomi'., kad ho-

tėvų ,kurie apsiveda senesnia- ^entotai yra jeigolo tesiu už
me amžiuje, būna aukštesni ir busmenus vien vu dėl to kad
, ,
. ..
stambesni, negu jaunesnių te- gyvena derlingesnėse vietose
kalais, pav. jaunimas: Vyčiai,
,
. .
r x
• •
vų. ls to seka, kad palygina- ir geriau maitinasi.
liet. katalikų susivienymas
.
.
*• .
.
...
. .
.
J
linai senesmaine amžiui vedansiuo laiku'irgi tun savo va-,.. .. ..
. .
. „
.
tieji siaurinių rasių žmones y- RADIJO NAUDINGUMAS
jus, bet jiems kaikada ir pa
ra daug augalotesui už atogra
ti visuomenė ateina į pagalbų.
žų kraštų gyventojus. Matpšil Radijas, kaip vienas iš šių
Gal, ir mes to paties sulauk
tų kraštų žmonės lytiniai su laiKų stebinančių išradimų, tu
tume, jei pačios labiau savi
bręsta žymiai aukščiau ir jų ri ypatingos įtakos ir.reikšmės
mi susirūpintume apie Mote
vedybinis amžius atatinka mū žmonijai. Išradus radijų buvo
rų Sųjungos reikšmę, jos svar
sų vaikiškų amžių. Sakysime į uaug rašoma apie jį, kaipo
bumų ir platų jos veikimų.
net Europos tautų tarpe yra'mokslo siekinio priemonę, ir
Deja, mes dažnai tik mokame
vedybinio amžiaus skirtumų, taip galėtų būti, jeigu jį žmosavo asmeninius pasiryžimus
ltalas, ispanas ajba graikas įneš tinkamai sunaudotų. Per
pareikšti spaudai, o pačios or
laikų indėliuinkai nesulaukia ne dalies savo supranta moters
igų arba ganizacijos principus palieka subręsta ankščiau negu an- radijų galima išgirsti gerumu
jzikos kūrinių, kuriuos atlieka
indėlių. Daug kas aetun pinigų nzsunoketi.
neįkainuoja Namų ruoša, me nuošaliai, jais nesirūpina- glas, danas ar lietuvis.
Ištirta, kad atogrąžų kraš-!rinktiniai orkestrai ir gabūs
net mokesčius, nes bankuose jų indėliai uzįr
kitokių reika ^ne.
'
tuosee, prie ekvatoriaus gyve- dainininkai. Galima girdėti įdaryti. Bųnkų likvįduotojai su savo perso lų turi būti pirmiau galvoje.
Čia noriu kreipti daugiau nančios centralinės Afrikos Ii- vairių rūšių pamokinančių pa
nalais iš žmonių indėlių ima sau nemažus Ir tik tuos atlikusios, mes gau
dėmesio į Cliicagos ribose gy įliputų (neūžaugų) tautelės pa įskaitų. Galima girdėti net ir
atlyginimus.
name progos eiti į bendrų vei vuojančias kuopas. Man atro siekia daugiausja 140 centime ■U'Peras> Kurių be radijo pagalKrašto kongresas sukūrė vadinamų “Rekimo dirvų.
do, kad rytuose sųjungietės trų ūgį. Kiek į šiaurę gyvenų ' bos kai kurie asmenys gai neconstruction Finance Corporation” su dvie-į
kur kas aktyviau veikia ir bušmenai vidutiniškai būna būtų turėję progos išgirsti.
jų bilijonų dolerių kapitalu. Ši valdiška ben- Nežiūrint to, kad ir gyve
žymiai
gausinges 143 centimetrų ūgio. Dar to Nuostabi tikrybė muzikos mė
name sunkiuosius depresijos kuopos
d rovė skolina pinigus įvairioms pramonėms,
laikus, mes, sųjungietės, nega nės narėmis, o juk Cliicaga tai liau šiaurėj gyvenančių japo gėjams, gyvenantiems provin
bankams įr kitoms įstaigoms.
lime leisti sau, kad daugelis lietuvių centras, iš kurio būtų nų ir sicilijiečių (Sicilijos sa cijoje, -įoli nuo muzikos cen
Kažkas iškėlė klausimų: ar kartais už mūsų sesučių — lietuvių mo galima visiems imti viso vei- loj gyven. italų) vidutiniškas trų, girdėti Beetboveno, Braiidaryti bankai Chicagoj negalėtų gauti iš tos terų būtų atsiskyrusios nuo kimo ir gyvavimo pavyzdys.' ūgis 158 centimetrai. Ir taip jinao, Čaikovskio ir kitų miš
bendrovės paskolų ir jų išmokėti indėlinin mūsų ir nuošaliai stovėtų nuo O gi dabar kaip tik atvirkš žmonių ūgis vis didėja, juo to rių simfonijas ir kitus klasi
kams, kuriems pinigai labai reikalingi.
'bendro moterų veikimo, kili čiai, kad ir mes, sųjungietės, liau einame į šiaurę. Pietų nius kūrinius. Nuvargusiam
Apie tai buvo klausiamas Illinois’o vals mo prie didesnio susipratimo daug kartų turime imti pavyz prancūzų ir vengrų vidutinis po dienos fiziško ar protiško
kas ūgis — 163 cm., vokiečių darbo yra malonu namie atsi
tybės generalinis prokuroras Calstrom’as. šis žinojimo. Juk ne nuo ko kto, dį iš savo rytiečių sesučių.
sėdusiam pasigerėti gaivinan
paskelbė^ kad valstybės bankiniai įstatymai kaip tik nuo moters pareina Tat ir ne juokais kaip pats ir rusų — 168 cm., anglų
___
tokių paskolų ____
nedraudžia.
Ir jis mano, kati kasdieninis šviesus, jaukus šei' M. Sųjungos centras, taip ir I !731/2 cm., ir pagaliau pačios čia muzika. Be abejonės, visiš
bendrovė mielai pagelbėtų indėlininkams -mos gyvenimas. Juk nuo mo-(M. S-gos, Chicagos apskritis, Europos šiaurės gyventojų — kas pasitenkinimas galima
Tik reikia, kad valstybinis auditorius ir už- ters Pare^na švara, daiktų su- Yra susirūpinęs vykstančio va skandinavų vidutiniškas ūgis gauti tik tada, kada yra tobu7
“
nnr.4a;ira jaus eiga ir jo sėkmėmis.
x:—x_
i~..
------- x__ Priešingai,:
siekia 175 —
centimetrų.
las instrumentas.
dalytųjų bankų likviduotojai paduotų atitin tvarkymas, šeimos nuotaika
ir visa namų tvarka. “Viena Moterų S-gos Chic. apskri Žinoma, tai nėra vieninte .netobulas instrumentas ne tik
kamas aplikacijas minėtai bendrovei.
gera motina šimtų mokytojų čio sumanumu yra rengiamos lė priežastis, nuo kurios pa negerina žmogaus jausmų, bet
Valstybės auditorius Nelson’as reiškia a- atstoja,” ji nėra laisva nuo viešos, bendros, agitacinės mo reina žmonių ūgis. Klimatas, dar gadina.
bejonės dėl tokių paskolų galimumo. Deja, to didelio uždavinio — auklėti terims prakalbos, kurios įvyks maistas, paveldėjimas, aplin-j Pats radijas, kaipo priemo
kaip pranešta, pati bendrovė reiškia norų į jaunųjų kartų, kad ji būtų balandžio 17 d. Dievo Apver kurna ir kitos priežastys čia!n®» &ah būti panadota geram
gelbėti uždarytiems Illinois ’o valstybėje ban- naudinga Dievui ir Tėvynei. dos parapijoj (18 gatvė) Yra turi didelės reikšmės. Ypatin- arba blogam tikslui. Studenkains.
Rūpindamosios namų židi sukviesta eilė gerų kalbėtojų; gai svarbus yra žmonių ūgio 'tui radijas padarys blogo, jei“Cliicago Daily News” apie tai rašyda niu, negalime (nes ir laiko ne be to, Ciceros kolonijos vaidin išsivystimui maistas. Pavyz- Su jiy bus perdaug vartojamas nurodo, kad jei uždarytiems bankams turime) atsidėjusios pasila- tojai pastatys gražų veikalų. džiui hotentotai ir bušmenai j nias; vadinasi, studentas išėfkvos daug laiko. Bet sutvarkęs
būtų duotos paskolos, nukentėtų likviduoto vinti, kad galėtume šeimos gy Tad šiuo ir kviečiamos visos;
Chicagos
katalikės
moterys
!
pyragu
negalima
pakviesti
da!
laikų ir klausydamasis atitinjai, kurie politikos keliu skiriami ir kurie venįmų šviesiai, kultūriškai
šiandien turi pelno tvarkydami uždarytųjų tvarkyti. Tai iŠ dalies atlie ;gausiai dalyvauti šiame susi-gyvauti jokiose pramogose; kainų programų, studentas įkame savo susirinkimuose, b Įlinkime, kuriame bus plačiau gal čia greičiau veikia šie sun i gys muzikos skonį, išlavins
bankų turtus.
druose pasikalbėjimuose, na-i apsvarstytas, išaiškintas Mo- kūs laikai. Bet-gi dar kartų klausų, pamėgs muzikų ir, ben
Šis laikraštis pagaliau pareiškia, kad bū- mų ruošos kursuose ir 1.1. Tai-! terų Sųjungos tikslas ir nau- Į pakartoju, kad į šį moterų ma drai, įgys platesnių pažiūrų.
tų labai įdomu išgirsti šių bankų turtų tvar- j ,
i da iš priklausimo prie jos. J- sinį susirinkimų įeinant jokios
Bet teorija be praktikos yra

j

jii

8iekdam08 didesnio

kytojų nuomone ir reagavimų į prokuroroĮ

pa Žitkų.

Cdrlstrom o
Auditorius paskoloms yra priešingas? Ar
gi nėra tokių kag galėtų jį paraginti daugiau
rūpintis, kad žmonės savo indėlius greičiau
ir pilniau atgautų?

sieiti.... Ar ne, sakysit? Bene nėra pas
inug gerų dainininkų, kų?
— Pats, sakai galėtum neblogiau tų
artistų padainuoti! Cbe-che-che! — pašie
pė jį pašto viršininkas. ~
— Pats. Nebūtinai, kad pats! Aš visai
nepretenduoju į kokius dainininkus....
Kam man?... Bet taip, širdis skauda, pa
manius, kiek pinigų ant vėjo išmeta!
— Na, tos mūsų ponios visad kų to
kio prasimano! Reikia čia “koncerto”!
Tiek laiko be koncertų apsiėjom ir dabar
būtumėm nenustipę be jų... Tik pinigus
mėtlioja vėjams — niekams!
— “Garsūs dainininkai!” Pamanyt
tik! Matysi, kaip jie nosį suks prieš mus
visus! Thu, tu!... “Garsūs dainininkai!...”
— ironiškai vaipėsi Volungius .— Net
širdį skauda pamanius...
Koncerto dienų klubo salė, dar pus
valandį prieš pradžių programos, buvo
pilna.
Pirmose eilėse iškilmingai tai pinos i
miestelio diduomenė su poniom, o užpa
kaly ir pasieniais grūdėsi antros rūšies

publika.

turime nepalikti 'ėjimas nemokamas. Kaip sų- įžangos nebus. Taigi, tegul ta
mažai naudinga, tad be prak

užpakaly ir tų sesučių, kurios jungietės, taip ir nepriklau- diena būna masinė moterų k tikos muzikos negalima išmok
yra atsilikusios nuo mūsų, t.' sančios prie Sųjungos moterys merginų diena.
ti. Radijas, kaip ir kitos žmoy. neprisidėjusios prie Moterų prašomos tų dienų susirinkti, Toliau sekite vėlesnius pra įgaus reikinenes, turi turėti a
Sąjungos.
Tiesa, nors šiais laikais yra sa nešimus apie šį susirinkimų. titinkamų laiko saikų ir varL Taigi, suprantama,
kodėl koma, kad visuomenė nė •»«
Sųjungietė
tojimo kiekį. A. P. Stulga
į

j

j

— Nelipk, rupūžė, ant kelių! Ar aš
tau krėslas koks?! — riktelėjo iš septin
tos eilės.
— Vot, vat, gerbiamoji panelė....
Atsikolė savo nugara į mane ir patogiai
koncertų pasitaisė klausyti!
—Prašau, tamsta, man taip reikšmin
gai mobolio nemindžioti!
— Čš, 6š! Pirmas skambutis!
Publika kiek aprimsta. Po penkių
minučių antras skambutis. Publika visai
nutyla.
x

vinti palei įeinamųsias'duris. Pirmųjų ei
lių publika ima nervingai žvalgytis į už
pakalį .
— Ot chuliganų visokių prileido ir
dabar negalėsim artistų pasiklausyti! -•
skundžiasi agronomo žmona vyrui. Tas
tik beviltiškai numojo ranka.

Ketvirtas skambutis.

Į scena išeipa viena iš koncerto ren-

gčjų.

Ir taip, gerbiamieji ir gerbiamo
sios, tuojau prasidės koncertas, kurį iš
— Ko jie nepradedat Lauk ir lauk, pildys mūsų žymios artistinės pajėgos, ?
kaip šuo kaulo.... Atvalžiavo, tai tegul dai maloniai atvykusios iš Kauno.... Taigi,
nuoja! — pradeda nerimti pilietis iš de rengėjų vardu dėkoju visiems už atsilan
kymų ir prašyčiau valandėlę tylos.
vinto snolo.
Publika ploja. Ponia nueina nuo sce
• Trečias
- ^skambutis.
«
Publika ima judėti vietose, taisytis, nos, o jos vieton išeina du ilgi Vytai. Vie
nas sėdlsi prie pianino, kitas atsistoja
kosėti ir laipiot vieni kitiem! ant kojų.
Kažkur už scenos pasigirsta tylus sceno8 priešaky ir žiūri į lubas.
— Visai neartistiški, — nusivylusiai
balso bandymas: “mi, mi, mi...”
— Mi-ini-mi! — juokiasi publika, į- sako agronomo žmona vyrui.
Tas, kuris prie pianino, reikšmingai
vairias balsais
,žiūri į stovintį. Pagaliau stovintysis, ga
mi!
, .
nėtinai susipažinęs su klubo lubomis, duo

pamėgdžiodama. — Ml-mi-

— Tai ot toks ir bus visas jų daina
vimas, — žinovo balsu praneša esybė, sto da ženklų. Prasideda koncertas.

Dainuoja visiem žinomų dainelę: “Gi,
berneli vienturį!” Paskutinidbse suoluose kuižkas pusbalsiu pritaria.
—- Tamsta —Tamsta, prašau nedai
nuot! Prašau tyliai! — ramina tvarkda
rys. Niūniavimas kiek nutilsta, bet, tvark
dariui paėjus toliau, vėl atsinaujina.
Pasibaigus dainavimui, į scena įbėga
maža mergaitė su bukietu. Ji priklaupia
prieš akompaniatorių ir duoda jam bu
kietų. Bet tas purto galvų, rodydamas
dainininkų. Mergaitė įteikia bukietų dai
nininkui. Tas meiliai šypsosi salei. Pu
blika ploja.
Dešimties minučių pertrauka. Po jos
trys skambučiai — ir scenon išeina ponia
ar panelė su tuo pačiu akompaniatorium.
Visos ponios padaro kreivų veidų,
lyg joms kas pakištų po nosim lyzolį, o
vyrai ištiesia kaklus.
— Fe, kaip nusidažiusi! — sako paš
to viršininko žmona savo dukteriai, pa
nelei su kruopotu, žalsvo atspalvio veidu.
—Tikra baidyklė, — sutinka ta.
(Bns daugiau)
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KOVA DĖL PUSĖS MILIJONO!

St., Chicago, III......... 481,400
50th Ct., Cicero, III. .. 480,500
A. Stulginskas, 1628 S. 50
Avė., Cicero, III......... 480,000

A
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1

g

BYLA DEL VYTAU cialistai ekspertai, stengėsi į- vičius mėginęs šį darbą d
rodyti didelį abiejų projektų prieš keletą metų.
TO DIDŽIOJO
panašumą ir tvirtino, kad p.
Pagaliau po ilgų ir pama
PAMINKLO
Jakimavičius tikrai esąs, pa

ga tiesiog nekultūringu būdu
puola gynėjus.

“Viln. Ryt.”

tuotų gynėjų kalbų (gynė
Rašinskienė ir Gubista nepasiduoda. Staniulis
P. Varakulis, 724 West 18
jų nuomonę, pasinaudojęs adv.: Krzynanovskis ir Kulinetoli Varakulio. Mandraveckas su Petraus St., Cbicago, III. .... 468,980 Kovo mėn. Vilniaus apyg. gal
Skaitykite ir platinki
dail. Slendzinskio projektu I kovskis), teismas paskelbė
ku grasina Varkalienei. Valančius pralenkė S. Staniulis, 6651 S. Talman teisme buvo svarstoma nepa Tuo tarpu antros pusės liudi j sprendimų, pagal kurį skulpte lietuvių katalikų die
Avė., Chicago, III. .. 355,300 prasta byla, kuri Vilniaus dai ninkai: Vyt. Kairiūkštis, V. ' torius R. Jakimavičius buvo
Aukškalnį, Rovaitienė — Vaičaitį.
M. Varkalienė, 6315 So. Lin lininkų ir menininkų tarpe su Kovalskis, Ščepanavičienė ir 1 išteisintus.
nraštį “DRAUGĄ” ir
Tškėlus aikštėn paslaptį, kad jotina, ar Varakulis užsileis. coln Avė., Cbicago, III. 325,520 kėlė didelį susidomėjimą. By kiti rodė priešingai. Jie rim
I
Dėl šio nešališko teismo
V. R. Mandravickas, 815-45 la nepaprasta tuo, kad teis tai parodė, kad tarp vieno ir
kontesto lyderių tarpe eina d i Kurią dieną jis gali pakloti
remkite tuos biznierių*
| sprendimo labai nervuojasi
mo
salėj
buvo
pastatyti
skulp
St.,
Kenosba,
Wis.
..
315,150
dėlė kova dėl pusini Ii joninio tiek naujų prenumeratų, kad
antro projekto nėra jokio pa dvarininkų organas “Slowo”,
ir profesionalus, kurie
halsų skaičiaus gavimo, suju- stebėsis ne vien Staniulis, bet
P. Petrauskas, 14 Johnson toriaus R. Jakimavičiaus ir našumo, kad skulpt. Jakima
kuris visą laiką stovėjo dail.
dailininko
Slendzinskio
paga

do visa kontestininkų organi- ir Stulginskas su Janušausku, st., Bingbamton, N. Y.
vičiaus projektas dailės atžvil
minti Lietuvos kunigaikščio gin daug tobulesnis, gražesnis Slendzinskio pusėje ir ta prozaeija. Stanciko “nukarūnuo-. Laukiame tokio Varakulio
........................................ 295,490
toji” Rašinskienė praėjusį šeš surpbaiz’o.
Ag. Gilienė 3131 Emerald Vytauto Didžiojo paminklo du ir energingesnis. Tai, sako, ka
tadienį naują surpraiz’ą Stul- Mandravickas su Petrausku Avė., Cbicago, III. .. 275,940 projektai.
raliaus, narsaus karo vado fi
Dailininkas Slendzinskis
A. Valančius, 1226 S. 50
ginskui ir Janušauskui pada- ne juokais grąsina Varkaliegūra, kuriuo tauta tik didžiuo
1931 m. buvo padirbęs Vytau ,tis gali. Tuo tarpu dail. Slen
rė.Stancikas praėjusį šeštadie nei Jiedu tur bū't> maao> kad Avė., Cicero III. 195,750
J. Aukškalnis, 1354 Harri to Didžiojo paminklo projek dzinskio padirbta Vytauto fi
nį iškilo kaip sakalas, bet ir ,Varkalienės energija lenktynė
Toks kentėjimas. Kiekvienas pasi
tą
ir
jį
pastatęs
vienoj
Vil

judinimas
užgaunantis. Palengvink
jis butų kaip vabalas krites se pradeda silpnėti. Toks ma- son St., Gary, Ind.193,100
gūra nei stovi, nei eina, nei
skaudėjimą tuoj. Paklausk bile
Grybas, 2244 W.» Adams niaus dailės parodoj. Kiek vė įžiūri, nei miega.
nuo pirmenybės sosto , jei n\anas, be abejonės, yra klaikatro gydytojo. Paklausk bile katro
draugo. 8 ii kiekvieno 10 pasakys
\Rašinskienė butų pajėgus dar d;ngaf!i Varkalįenė dar turi St., Chicago, III......... 183,870 liau skulptorius R. Jakimavi
Liudininkų
tarpe
buvo
lai

"Sloan’s man pagelbėjo.”
jByetą tūkstančių balsų dan- puikios progos ne tiktai ManMisiūnas, Roseland, TU. 245 čius taip pat buvo pastatęs
kinojo
Vilniaus
Liet.
komiteto
paminklo
^■1 prie savo skaičiaus pridė dravickui ir Petrauskui nepa W. 108tb St............
160,470 Vytauto Didžiojo
Akivaizdoje to, Stancikui siduoti, bet net savo' “Susie O Kazlauskienė. 4356 S. projektą kitoj dailės parodoj. vicepirmininkas prof. kur..
’ yra didelis pavojus vėl netek dą1” Staniulį ir Varakulį pra Rockwell st., Chicago 160.350 Dail. Slendzinskis, pamatęs, Kraujalis ir kun. Vaičiūnas.
Kaip saulės šviesa taip Sloan’s
ti pirmenybės ir šansų pir lenkti. Pamatysi, kad ji taip Rėkus, 1850 Wabansia avė., kad skulpt. Jakčimavičiaus Prof. Kraujalis parodė istori
sveikas karštis greitai kai tina.
padirbtas
Vytauto
Didžiojo
nius dokumentus, kurie buvo
mam pasiekti pusmilijoniui Lr padarys.
Cbicago, III................. 146,460
Palengvina skaudėjimą. Išvaro
paminklas taip pat stovi, o ne p. Jakimavičiui įteikti kaipo
balsų skaičių.
skausmą. 13 milijonų namų vartoja
Labai nustebs garietis Aukš A. Žolynienė, 6709" Archer
jj. Gauk sveiiią bonką šiądien, 33
sėdi,
sumanė
skulptorių
Jaki

Bet ir Rašinskienei yra daug j kalriis> pamatęS> kad Valan- Avė., Chicago, III. ... 119.950
medžiaga pastatyti Vytauto
centai.
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. mavičių patraukti atsakomy Didžiojo paminklą šv. Mikalo
pavojų. Pavojingiausiu konku , (\įus jį pavijo ir pralenkė,
rentų pusmilijoniniam balsų Toks surpraiz’as, be abejo, pa Melrose Park, UI. .. 105,850 bėn už, tariamąjį pasinaudoji- jaus bažnyčioj, o kun. Vaičiū
skaičiui pasiekti pasirodė Gu- skatins Aukškalnį nenusileisti - Sutkus 1007 Eigbt st.,Wau- Į mą jo projektu, kitaip sakant,
nas paliudijo, kad p. Jakimabysta, kuris, kaip ir Rašins- žemaičiui. Čia prisimena Aukš kegan, III.................... 103,300 i už plagijatą.
kienė, Stulginskui ir Janušaus ka]nj0 dar prieš Velykas pa P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 , Byla pagaliau atsidūrė Vil
kui surpraiz’ą ištaisė; vadinas, <jarytas pareiškimas, kad už Pi., Chicago, III.......... 88,200 niaus apygardos teisme. Daili
jų dviejų“ šėrai” per vieną savaitės, kitos jis parodys Va A. Condratas, 1706 S. Ma- ninkas Slendzinskis pastatė
di eną labai nukrito. Tačiau lančiui ką Gėrė gali ir Gilie- yomensing avė. Phila. Pa. liudininkus kai kuriuos Vil....................
63,700 niaus dailininkus: prof. Rusei
reikia labai abejoti, ar jie nu- nei suruoš surpraiz’ą. Taigi,
Gaižauskas, 148 E. 107tb st., 1 są, istorijos prof. Balzukevisigąs tokio netikėto smūgio, kiekvieną dieną laukiame
Skaitome rašte, kad Kolumbus Aukškalnio su nauju balsų ve Roseland, III................. '63,100 čių ir kitus, kurie, kaipo speA. Gudenas, 6807 C. Camp I-------------------------------------ryžosi pakelti ispanų pajuoką žjmu.
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley
ir nenusileisti maištingiems yp Rovaitienė, mažo miestu bell av., Chicago, III. 63,000
jūreiviams, kurių rankose jisjko kontestininkė, pradėjo grą Bugentavičius, 1616 N. Lin 1 Avė.. Chicago, III. .. 20,35C
buvo mažam laive plačioje jū sinti skrantoniečiui Vaičaičiui. coln St. Chicago, III. 61,90(1 1 J. Balsis, 610 Wall St. Rock
roje. Šituo pasitikėjimu jis lai Čia ne pro šalį bus įspėti ir Vaicekauskas, 4242 S. Ma- ford, III................................ 5,800
A. Langmanas, 4521 S. AVavo knygoje kasdien jrašyda- j žymų mūsų veikėją Bacevičių, plewood avė., Chicago, III.
sbtena>v
Avė. Chicago,
........................ 44,400
vo: “Šiandien laikėm kursą įigramij laikas pakeistas, tai
17,700
Bacevičius, 1850 AVabansia III......................
vakarus”. Tokio pasitikėjimo dėl šios prielžasties Peoples
Varaitis, Luzeme, Pa. 1.,C0(l
savim ir nenusileidimo, tiems, nes įsismaginus Rovaitienė ga Avė. Chicago, III......... 26,700
A. Paukštis 2225 S. Oakley
kurie maištą kelia, daug sy- H ir jį praienkti. Vyrai, “tai J. Vaičaitis, 424 Dęan St..
kių teko matyti pas Stulgins- sykitės”, nes moterys gali jus Scranton, Pa................. 25,85(1 avė... Chicago. Till............ 1000
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
ką ir Janušauską. Žiūrėsim, užpakaly palikti. Laukiame
kokios bus rytojaus naupe-įtaip pat žinių ir iš kitų kon- Herrin, III.................... 23,950 E. St. Louis, III.......... 1.00(1
uos.
testininkų. Darykite progreStaniulis puikiai naudojasi sa'! Geriau ankščiau pasispaus
\ nesikeičiančiu Varakulio bal-, fi, negu vėliau gailėtis kai ki
šu skaičium. Kad ir nedideliais Į tas paveja ir pralenkia,
žingsniais, bet kasdien artinas, šiandie kontestininkų stovis
-r
ir artinas prie aštuoniolikie- yra toks:
č.io kontestininko. Lašas po la
V. Stancikas. 1706 W. 47
šo ir akmenį pratašo, — sako St., Chicago, III......... 485,100
t patarlei Tat ir Staniulis, žings O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1
nis po žingsnio, jei ne šiandie, Avė., Cicero, III......... 482,500
Neparduokime Savo Miesto!
tai ryt, gali Varakulį pavyti A. J. Janušauskas, 1301 S.
Didysis Scandinavian—American Linijos
ir pralenkti. Tačiau, labai abe- F. Gubysta, 4355 S. Mozaft
Laivas FREDERIK VIII

Tas smeigiamas skausmas
... ką daryti

SLOAN’S

Liniment

“DRAUGO” EKSKURSIJA

į

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGA 1 KLAIPĖDĄ

CICRIEČIAI
Lietuviai
I

Balsuokime Už Demokratus!
i

KARAS JAU PASKELBTAS

(g) Democratic Republican

visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis \

<

“SPAUDA
“SPAUDA

“SPAUDA
“SPAUDA

“SPAUDA
“SPAUDA
“SPAUDĄ

“SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se- J
minarija, Lithuania.

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk

For President

“SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.
IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū
pimais klausimais.
IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
. daromus priekaištus.
IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
laimėjimus ir džiaugsmus.
IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su
.
sipratusiais katalikais.
TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
vienam.
TR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
Amerikoje 1 doleris.
IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
1
1 Pr. Ramanauskas.
(

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vienų pusę $ 75.50
z Į abi pusi.................... ....
$125.50

[X]

vietą dabar.

JOSEPH G. CERNY
’

,

/

t

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN UNI
JOS didžiuoju laivu

For Clerk

JERRY J. VITERNA

[X]

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

For Collector
[X]

»

-y

'
> ,*
For Supervisor

*•“ '

• »' .

ANTON MAClEjEVYSKI

[X]

b

FRANK CUCHNA

'■

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefono arba laišku.

‘i ■’

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitns ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

F

'*

For Assessor
[X]

HENRY R. SCHVVARZEL

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

For Trustee
[X]

NICHOLAS HENDRIKSE

For Diractors Library Board
[X]
[X]

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

, x

STANLEY A. DOWIAT.
THOMAS CULLEN
OBS
Do—i

iodėl praktiški klebonai ne
labai patenkinti kun. Dabužių,
kuris užsigeidė pastatyti pa
jų, o svetimų nepagauna. Pas našių j Lietuvos bažnyčių. Gal
kui skundžiasi reikalai nesise- kiek nepraktiškiau yra prie
'ka! Savieji nepalaikųl Kaip Pat ^Mojo altoriaus praplėNEWARKIEČIAI LIETU
pulaikys, jei patys nuo jų bė timas, kaip ir šoninių koply
VIAI.
gute? Kiniečiai net šiuo atžvii čių padarymas. Kalbant nuo
įvxuxxxi j xu. xiv. u- giu. ja.u mus pralenkia. — Kiek ultoriaus tie praplėtimai truk
»xV
e, xs. o.į daug daug teko man matyti do balsų. Kalbant tačiau iš sa
v±u &up*uu*>.e įmones 10 v
' ant krautuvių ir kitokių įstai- kyklos, kuri yra anapus tli
.utuo x\.**xxxp^. xvuu**u ciuuui i gų kiniškų parašų. Kiek daug piaplėtmių, labai lengvai gir
AJL JdUU aktui JLjtU.AipVlUOj XX JAU. U parašų žydiškų, graikiškų, įti. I dėti kiekvienų žodį ir į duris,
AAVAAt£} AAUO lįilddAGO^ £>U.XlO~ paniškų.... Lietuviškų jei kur ir į altorių. Tie praplėtimai
i.iį — Laxp p*** xx xxuu j-vu.xxvx*xo pastebi, tai didelė retenybė!.. tačiau labai gražaus įspūdžio
xvxo, xxuu u*xxxxvxges, fc>xctuxxtj, j
Tokis liūdnas tautiško ir sudalo, kai laikomos yra kar
xvxsxų... x u*s Kxeuoxxas - gvx u.
M. i pirkliško susipratimo truku tu trejos šv. Mišios: prie diKun.-o. xwxnieixs Kiięs is put 1 mus pasireiškia ne tik vienuo (■' džiojo ir prie šoninių kartu.
uzuxxų gilumos — iš xxapscxu- įse Neuark’o lietuviuose, bet! 1S0!i trejos yra visiems ma
tomos.
xxxitsexo parapijos, Kuri pūgaii apskritai visoje Amerikoje.

LIETUVIAI AMERIKOJE
NEWARK, N. J.

xkvxvxxxju

sejusx yra zuiniais, savo snais
ir ežerais....

Bažnyčia.
Palyginus su kitomis mūsų
ounu juokingus buvo uxaxxo ' bažnyčiomis Amerikoje, reipirrnas susiiiKiiiias su iciony k-į kia pripažinti, kad Newarkišsciais lietuviais, užeinu į nu- kė daug kuo skiriasi nuo jų.
pynių piaunų apsiKirpti
Viena, nepaprastas jos aukšįunuu neietų vyrų susenusių tis. Lietuvoje paprastai statopiie sūnėno
ir oeiosiaiieiit mos aukštos bažnyčios. Aukš■ susnomis , ar nų panaša uh.;tos bažnyčios ir gražesnės paZiiiounmas nirpymų ne tuvio žiūrėti ir lengvesnės giedoti,
laimose esant, netuviSKai ir Čia Amerikoje nelabai mėgiapraoiiau. visi Kaip rr nusteuę tuos aukštos bažnyčios dėl to,
sužiuro į mane.
Maty t, vi-1 kad jos brangiai atsieina už
sienis buvau nar nepažįstamas j laikyti. Aukštų bažnyčių apšil
žmogus.
rusinėjęs savo ap- jdyti daug daugiau reikia šipasisa | luinos," negu žemesnę, o taip
siaustų ir sKiyoeię,
kiau, Kuriuo reikalu esu užė pat ir valymas jos brangesnis,
jęs. fcjemniiiiiKas bematant me
te losęs ir paprašė mane sės lis

Keuę.
tirui sėsdamas, aš pasisvei
kurna su visais ten buvusiais.
PasisaKiau kas esųs ir įdoma
vau sužinoti, is Kinių inetuvos kampų atkeliavusius su
sitinku čionai lietuvius. Pasi
rodo, jų esama iš įvairių kraš
tų: vieng nuo Ukmergės, kitas
— nuo Liudvinavo, trečias vėl
iš kitur, ivaip jie visi nustebo,
Kai aš pasisakidu visus tuos
kraštus gerai pažįstus, iš pia
ožių nenorėjo tikėti. Jų nuo
mone, negalimas daiktas taip
plačiai Laetuvų žinoti. Paskui
tik man paaiškinus, jog po
tuos kraštus teko man važinė
ti kaip misijonieriui, dalykas
paaiškėjo ir daugiau pradėjo
manimi tikėti. Pasišnekėjome
kiek plačiau apie mūs visų
bendrų tėvynę.
Lietuviai biznieriai dažnai
nusiskundžia, kad savieji ne
nori savųjų palaikyti, žinoma,
kad reikia savuosius pirmiau
sia remti, o paskui tiktai eiti
pas svetimuosius. Aš visuomet
buvau ir esu tos nuomonės,
bet dažnai apleidus savuosius
priverstas esi žmogus eiti pas
svetinius. Kodėl? — Gi iš ko
gali pažinti, kurioji krautuvė
lietuvio, o kufioji ne? Lietu
viai
savo vardų gėdinasi,
trumpina juos taip, kad ir ka
žin koks galvočius būtum, n«>dasiprotėtum, jog čia lietu
vio pavardė. Pavyzdžiui, ra
dęs parašų:
Cbarl Uzubeli,
kas galėtų suprasti čia Kazi
mierų Užbalį esant? Tokiu bū
du daugelis savąsias įstaigas
praeina nepastebėję...
Jokiu
būdu būčiau neradęs ir aš šios
kirpyklos, jei klebonas būtų
ligi pat durų neatvedęs ir ne
pasakęs čia lietuvio esama.
x\1at, daugelis gudragalviau
ja, jei pavardę pakreipsiąs ai
riškai, tai patrauksiąs airius.
•
. .
?
Ne taip greit! Airiai žino su
vuosius ir juos palaiko. Mū
siškiai taip begudragalviauda
į

įsn nebetenka, daugelio

savų-

Be to, šioji bažnyčia skiria
si nuo kitų tuo, kad jos di
dysis altorius pridengtas di
džiuliu baldakimu, panašiai
kaip šv. Petro ii Povilo baziiiktje Ryme. Ee abejo didelis
kirtumas tarp tokio baldakimo Ryme ir Newark’e. Tenai
didžiulis, paremtas keturio
mis artistiškai padirbtomis ko
koliuninomis (pilioriais), Ku
rių Kiekviena užima tiek vie
tos, kad tilptų joje paprasta
kaimo bažnytėlę, o aukštis
toks, kad apaštalo rankoje lai

Kaip paprastas lųūsų plunksnai te, tiek per sumų žmonių buvo kaitei ir F. Zenevieiutei. Visų
ko is. Newarkiškėje bažnyčio kimįjta prikimšta
bažnyčia. įvarau vedė jų globėja M. Vai
je tokio įspūdžio nesudaro. Man pačiam teko laikyti su čiūnienei (centro rašt.). Jauna
Aš sakyčiau — tasai ba«dliki ma ir pašvęsti palmes.
metės margaitės liko pilnos emas Čianai pritemdo daug gra
Misijas baigėme 4 valandų, i
žt ino ir Šviesos. Mano nuon o- Bažnyčia nepajėgė sutalpinti jžmonesir jaunimas gan
r.e — jis ūsai nereikalingas
maldininkų, kurie suplaukė šiai parėmė jų vakarų. Respu
Nepaprasto įspudžv,
.ui*, čion iš visų, aplinkinių parūpi blikonų kandidatai taip pat
bažnyčios .'etuvipka or •i’.r,..u jų: iš Elizabetli'o, iš iLurnsoii prisidėjo. Dovanoms per kau
liukų lošimus respublikonų
tacija (papuošimas). {Sienose ’o, ir iš kitur.
tiek iš lauko, tiek iš vidaus
kandidatai įteikė 20 dolerių,
Daugelis
prisidėjo
prie
šv.
čia pasidarbavo B. {Stulginsmatai lietuviškų audinių raš
Juozapo
mirštantiems.
gelbėti
;
kaitė
ir’ E. Vaičiūnaitė (Mote
tus. Originalu ir gražu, tik
įBiolijos
ir
užsirašė
iš
Man-,
r
ų
Sąjungos
centro rašt. dukad jie būtų kiek šviesesnėsįjanipoiės laikraštį ‘šventųjų |krelė). Matyti, kad jauna veimis spalvomis dažyti.
,Bendi avinių .
kėja seka savo mamytės pėMisijos.
Misįjon&s visiškai patenkin domis. Bravo, jaunametės, dar
Čia tai kas kita: nuo pirmos j tas ir aš, ir klebonas, manau, buokitės savo tautai ir Bažnydienos pilnutėlė bažnyčia pri- j kad ir žmonės.
eiai.
Jūsų rėmėjas
gūžėjo maldininkų. Paskutinė Kun. A. Petrauskas M. I. C.
mis dienomis jau ir sėdynių
NAUJAS IŠRADIMAS
pritrūkdavo. Labai malonaus
DEKSN1G GALINGA MObTIS
I
darė įspūdžio, kai daugybė
kunoH pasaulis per šimtus metų .aukč jau yra gatava. Deksnio Galinga
žmonių ėjo prie šv. Komuni
Moslis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
Kovo 29 d. įvyko A. L. R. gų ■'elementų, iš visų kraštų svietą
jos ŠŠ. Motinos Sopulingosios
girių visokių medžių aliejų.
lieka
dienų, per šv. Juozapų ir Ver- K. Moterų Sųjungos jauname- uio Galinga Moslis kaipo saulės spmge duliai> pasekmingai gydo: Keuma^ų sekmadienį. Klebonas sakė čių; kauliukų lošimai, kurie
.
tismą. Įlankų, Kojų, .Nugaros skau
tai
pavyko.
Padėka
priklauso
dėjimą, Rankų, Kojų tupimą ir atsi> kad dar
tiekos ŽIU0 , - vv • i
. .. .
i _ ,
,
šalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip
nių einančių prie šv. Komuni- Jai bsčiai komisijai, būtent. Visokius skaudėjimus. 'i'ukatančiai
pirmininkei B. Stul-jį xnoznlų
yra p^ov. o milijonai da
os jis savo bažnyčioje nėra skyriaus
J
r
nežino apie tai.
i «»
ginskaitei, O. Labanauskaitei, Deksnio Galinga Mostis yra tiek
regėjęs.
kiek ji ynui
pati osveria,
sulig
j -jv t • v> _
• . •
*
ir
-j
Įi verta aukso,
v*x*uv, niun
v
it*, 3Uil£
Verbų sekmadienyje tiek ry :K Vaičiūnaitei, A, tvarkaus- naudos gydymo, uvarantuojam: jeigu

10 PIECE CObfVrETIC
SĖT $1.97
Thla la a Funirnp Vlvanl Sat and Indud*>a face pnwder, ',1.00; Rouge. 75c,
Tlaaue Cream
JI.00, Depllatory JI.00.
Fadal Aat ringeli t JI.76. Bath Salt 1.00,
Tcllet Water JI.25. Perfuine J2.76, Brilįlantlne 76c. Sltln Whltener 76e. Totai
valuc J12.00. Hpeclal prlee, JI.57 for all
ten plecea to Introduce thla line.

Vardas

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

Adresas ....................................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Bea Van 58O-3th Avenue, New York

YO U R
i

iltCERO, ILL

| nebūtų taip kaip rašom,

pinigus grą-

žinam. 'Parsiduoda visur.
Klauskite
taip; DEliEN’S NEW DISCOVEKY

O1NTMENT. Kaina 75

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

koma septynių pėdų plunksna
nuo žemės žiūrintiems atrodo

centai.

DEKEN’S OINTMĘNT CO.
HARTFORD,

CONN.

ADVOKATAI

Dienraštis “Draugas,” norėdamųs dąugiau pasitarnauti
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Ageiitūių n sudaie
(John Ragdziunaa Borden)
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip Kad, ku
ADVOKATAS
re nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
105 W. Adams St., Rm. 2117
panijos laivus.
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
Teleplione Randolph 6727
Šiemet “Draugas” ruošia dvi ofieiales ekskursijas j
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
2151 W. 22nd St. € iki 9 vak.
kaina ...............................................................
10c. Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Ne\v
Telephone Roosevelt 9090
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu EREDER1K Vili, Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totpraitis,
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.
kaina .................... "f........................................................................................................... 75c.
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija,
KRUVINAIS KELIAIS, Mani girdas Dangūnas 4-rių veiks
ADVOKATAS
prašome'M anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
mų drama, kaina ................................................................25c.
Miesto Ofisas 77 W. Washington SL.
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie įlėra Amerikos pilie
Room 1502
Tel. Central 2978
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. čiai, turi gauti leidimų sugrįžti—reentry permit.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Pianas Jakštas, kąina................................................. . ? 50c.
Utarn., Ketv. ir Subatos
Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A-« Vakarais: —
6 iki 9 vai.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
gentūrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kili 4145 Archer Avė. Tel. pafayette 7337
pių knygos formoje, juodais kietais aptekama .. $2.00 reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
Namų Tel. Hyde Fark 3395
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. tūra už išrūpinimų kelionei reikalingų dokumentų nieko ne Tel. Randolphy 5187
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, skaito — patarnauja dovanai.
A. A. O LIS
246 puslapių kaina ...................................................... $1.75
Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga
ADVOKATAS
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai;
11 SOUTH LA SALLE STREET
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis: *<°°m i9»4
Tel- Randoiph 0332
47
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0662
20 d. - EUROPA
Balandžio
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
Valandos — 7 iki 9 vakare
n
n
23 d. FREDERIK VIII
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
kun J. Bikinas, kaina ..................................................... 90c.
n
n
29 d. COLUMBUS
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
14 d. — PARIS •
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........ . 80c.
LIETUVIS ADVOKATAS'
17 d. _ COLUMBUS
155 N. Clark St., Room 909
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
28 d. — FREDERIK VIII
Telephone FRANKLIN 5745
3 d. — ILE DE FRANCE
Birželio—June
vičius, kaina....................................................................... 20c.
Namai:
3117 S. Union Avė.
n
7 d. — BREMEN
Telephone VICTORY 2313
DIEVO AK Y VAIZDO! E, vertė Byrąs, kaina.................. 40e.
m
n
16 d. — FRANCE
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
kaina ................................ ...................................................15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
r
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
<« «

JOHN 6. BORDEN

OWN
BE AUT Y
CONTEST
Evcry time cycs glalice your way,
you’rc in a fieauty CiyJest. If you vvant
pcople to think, “Holv charming,shc
looks!” —turn to Camay, thc Soap of
Bcautiful Women. It iš so delicatc, so
bland, that your skin will bccomc as
fresh and soft as May-blossoms! And
you'll vvineach daily Bcauty Contcst!

CAMAY
The Soap of Beeutiful Women

For COLDS, COUGHS
Sore throat, museular rheumatic aches & pains^apply Musterole, the "counter-iTritant”

A. A. SLAKIS

GHAS. A. PEPPER

eMoivJ
AT ALL DKUGGISTS

Nesirūpink niežėji
mu,
Pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
ir kitais odos negerumais.
Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo__
saugus.
Aptiekcse.
«6c.fc «0c..
>1.00.

žemo

h

-QP

fNE^

“Draugas”

SOČIU AGENTŪRA

Chicago, Illinois.

2334 So. Oakley Avenue

r

GOlk\G OV1T TO A SHOU)VO\
NU

■ t ■/

2334 SoOAKLET-7^?

g/IIY’S UNCLE

01R

TEL.
t/9o

Murina Co-,Dpt. H.S.,%B. Ofci*St.,OMca«o

(TUKT VAVPsMS TUKT \T'S,’
MY T\y«d to

UJAACT TV\

UOVEC'T’

Y

ŲCA

-PVAOVte

O'YOU

VA

YOU'

uouo
< b'YOU
SPOStMES
TkX\W TO
TW

S S,ov

XI

&

, p 1.1

■

i

Tyrue, Aiškiau, Hvaško

GRAŽIOS AKYS
V ra

didelis

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga M£ye
Deauty” ant
a

turtas

švelnina gaivina
Jus ją pamėgsit®

Care” arba “Eye
pareikalavimo.

Antradienis, Balandžio

D R I n C T g
COAOH FOR PRINCETON

5

self is not clear unless his ob
jective in so doing is to obtain questionable publicity.
“PROVIDENOE BASEBALL
NEWS”

D A K
Ofisas Tel. Grovehill 0617
*
Kės. <707 S. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0617

DR. J- J, SIMONAITIS
first tune; and upon what cn------------tenou he buses lūs approbaAny person, witli u least aitlou
Atluv0 »“
with
wliat
objective
in minti
įįiuin oi mteiigeiiee, \viio iedoes lie wisU to elueidate his
utis an artieie under the capcoinnienuatiou op criticism. is
tion oi ' toportively Speaiiiiiį;
wuuhl iulerpret Ule itelu us IA to exlutnt ins preleuiied suUealing with some sporting penor inteligence on tlie subeveut. The article m»y oolitam ***. »r to “““‘“t lus sub
a connnendatron or a criticism Ject s incompetency wuatever
of au event’s internet or a ““ ™*<lent may be.
persons efi’ort. Whatever the
Before proceeding any furuuthors reflection may- be u- ther 1 mušt admit the autlior
pon tlie subject, he should be oi “ Spor tively Speaking' ’
uaster oi situatiou. Tliat is: suceeeds
spasniodically in
1 should know where he
praising his friends; būt whefl
„ands in the opmion of his
readers, those who are aequ- he endeavors to criticise other
ainted with him, and those’ people or their efforts, he
vlio read his article for tlie ! does not liesitate to delineate
AN OPINION

AVell, it looks likę Providence C “4” really nieans business this year, according to
the baseball meetings.

į

GYDYTOJAS IR CHIRUKŲAS
2428 West Marųuette Road
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlloj susitarus

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Utį 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal' susitarimų.

Oiiso Tel. Lafayettę 7337

Rez. I tl. iiyde Park 3395

Rea. 98(5

Tel. Ofiso (060

Aniongst the new faceg \ve
ha ve: A. Petronis, lašt year's
5815 — 6th Avenue
star piteher oi the Midwest
KENOSHA, WIS.
Association League oi Illinois.
Also S. Meyers who wa« pick- iNao x 1Ui < J1180
val‘:
nuo 6 iki 8 vai. vai.
H
Rezidencija:
ed on the U. S. N. ali-star
8904 — 71st Street
Nedėliomis tia susitarus.
Hjerbert O. Crisler, best, team and J. Berry from the
known as “Fritz”, who was fctrong Twin Eagle semi-pro
atliletic director of the Univ-,, bąli club. Not forgetting A. D E N TI S T A I
ersity of Minnesota, has ac- Bakutis brother oi our star Pitone Boulevard 70(2
cept&d the position of football short-stop Joe Bakutis of 19coach at Princeton. Uis an-į30 and 1931. Anthony’s repunual salary is to be $12,000. įtation being made at CatbedPENTIS TAS
—------------------------------------- ,ral College of lowa where he
4645 So. Ashland Avė.
Are 47 Street
liieir sagacity and inteiiigenee
an^ was ^au<led as best
lar interior to jus own.
Į Hrst baseman in the history Tel. Canal (122
topeaKing oi ana stressmg- of the College.

OR, A. 6. RAKAUSKAS

DR. C. Z. VEZEUS

DR. 6.1. BLOŽIS

me quesuon oi anotner per
son s įnienigence can be construeu botu ways. aust no\v
mucp/inteiiigence iš dispiayed
oy Mr. fc>wnpa may be gieaneu irom the publicity accora-

T A fe A I:

Boul. 6918

Ofiso Ir Kės. Tel.

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
1-8 ir (:8(-(:S( vai.

Vai.:

8-4 ir 7-9 vai.

Vat:

rak.

Tel. Canal 0257

vakare

KedėlioJ sudtarss

Medėlloj susitarus

Res. Prospect (659 .Tel.

6798

Lafayette

DR, P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 valt.

1821 SOUTH HALSTKD STREET
Pezidcncija
Valandos:

So.

6600

11, ryto

Iki

4

po

Office: 4459 S. California Avė

Avė.

Arteslan

Nedėlioja

pietų

pagal

sutarti

• iki 8:t( vakare

Tel. Canal 6764

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Republic 5350

Lydytojas ir Chirmgas

DR. A. RAČKUS

Ofisas 2408 VVEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETR1KAS

Wonder wliat has happened i
1» K N T 1 S T A S
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
to some of the veterans as:
Tel. Canal 0706
GKABOKIA1:
Gydo
staigias
ir
chroniškas
ligas
2201 West 22nd Street
Vaiauuos:
2-4 po pietų ir 7-9 ». v.
A. Chernauskas, J. Bekinaitis
vyrų, moterų ir vaikų
(Kampas Leavitt St.j
Nedėlloj
pagal susitarimų
DARO OPERACIJAS
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
and others, With all the new
LACHAV1CH
Ligonius priima kasdienų nuo
Nuo 1 iki 8 vakare
talent and players at lašt
pietų iki 8 vai. vakaro.
Seredoj pagal sutartį
*»JGIAŪSIA«
LIKT.
GRABOR1US
IR
SŪNŪS
Nedėliomis
Ir seredomis tik
CHICAGO J E
year’s experience as: P. Miiškalno susitarus
Boulevard 7589
LIETUVIS GRABORIUS
Laidouvėms pa
ed bim by the Chicago papers čion, G. Daniel C. Razbid and
Ofisas, Laboratorija ir X-Itay
GYDYTOJAS ir CUIKUKGAS
Rez. Hemlbck
<69J
Patarnauju . laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano oi Mareli loth.
4 729 WEST 12 PLACE
2130
VVEST
22nd
STREET
our
sport
’
s
commissioner
Ed.
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
(Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
CHICAGO
todėl, kad priklau
Tel. Roobevelt 2616 arba 2616
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
sau prie grabų iš
If the oid adage he uses, i Rimkus. Space has been rebus.
2314 W. 23rd PI., Chicago
dirby stės.
served
for
that
1932
tropliy.
U
E
N
T
1
S
T
A
S
2924 W. VVASH1NGTON BLVD.
“a littie learmng iš a dangerOFISAS
Kitos vai. ant Wasbington Bulvd.
4712
So.
Ashland
Avenue
668 West 18 Street
' Meadov/s
cus tnmg
fits anywhere, ii
4:30 — 6:30 kasdien
Telef. Ganai 6174 1439. S. 49 Court, Cicero, Iii.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Teleionai: Kedzie 2450 — 2451, arba
is.. ciusru (si.
SKYRIUS: 8238 H.
certainiy lits perfectiy m his
Cicero 662. Rea. tel. Cicero 2888
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Halsted Street., Tel.
Tel.
Cicero
1260
X-Ray
case.
Wnat
i
would
sincerely
X
—
Spinduliai
Victory 4088.
WEDS MISS BUTLER
likę to know is how Mr. Swil- i
Ofisas 2201 VVest 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
ldJSTUVib IUUU1OM.LU& pa concludes that a person1
LIETUVIS DENTISTAS
Pnone Boulevara 4139
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija; 6628 S. Richmond Avė.
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
vvlio criticises liim is unethieTelephone Republic 7 868
tto. lainuMu Avė.
valandai vakare
4142 ARCHER AVENUE
Valandos; 1—3 Ir 7—8 vai. vak.
al when lie liimseif casts insiNedėliomis ir Seredomis susitarus
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
tei. Vuguua 12UU
Nedėlloj; 10—12 ryto.
dious aspersionsl U the “fig4847 W. 14th ST. Cicero, UI.
GRABORIUS
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
Aldo
t
ure” from Cicero appears to
Musų patarnavimas
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
uMnutgo,
.
Visuomet sąžiningas Ir*
Tel. Cicero (75(
I
be unethical, how does Mr.
Telefonai dienų ir naktį
nebrangus, nes neturi
V1RGINIA 0026
me išlaidų užlaikymui
Swiipa define etines 1 If he is
Lietuvis
skyrių.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
not above taking advice, i
Ofisas: —
4045 S. Aslilaud Avė.
DENTISTAS
Tel. Grovehill 1695
Nauja, graži koChicago, III.
|
would
suggest
tliat
he
ciiange
LIETUVIS
GRnUORlLS
1446
S.
49
CT.
CICERO
Oriso
vai.:
nuo
2
iki
i
ir
nuo
6
il.i
plyVr< dykai.
his caption to “Razzively
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 8 vak' ■NL‘dėI“JU‘is
sutartį,
Didelė graži koplyčia dykai
i______________
______
____
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Speaking ’ ’.
3307 Aubnrn Avenue
718 WEST 18 STREET
Nantu Tek: Prospect 1930
GlifJffUjAS IR CHIRURGAS
Va..
9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
'D
p
.
C.K.
Kliauga'
Tel. Rooseteli 7689
Seraaomls po pietų Ir Nedėldieniela
To be efficacious criticism
DENTISTAS
|
tik suslUcrua
Telefonas Yards 1138
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis I
'mušt be on constructive ideas,
2422 W. MARUUETTE ROAJJ
2420 W. Marųuctle Uil. arti Wcstcru
so that it may be an aid in ;
I
A ve.
l’lionc llcmiock' 7828
j
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis '
Ofiso Tel. Victory 8687
Gydytojas ir Chirurgas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
bringing about azmore perfect
1821 Su. Halsicti Street
į
OL ir Ran. Tek Hemlock 1374
4631 80. AEHLAND AVĖ.
VEDĖJAS
statė
of
affairs.
When
a
perį
Graborius ir Balsamuotojas
AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. kartis 0994
1650 WĮEST 46th STREET son judges another he mušt I Lieut. John Wehle, United
Turiu automubilias visokiems
Kampas 46th ir Paulina Sta.
adhere to facts and not to States marine corps, who has ;
3133 b. UALblED iiiREET
Rezidencijos Tek Plaza 320(
Tel. Boulevard 5203-8413
Antras ofisas ir Rezidencija
reikalams. • Kaina prieinama.
opinionated prejudice, other- married Ethel P. Butler, dauVALANDOS:
6504
S. ARTESLAN AVĖ.
Nuo
10
iki
12
dienų
Nubudimo
valandoje
kreipkitės
3319 AUBURN AVENUE prie manęs, patarnausiu simpatiš wise his criticism may be in- ghter of Maj. Gen. and Mrs.
Nuo 2 iki 3 po pietų
Ofiso Vak i'.uo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nuo 7 iki 9 vakare
The Smedley D. Butler. The young
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu effective and injurious.
Chicago, III.
Nedėl. nuo K Iki 18 dienų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
attack made by Mr. Swilpa on couple niet first at the QuanŠventadieniais pagal sutarimą.
one of our members, an earn- ti°o barraeks two years ago.
Ofiso TeL Victory 6893
Teh Wentworth 3000
ėst supporter, Mr. Juozaitis is------------------------------------Rea.
Tek
JJreiel
9191
Rea. Teh Stewaxt 8191
unjust and soniewliat fatla-' Iš Kauno i savo naują pa
LIETUVIS AKIŲ
cious. How he justifies him- skyrimo vietą Lioną išvyko Ii
gšiolinis Jungtinių Valstybių
SPEGlALiaiAS
chargė d’affaires ir konsulas esti^pr^z^un^iLvos^a^dėjdmo*
ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIŲ
p. Fullerton.
6558 S. RAUSTEI) ISTREET
-- ""amų Karšų, nulmu
k’
Oi Ui

J, F, RADZIUS

i

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. BIEZIS

a. peikus

<

OR. GUSSEN

DR. T. DDNDULIS

A. MASALSKIS

au

DR. P. ATKOČIŪNAS-

S. M. SKUDAS

DR. M. I. STRIKOUS

DR. A. L JUŠKA

DR. MAURIGE KAHM

L J, ZOLP

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. J. P. POŠKA

DR. VAITDSH, OPT.

į

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ

cataracius. Atitaisau Uumpų regyat* ir tolimų regyslę.
Prirengiu teisingai akinius visuose

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsą
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

atsitikimuose,

mas su elektra,
siae klaidas.
špeciale atyda
klos vaikučiams.
Valandos nuo
kare. Nedėliomis

PETRONĖLĖ YLDIENĖ
po tėvais Rautaitė

Mirė bal. 4 1932 m. 10 v.
ryt. Kilo iš Tauragės apskr.,
Švėkšnos parap. ir m. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko
dideliame nuliudime vyrų Anta
nų, dukterį Petronėlė,
seserį
Kotrinų Bliudiene. sesers duk
terį Kotrinų,
oks brolio duktė
rį Josephlne ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Jokūbų Rautis.
Kūnas pašarvotus 4536 So.
Htginltage. Luidotuvės įvyks ke
t verge, bal. 7. iš namų 8 vai.
bus atlydėta į šv. Kryžiaus par.
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už vjcllonies sie
lų, Po pamaldų bus nuydėta į
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
pimlnes. -draugus-ge8 ir pažjstumus-mas dalyvauti štMe Uidotųyėae.
Nuliūdę; Vyras, Duktė ir

M .,

Giminės

Laidotuvėms patarnauja graborlus
Eudeikis,
Tel. Yards
1741.

egzaminavimas

ANTANAS

LAURINAVIUZ

Mirė bal. 3, 1932 m, 10:05 v.
ryt.. Kilo iš Kretingos apskr.,
Kartenos par. ir m. Amerikoj
išgyveno 19 metų.
l’ailko dideliame nuliudime
du broliu vaikus Sikstus ir Kle
mensas ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4605 So.
Hermituge avė.
Laidotuvės jvyks seredoj, bal. 6. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurtoj Jvyks gedulingos pamaldos už
velionies sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kvtečiafne visus
gimines, draugus-ges ir pažfstamus-nia8 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
gi minės

brolių

valkai

Ir

Laidotuvėms ptrnauja grabo
rius Eudeikis, Tei. Yards 1741.

daro

parodanc* mažtaaatkreipiama moky

DR. A. A, ROTH

DR. H. 6ARI0N

IVailipas Oi btreet

Vai.: 2-4 ir 7-9 val/vakart

Vai. 10-11

V. r., 2-4, 7-9 V. V.

Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM
PĄ. LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėtų atsitikimų aays atitaisomo*
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

DR. CHARLES SEGAL

4712 S. ASHLAND AVI.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Sl’ECfJ AUSTAS

DR. G. SERNER
LIETI V1K

AI1U

6558 SO. HALSTED STREET

Perkėlė savo ofisų po numeriu

Džiovų.
Vai.:

Tei. Zards lsty

Moterų

Ir

Vyrų

Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ligų

ryto nuo 1(—18 nuo I—4
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 18

po

Telefonas Midvray 2880

A. L DAVIDONIS, M. D.
(Mt

SO. MICH1GAN ATENUL
Tel. Kenivood 8107

Valandos:
Nuo 9 tkl 11 valandai ryte;
Nuo ( Iki 8 valandai vakare
apart iventadlenio Ir ketvlrtadlen

aPKCIAl.lMTO
Hemlock 8111

Tel. Hemlock 8700

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

(Naryanckas)

756 WEST 35th STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Wost Marųuette Road
VALANDOS:
• iki 12 ryto. 7 Iki
vak.
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal s«tartį

Kampas Halsted 8t.

t

MeMHesale: nea

Office Phone
Wentworth 30 u o

DR. A. R. McCRADIE

1( ryto iki 8 va
nuo 18 Iki 18.

Teh Boulevard 7589

Res. Phoue:
Englevvood 6641
Wentworth 3U00

10 Iki 11.

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Res. 6426 So. California Avė.

VaL: ^-4, 7-9 v. v. Itotrlriant K«tv

Antradieni

D R X ū G I 9

TOWN OF LAKE
_________

ŠV, JURGIO PAR AP. JUBILIEJUS

1892

CHICAGO
,*sfcvw

tės įspūdžiai. Pradedant trečia gėlėliai plaukia priešaky prodieniu, buvo laikomos vakari-!cesMos > ^a’ nuopelnas musu

«

nes pamaldos. Kaip Lietuvoje geri). sesučių, kurios rūpinasi
vadindavo “ lementaei jos” ir J1' tvarkos moko tuos mažus
buvo kartojamos per tris va-'nekaltus mažutėlius. Prasidekarus; psalmų skaitymai ir|('a šv. Mišios, atnašauja kun.
daugybė giesmių tose pamalŠvarlis. Choras gi aižiai giedose, daro žmonijai didžiai
argonai pritaria majestoliūdną Įspūdį, nes tai viskas į Ieškai. Solo giedojo L. Daukprimena Viešpaties kančią, 'saite, balsas gražus, labai ninŠeštadicnio vakare komple- l°nU įspūdį darė klausant. Ki
tai, eelebruoja pats klebonas, tas solistas F. Žilius nebloo gražiai išlavintas vyrų cro- g’ai giedojo. Vargonininkas

vy

Ų<<
j

ras atgieda
“confiteor” ir į valdo vargonus gražiai - tvar- Į
psalmes. Įspūdingą pamokslą kiai, žodžiu, giedojimas buvo
sako kun. M. Švarlis. Po pa-;Krftžus. Pamokslą sakė kleb.
mokslo
gieda vyrų choras, ĮSkripkus. Buvo velykinės
jam pritaria orkestr. Bažnyčia aukos renkamos, žmoneliai au-.
atdara per naktį, žmonės mcl-1 kojo dosniai, gal būt ir daug
dižiasi, o anksti, jau iš ryto, nurinko, to neteko nugirsti; j
apie 3 valandą plaukia minios |'’ėliau kada nors paaiškina
iš apylinkės ir iš toliau auto- kas ^no ^uos dalykus. Daug
mobiliais. Apie 4:30 vai. erdva žmonių buvo matyti iš kitų
didžiulė bažnyčia jau pi lnutė,’; kolonijų, kaip ,s Brighton Par
sėdynėse vietos nebėra, prista- ko ’r Marquette Parko, nes
tyta pilni takai, ‘bobinčius’ ir tai visi senovėj buvę šios koįeinamieji laiptai. Nebeatsiine-,donU°8 parapijonais.

į
j

,
>

120 METŲ AMŽIAUS

RUOŠIASI STATYTI

VERPĖJA

GALALITO FABRIKĄ

ti krai meniškai papuoštas, 13-i jo gražų balžnytinį' maršą, o|vo garbei ir (žmonių gerovei. •
musus penktą valandą gan- vargonais pritarė vargoninin- i Žmonių prisirinko tiek daug.
džia varpai, žmonės renkasi; kas V. Daukša. Garbė Vencke , kad keturi didžiuliai stalai
štai, trimitų garsas, parinktų vilčiui už beną, o už pritaikin- buvo sausakimšai apsėsti,
žmonių būrys gieda
Maiija tą muziką ir įspūdingą giedo-! programa vietinio vargoniMagdalena” ir kitas giesmes. jimą bažnyčioje garbė tenka ininko R
Kulio rfų)esč.įu bu
Išeina didelis būrys vaikų-ini- V. Daukšai, senam mūsų pa- ’vo sudaryta tikrai žavėtina,

Varniai, Telšiij aps. Kujei-

nių kaime gyvena geriausia

šioj apylinkėj verpėja p. Kra

5
5
S

OIOELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIU MALDAKNYGIŲ

(nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.501tas P-Ža^okas, P. J. Rėkus ir, * ’uenes,al -^-n>ą treciadie
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais )a. j daug kitų, ip visi linkėjo mfi)a,and™ (April) 6 dleTU>’
pų kraštais, kaina ...................
75c
klebonui daug laimės. Pa- j * -3() vaL vakare, parapijos sa
............... . ...........
.............................................. iA ,, ,------ įėję.

Valdyba

MALDŲ
AUKSO
ir
mato paauksotais lapų kraštai^, kaina ....................... $1.25
Vakarą sumaniai ir tvarkid diėnraštį “Draugę”
KANT1ČKOS, juod. apt. Tilžės spauda ........................... $1.75 gai vedė parap. komiteto na remkite visus tuos pro
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drohis
aptaisais rys P. T. Macys.
fesionalus ir biznierius*
(Tilžės), kaina ..................................................................... $1.50
Ldetavytis kurie garsinasi jame.
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt........... 75c.
^'IIIIIiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«
š\ ENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,
juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais........... $3.00
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand
kraštais $2.25
ANTOLAS SARGAS, iuod. odos apt., labai gražios, nedide
ŠVEDIŠKI MANKSTINIMAI IR ETEKTROS MASA*AS
Treatmental visokių ligų, reujnatitmo, nervų atitaisymo. Šalčio
lės knygelės, kaina ............................................................. $1.50

1 A. F. CZESNA’S BATHS “
= TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI f
ir taip tollaus, sn elektriniais prietaisais Violetiniai Saulča Spindu
lių treatmental,

1334 SOUTH OAKLEY AVENUE.

CHICAOO, ILL

bargeąų.

Klauskite

A.

Grigas.

I Real Estate vedėjo.
į
J. NAMON B’INANCE CO.
•755 So. VVestern Avenne

1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St.

2608 W. 47 St.
S

/
\
' R. ANŪRELIUNAS'

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100
bonus su kuponais.

(Marąiiotte Jcirelpy * Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Cbicago, III.

Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
pa j Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumeiitus
tvarkiai ir tikslingai parūpinam.

Tel.
Hemlock 8380

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 1S metų ir niekam
nei centas nežuvo.
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

Wm. J. Kareiva
Savininkas

1)61 geriausios rųfiies
ir patarnavimo, šau

kit.

John J. Zolp
*

4559 South Paulina Street

=
Sfe

GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

i ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1
|

M. ZIZ A S

CUNARD

LINE
SKELBIA

Nupiginimą
kainų ant viaų tikietų — iiakiriant Trečią Klės*, plaukiant U
Europos į Ameriką ir Prepaid tikietų. Tada nnolai-4
C/
dos tėrą ........................................................................................... /O

lw>ųP*Pigininial dar°ma ant

neifakiriant nei greitųjų

BERENGARIA
AQUITANIA
MAURETANIA
Pasinaudok «a nepaprasta proga ir aplalnkyk savuaiua ui
Jūrių iiemet, n«a tokia proga gai nepasitaikyti Jūsų gyvenime
rai0Un*^l
J1* pagarsėjusi savo geru patarnavimu ir ge^
liks po^enover04*1111111 * nuF ginimą patarnavimas ir valgiai

Kreipkitės į savo agentą arba raiyk savo prigimtoj kalboj j

•
Mineralinės, sulferinės vanos duoda dldžlauaią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima IHstgelbėtl nuo visokių Ilgų.

KAMBARIAI DATj PEROVIjfcJTMO
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties

"DRAUGAS” PUBLISHING GOMPANY

,

rašinėti SU užsienio firmomis, (sų

^lllllllllilHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiHiiiiiiiHIIIlNK

$1.75 ^uris terg ažiū ren«ėjams ir

/

inūsų inžinierių pradėjo

Telephone YARDS 0145

Kviečiame visus narius atsiRINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina ...... $L50Įatsilankiusiems, kvietė ir ro- lankyti.
KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25,liau teip sutariamai visiems
KNYGELE, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. darbuotis, o jis visiems dar
Skaitykite ir platinkite
ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for bams vadovaus.

galėtų gauti, nuo jūsų kaipo dovaną.

Farmas, na#nus, lotus ir visokius
biznius visose valstijose.
Mes turisusi- ,me dideli pasirinkimą.. Norintieji pi,| rkti ar mainyti pirma pamatykit mu-

e

Perkam Lietuvos Bonus

PRANEŠIMAI

Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, taJ su už
sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės

kad grupė

sauskienė.

rupijos vargonininkui. Taip ir progranioj dalyvavo parapijos nU°
is stoties i S
užbaigtos irūsų Velykų šver choras, mokyklos vaikučiai ir W. G. B. S. 1360 cilocyles.
tė>
Naujokas kai kurie. ,solistai. Sudainuo Programoj dalyvaus įžymūs i =
dainininkai: .L Romanas, p.
ta dalis iš kantatos “Septyni
H. Bartošienė p-lė S. TamkoNORTH SIDE
žodžiai”, solo dalis dainavo
tonytė, A. Čiapas ir kiti. Ži-------------P. A. Kirstukaitė, P. Čiapas ir
noma, bus ir garsusis Peoples S
Verbų sekmadienio vakarą P. A. Kamiskas. Be to, vieradijo kvartetas, kuris yra ' =
northsaidiečiai gausiai susi- nas iš gražiausių dalykėlių Im ...
.
. .
’
.
i
,
.stropiai pasirengęs sudainuoti ,s
rinke, parap. svetainėj ’pager- vo vargon. Kulio klebono var-.
vt
, .
,r ,, _ s
savo kleboną kun. J. Svirs-! duvėms sudarytas ir gražiai keletą gražių dainelių. Kalbėk =
=
u- jo nenuilgtantį darbu- parengtas stygų orkestras, ku advokatas F. Mastauskas ir ! S
dr. J. S. Simonaitis. Bus nau- =
-------------------------------- ———
------------------------------------- ris paskambino ypatingai žajos gražios muzikos ir kitų =
gražių ir įdomių dalykų. To- s
dėl nepamirškime pasiklausy- E
ti.
1
halsas BALANA
„i. „(los aptaiMi. nahai p,
,nP” krn5,,dS l<ni',n H**. northJdi'cėicns
i
nenusi- i
IKZI S MANO PAGBLBA. dideliomis raidėmis (literiomis) < •
.
, .
. .
.
leis. Matysime,
juodais aplaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2 50
Kalbų buvo labai daug. Kai
nULKTM ANT KELTŲ, juodai*8 drobės pt. geltonais lapų
West Side. — šv. Vardo
kraštais, kaina ..................................................................... $1.50 bėjo pral. M. Krušas, kun. Paš ;
MALDŲ RINKINĖLIS,, juodais labai gerais odos aptaisais jkauskas’ adv- Vaif‘is’ architek l(lrau^ste la,kys labai svar-

su
MAI.DŲ
MALDŲ

Teko sužinoti,

turinčiomis galalito išdirbiJi yra netik ge mo patentą, dėl galalito fabri
riausia verpėja, bet ir seniau ko steigimo Lietuvoje. Gala
sia gyventoja, nes turi 20 ntas yra medžiaga, iš kurios
ŠIANDIE BUS RADIO
’ «TlHKILWICZ<£(g-,;1
metų. Tai gana stipri ir svei dirbamos įvairios sagos, šu
PROGRAMA
ka senutė, tik akla. Prieš 10 kos ir pan. daiktai. Galalitui
Kadangi radio stočių pro metų apakusi. Gyvena vargi gaminti naudojama varškė.
Statome namus ir senus
gramų
laikas
pakeistas, ngai ir pelnosi pragyvenimą Šio fabriko
įsteigimas yra < priimame mainus Padarome
'
Furniture krautuvių duodama verpimu.
labai pageidaujamas, nes kas|visua |egališkus popierius. To
a,andie įvyks pusvalandžiu ve
liau kaip paprastai tai vra i
lik,arne advokatiškus patariiau kalp paprastai, tai yra
~
J
l=
•
£ mus dvkai.

nistrantų, rodos, kad angelai
iš kur ten ateina. Prasideda
atsikėlimo apeigos. Sugiedojus
reikalingas giesmes, kunigas
užgieda “Per tavo šv. prisikė
limą”. Didelis choras ir var
gonai tęsia giesmę toliau. To
linu giedama “Linksmą die
na”, orkestras, vargonai pri
taiia, spaudžia žmogui ašarą
tokių gražių apeigų metu. Ma-

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

KITĘ “DRAUGĄ”

PARDUODAM IR MAINOM

Veiklusis Chicagos miesto majoras geri). Antanas
Cermak’as, kuris yra pakviestas dalyvauti šv. Jurgio
parapijos 40 metų jubiliejaus bankiete, kuris įvyksta
sekmadienyje, balandžio 10 d. Nors p, majoras yra la
bai užimtas svarbiais miesto reikalais, bet vis dėlto ža
dėjo atvykti į šią istorinę Chicagos lietuviij iškilmę.

nu, kada tiek daug geros šir-1 Pasibaigus mišioms, jau bu
dies tikinčių žmonių būta tiek >Vo apie 7:30 vai., žmonėms iš
daug prisirinkę. Grabas neap-! einant, muzikantai, vadovausakomai
gražus - įspūdingas,' jamį A. Venckevičiaus, sugro- į vimąsi parapijos naudai, įlie

sagutėmis, kaina

1932

1 užsienius pasiliktų krašte.
Jurgio parapijos 40 Per Sumą gros Beethoveno Į
tinetų gyvavimo jubiliejus jau Konservatorijos orkestrą ir LATVIJOS “BRAŠKE” NE
čia pat. To įvykio iškilmės dalyvaus ypatingai pasirenNORI LIETUVIŠKŲ
: bus ateinantį sekmadienį ba- j gęs parapijos choras. Tai bus
BRAŠKIŲ
jlandžio 10 d. Pralotas M. L. tokia iškilminga Suma, kaip
Krušas, Šv. Jurgio parapijos per Velykas atsikėlimo MiRyga. Kita. Rygos pajūris
klebonas praėjusį sekmadienį šios.
turi plačių 'braškių plantaci
per Sumą plačiai paaiškino aVakare lygiai 6 vai. prasi
jų ir varo jomis didelę pre
pie įvyksiančias iškilmes.
dės iškilmių vakarienė didžiu- kybą. Sudarius Latvijai pre
ftrftartienį bol. 9, 8:30 vai. ,ėje papuo8toje parapijM sa.
kybos sutartį su Lietuva, mū
ryt, įvyks gedulingos
Per vakaripnę gros paro
sų braškėms buvo padaryta
dos uz senuosius mirusius
' pi jos mokyklos orkestrą, p. kai kurių lengvatų. Rygos pa
Sio» parapijos kūrėjus. Yra P(K,iui va(įovaujaat Progra,
jflrio braškių gamintojai įžiū
pakviesta svečių kunigų da
moj dalyvaus didžiulis mišrus
rėjo tame sau konkurciją iš
lyvauti šiose pamaldose, v•v choras
ir drauge Mažosios
t
'pač tie kunigai, kurie yra iš
„ 0(Mp|,,R (.,horas. t? j- Amc
. Lietuvos puses ir jų orgam,Gėleles choras. Pradės Ame.. ,<D v,-,,
, - , •
Sos parapijos kilf. Tose pa-1
TJetnvofl himaais
"ntare kre,imaldose taip pat-dalyvaus .1.,laina. Toiian’.p lS 1 v\nau8J'^> ka‘1 T"*'*
dvsis parapijos choras vargo- (]alyv.lus yyrlJ ,.,„>ras jr p., i Lietuvai
Lietuva1 nebūty paskirtas
j braškių įvežimo į Latviją kieiainko A. Pociaus vadovaujasolistai‘bei s„i'į8tės.
i kis.
mas.
! Sekmadienį, balandžio 10 d. į Yra pakviestas
Chicagos
bus iškilminga Suma; pamok- majoras ir Illinois valstybės
TR PLATI"
į šią sakys svečias kunigas, aukšti valdininkai.
7?ep. šKATTYKITF
v

žytės mergaitės, mažutėliai
į vaikučiai; žiūri j jų sutver-

Pirmiausia, didžiosios savai <kymą, rodos, kad tai tikri an-

l metai išmetami už galalito
Į dirbinius nemaži pinigai į

Tel. Boulevard 4552
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CUNARD LINE
346 No. Michigan Avė., Chicago, III.

Namų Statymo Kontraktorlus
įtaisu įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tslefonaa Hemlock

Talef

RKJ6

Repnbltc «•<

D. GRICIUS
OENERALIP KONTR AKTORIUS
8tatau namus kaip muro taip tr
| Blėdžio nuo mažiausio Iki didžiausio
K»inn« nrielnasnlaosloa

2452 W1ST 69th STREET
Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIU8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
lapes Teist
Hemlock IMT

Namų Telef
Republio 4488

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuviu
KONTRAKTO RITT8
Mano darbas pilnai garantootas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

