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ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8, 187#

RYTOISV. JURGIO PAR. JUBILIEJAUS
1S K!1MI S

“OLD TIMERIAI” — PIRMUTINIAI CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKĖJAI IR ŠV. JURGIO
PARAPIJOS ĮKŪRĖJAI

Pakviestas miesto majoras
A. J. Cermak’as

“Draugo” redaktorius, adv
J* Borden ir kiti. Dainuos šv.
Jurgio par. choras ir visa eile solistų, k. t. — M. Janušau... 2’
„
skiene, J. Romanas, P. Garuc,na su iškilmei pritaikintu pa
, Oricaitt( j Sereikis.
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Telefonas: Roosevelt 7790

ITALIJA REIKALAUJA PANAIKINTI
VISUS DIDŽIUOSIUS GINKLUS
Suomijoj 11 komunistų
nubausta kalėti

L

Vokietijoj vyksta priešrinkimine kova. Bavarijoj
suvaržytas fašistams veikimas. Prancūzu vy
riausybe gina amerikonišką dolerį. Čili res
publikoj paskelbta karo stovis

DALYVAUS TEIS. JOHN SWANSON’AS
IR DAUG SVEČIŲ
Rytoj šv. Jurgio parapijos
didelis sąjūdis. Ji švenčia 40
m-tu jubiliejų. Bažnyčioj ]n.
,
,
,
.¥1 .. . '
,
val. rvtą bus iškilminga su-
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SUOMIJOJ NUBAUSTA
II KOMUNISTŲ

f

ITALIIA UŽ NUSIGINK
LAVIMĄ

HELSINKIS, Suomija, bal.
ROMA, bal. 9. — Italijos
|8. — 11 komunistų, kurių tar-! vyriausybė į nusiginklavimo
mokslu, kuri “akys svečias prOgramai vadovaus prof. kupe 2 moterys, teismas nubau i konferenciją pasiuntė memokunigas. Gros Beethoven’o i nigas Urba. J. M. didžiai gei landumą. Reikalauja kone vikonservatorijos, komp. A. Po- rb. pralotas M. L. Krusas, <lai_ma eilė (iš kairės dešinėn) adv. J. Borden Bagdžiūnas), dabartinis par. trustisas Kaz. d'ė kalėti už išdavikiškumą.
Jie prigulėjo slaptai komu-jsiško visų valstybių nusiginkcius vadovaujamos, orkestrą. Į bartinis šv. Jurgio par. kle-; Kakta, Jo Malonybė pralotas M. Krušas, Šv. Jurgio p?/, klebonas, dabartinis trustisas Petnistų
organizacijai, o ši si a- lavimo".
Lvgiai 6 vai. vakare įvyksta j bonas, pasakys svarbiausią Į-1 ras Vainauskis, Antanas Paulauskis. 2->a eilė stovi Juozas Polianskas, Simonas Šlepavičius,
visus
jubiliejinis bankietas, kuria-1 ž,angine kalba. Didžiai gerb. j Stanislovas Kareiva, Antanas Juknevičius, Izidorius Nausėda, Stanislovas Pocevicius. 3-eia i ptu radijo
priimtuvupriimi- į Reikalauja sunaikinti
s
me apart vietos žmonių, daly- Į klebonas, par. komitetas ir i pilė Jurgis Polianskas, Juozas Garuekas, Jonas Kazlauskas, Juozas Urba, Juozas Kavarskas, nėjo iš Maskvos suomių ko- didžiuosius karo
kai
ginklus, net
vaus daug
svečių.
Yra
pakvie-1
bankieto
komisija
dideliu
uoAntanas
i
i
Įkiš,
litras
\\
oodmanas.
munistams
įsakymus.
Iš
tos,
ir
lauko
patrai
patrankas. Taip pat
ig svečią. Y ra pakvie-j bankieto komisija
slaptos stoties apturimi įsakv- tankas, nardančiuosius laivus
stas miesto majoras gerb. A. j luinu rūpinasi, kad pirmutinės
GRĮŽTA daug italų
mai buvo skleidžiami po vi- į ir lėktuvų vežiotojus. Išnaiki.L Cermak’as. Dalyvaus vals-■ C'liieagos lietuvių šv. Jurgio
DARBININKŲ
!
są Suomiją.
j nti nuodingąsias dujas ir botybės gynėjas teisėjas John par. jubiliejaus paminėjimas k
mbinius lėktuvus, o karo lai
Kwanson. Kalbės visa eilė žy-1 pasisektų ir atsilankiusiems
ROMA, bal. 8. — Daug ita į
vams 10,000 tonažo palikti tik
GINA DOLERI
mią kalbėtoją, kurią tarpe Į svečiams gražių
atsiminimų
lų darbininkų grįžta iš užsie!
8 colių patrankas.
Krank Mast’as, valstybės gy-, paliktą. 'Beje, j salę įvesti ga
nių^ netekę darbo. 1931 metais! PARYŽIUS, bal. 9. — Vie-!
ilėjo padėjėjas, L. Šimutis,' rsi.ikalbiai.
Pranešta, kad tai paties mig'jžo 10/,744 darbininkai. Is įoa finansiškas laikraštis “La
jų 22,895 iš Amerikos, o 32, ..Force” vakar be galo smar nisterio pirmininko MnssbHn’io sumanvnias.
199 iš Prancūzijos.
kiai puolė arUerikonišką dolerį.1
į

Wū APSKRITIES MOKESČIAI
Ifi 1329 M. TEISĖTI
TAIP NUSPRENDĖ VYRIAUSIAS
VALSTYBĖS TEISMAS

NUSPRENDĖ, KAD MO- , TEISĖJŲ TARPE NESU- į
KESČIAI TURI BŪT
SIPRATIMAI
MOKAMI
------------I

_________

Kada Cook’o apskrities val-

Vvriausias Illinois’o teismas stvbinis prokuroras Swanson, į
paskelbė svarbų nusprendimą. į kurs ir vėl kandidatuoja, ėmė
J. E. Bistor’as ir kiti 5,000 pulti savo politinį oponentą!
žmonių, kurie moka mokesčius, apygardos teisėją P einberg ą, j
kreipės teisman, kad jie negali pastarasis nusprendė sušaukmokėti Cook’o apskrities iž- ti specialę “grand jury” irj

KAS KITAS NEGALI
LAIMĖTI

Prancūziion vyriausybės j.l VOKIET„O| PRIESRINKI
sakymu policija konfiskavo vi-;
MINĖ KOVA
, są šio laikraščio laidą. Be to,f
dar areštuota jo leidėja M. i BERLYNAS, bal. 9. — Ry

,

MEXICO CITY, bal. 8.
~iHanau, kuri 1930 m. už klas-j
toj Vokietijoj įvyks antrieji
Aną dieną įvykusiuose Mek-1 fjngag spekuliacijas buvo nu-'
ir paskutiniai respublikos pre
sikoj rinkimuose laimėjo vai- j bausta kalėti.
zidento rinkimai.
■daričioji tautininkų revoliuci-Į
______
nė partija. Ne veltui rinkimų IR FILIPINUOSE VYKDOFašistai visomis priemonėdieną visoj Meksikoj buvo pa-J
MA EKONOMIIA
niis ^ovoJa
savo kandidaskelbtas karo stovis.
_________ "
1 tą. Bet jiems visur kliūčių staMANTLA, F. S., bal. 8. — to policija. Vakar net 150 fa
ANGLIJA TURI 540
Filipinų salų generalis gubo šistu šiame mieste areštuota.

MILIJONINKŲ

rnatorius Roosevelt’as pats
sau sumažino algą 10 nuošim-Į ČILI RESPUBLIKOJ KARO
STOVIS
LONDONAS, bal. 8. — Ne- čių ir visiems vyriausybės te
žiūrint blogųjų laikų, Anglija mautojams tą pat padarė. Viį
SANTJAGO, Gili, bal. 9. —
gali pasigirti, kad ji turi 540 suose departamentuose įsakvmilijoninkų. Tas patirta mo-'ta laikytis griežtos ekonomių |
respublikos vyriausybė
i^prohZ !SV J“*™ PARAPIJOS BAŽNYČIA, CHICAGO, ĮLL.
kant mokesčius už pajamas. jos. Tuo būdu norima suba- Paskell*' visam krašte karo
kadangi nekilojąmų turtų įkai
lansuoti pajamų ir išlaidų są-, stovį. Bijoma sukilimų ir rena,vimas atliktas neteisėtai, su-J ro Swansono tokius pat dar- NUŽUDYTA DU BROLIAI
DAUG AMERIKOS KATA
voliųcijos. Prezidento Montero
CRAIKIJA ŠAUKIAS
matas.
ktai ir nepaprastai aukštai, a- Dus.
LIKŲ VYKS ! EUCHA
politiniai priešai visą laiką
PAGALBOS
pleidns asmeniškų turtų įkai Prokuroras šiai procedūrai
Užvakar vakarą nužudytu
RISTINI KONGRESĄ
UŽDRAUDĖ MOBILIZUOTI nerimsta.
pasipriešino. Jis reiškė “gra- slaptos smuklės savininkai bio
navimą.
l
ATĖNAI, bal. 8. — GraiFAŠISTUS
Užvakar indėlininkai ėmė
nd Jury” sušaukimui palan liai Benjamin ir Ernest Ap-!
Teismas nusprendė, kari mo
N1AV 5ORK, bal. 8.
Rijos vyriausvbė kreipėsi į
pulti bankrs. Kilo finansinis
kumą. Bet nurodė, kad jai ne plequist’ai, 43 ir 40 m. aniž.,
ivyksiantj Dubline, Airijoj, Eli pr#ncfeijį ir'Angliją. PraSo
kesčiai yra teisėti ir turi būt
MITNI'CHAS,
Bavarija,
bal.
krizis. Dėl to atsistatydino ka
vadovautų pats teisėjas Fein- 43 No. Paulina gat.
charistinį kongresu birželio mS | paakolo(l> kuri krn-tni )>fl(inai 8. — Sekmadienio rinkimų die
mokami.
binetas. Tuojau sudarytas ki
berg’as.
Smuklėje abudu nušauta.
nesi vyks apie 15,000 ligi 20,-1 rejka|ing^
Politikieriai pradžiugo. Jie
nai Bavarijos fašistų vaidas tas ir, kongresui pritariant,
Kai kas matęs, kaip po po 000 Amerikos katalikų, anot'___________
sako, kad šis teismas sugriaus Šį prokuroro nusistatymą
paskelbė fašistų kareivių mn-1 paskelbtas karo stovis,
parėmė
kiti
teisėjai.
Vyriau

ros šūvių du vyrai išsmuko garlaivių kompanijų skelbia-'
ir teisėjo Jareckio nusprendi
bilizaciją. Tomis pėdomis Ba
IŠVYKO J ŽENEVĄ
l
mą, atkreiptą prieš 1928 ir sias kriminališko teismo teisė iš smuklės ir automobiliu pa,imo apskaičiavimo
varijos vidaus reikalų minis- PRIEŠINGA T. SĄJUNGAI
1929 metų mokesčius. Bus pi jas nusprendė Feinberg’o šau spruko.
Tai bus vienas didžiausių' NFW YORK, bal. 9. — Va- teris paskelbė griežtą tos mo
kiamą
“
grand
jury
”
panaiki

nigų.
katalikų maldininkų vykimas Istybės sekretorius Stimson ’as bilizacijos uždraudimą.
ŠANGHAJUS, bal. 8. — Ki
APKRAUSTE BUTĄ
Bet balandžio 19 d. susiren nti ir sušaukti kitą. Bet tei
skersai
Atlantiko
vandenyno.
;
vakar
vakarą
išvyko
į
tarpnai, negalėdami pradėti tal
ka legislatfira. Ji tars savo sėjas Feinberg’as nepaklausė.
BOLŠEVIKAI PERKA
Į
namus,
7
Kast
79
gat.,
Garlaivių
kompanijos
iš
a
'
tąutinę
nusiginklavimo
konfekos detrvbų su japonais, pa
žodį šių mokesčių klausimu. Jis sušaukė “grand jury**. Ki įsileista plėšikas, kurs pasisa nksto deda pastangų, kad tf»je renciją Ženevoje.
KVIEČIŲ MILTUS
stariesiems pasiūlė, kad Šangtą “grand jury” sušaukė- vy
kė norinčiu išnuomuoti butą. per vandenyną kelionėje mal
hajaus klausimą spręstų T. Są
riausias teisėjas.
ŠANGHAJUS,
bal.
8.
•
DAUG TEATRŲ BUS
Mrs. Smitb bute plėšikas šią dininkams netruktų reikalin WASHIN(GTON, bal. 9.
junga. Japonų vyriausybė at
Nežinia,
kuo
baigsis
šie
ne

Karo veteranai demonstruoja, j Bolševikai čia pirko daugiau metė šį pasiūlymą.
moteriškę i«r jos seserį pri gųjų patogumų.
UŽDARYTA
susipratimai.
i
Reikalauja bonų išmokėjimo, kaip pusę milijono kviečių mirišo prie kresės surišęs abiem
____________
| ltų maišelių ir pareikalavo
ORO STOVIS
Pranešta, kad Chicagoje bus
rankas ir kojas ir paspruko NEW YORK, bal. 9. — Iš
uždaryta 90 nuošimčių nepri Penki plėšikai puolė mėsos su moteriškais drabužiais ver Turkijos parvyko ambasado- AVORCFSTER, Mass., bal.1 greitu laiku pristatyti į VlaCHICAGO IR APYTJNrius J. C. Green’as. Jis pas- 8. — Pranešta, kad sužeistas divostoką.
klausomųjų teatrų, kurių sa parduotuvę, 918 W. Randolph tės apie 2,000 dolerių.
Visi stebisi tuo bolševikų | KĖS. —. šiandien saulėta ir
vininkai nepriguli organizaci gat. Pagrobė 3,000 dolerių.
kirtas ambasalorium Japoni- lakūnas kapit. Hawks ligonikiek šilčiau.
nėję turės išbūti 5 savaites, pasiruošimu Sibire.
Vienas plėšikas sugautas.
PLATINKITE ‘‘ DRAUGĄ ” jai.
jai-

i

—
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šeštadienis, balan. 9 d., 1032

dieviškųjų spaudų, parapijom} tarpe sėjo ne
DIDŽIOJO VEIMARIEČIO SUKAKsutikimų
ir
neapykantos
sėklų.
Tiesa,
savo
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
TUVES
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pulaiku jiems pavyko katalikų vienybę suardyti,
p*l Metų — $3.60. Trims Mėnesiams — $$.00. Vienam
grupelę nesusipratusių katalikų į savo pusę
Ittoesiui — T6c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
Kovo 22 d. sukako lygiai dainius, kaip Goethė. Berods, Stancikas su Rašinskiene pralenkė Varakulį.
tų — $4.00, Kopija .03c.
patraukti, bet šv. Jurgio parapija pasiliko šimtas metų nuo mirties vie Nietzschė yra pasakęs, kad
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųStulginskas - Gubystę. Janušauskas trečioj
stipri. Ji pasiliko vadinamojo Bridgeporto no didžiausių pasauly poeto Goethė nebuvęs vokiečių poe
Una, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
vietoj. Aukškalnis su Grybu vejasi Valančių,
tikybinio, kultūrinio ir ekonominio lietuvių dainiaus — Goetbės. Tai bu- tas. Jo kūryba išaugusi iš vi
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00. vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
veikimo centru.
Rėkus - Kazlauskienę
vo pasaulinio masto genijus, siškai svetimų pradų ir pasi
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Pradžių šv. Jurgio parapijai davė a. a. ir jį šiandien mini ne tik vo likusi vokiečiams svetima. Ne
vai. po piet
kun. Kolesinskis. Tai buvo pirmas jos kle kiečiai, bet ir daugumas civi nuostabu, kad tokios mintys
bonas. Antruoju klebonu buvo a. a. kun. lizuotų tautų. Vokiečiai jį lai Nietzschei kilti galėjo, bet vis
“D R A U. G A S”
Kraučiūnas, kuriam teko rūpintis bažnyčios ko savo tautos didžiausiu dai dėlto su jomis sutikti negali
LlTHUANiAN DAILY FR1END
ir mokyklos statymu. Velionies dėka pasta nium, o kitos tautos —r vienu ma. Joks kūrėjas, nors ir gt
Published Daily, Eacept Sunday.
tyta graži bažnyčia ir mokykla. A. a. kun. iš didžiausių pasaulio poetų. niališkiausias, vis dėlto yra sa •
SUBSORIPTION8: One Year — $6.00. Siz Montbs
$1.60. Three Montbs — $2.00. One Montb — 76c.
Kraučiūnas ir jo padėjėjai, matyti, nujautė,
■Juro pa — One Tear — $7.»«. Siz Montbs — $4.00.
Goethė buvo ne tik didelis vo aplinkumos auklėtiniu. Ižo
Copy
py — .tie.
kad Bridgeportas ilgainiui pasiliks lietuviš menininkas, bet ir didelis mo- liuotis nuo aplinkumos sunku
Advertising in “DRAUGAS" brings best results.
kuoju centru, dėl to ir reikalingieji trobesiai kslininkas. Kaip kiekvienas di | Bet reikia nepamiršti, kaa
Advertising rates on applicatlon
statyta erdvi ir gražūs, kurių patogumais ir delio masto poetas, jis buvo j Goetbės Vokietija griežtai sky
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
jaunosios lietuvių kartos galėtų naudotis.
gilus psichologas. Jo kūrybos! į'ėsi nuo šiandieninės, aplamai
Trečiuoju ir dabartiniu klebonu yra J. M. temos daugiausia yra ne siau-1 nuo Vokietijos, kuri atsirado
DIENOS KLAUSIMAI
didžiai geub. pralotas M. Krušas, kuiio rū rai nacionalės, bet apskritai Į antroje pereito šimtmečio pu
pestingumas, darbštumas ir sumanumas pa žmoniškos jr gvildena anų lai sej.
ONA RAŠINSKIENĖ
VINCAS STANCIKAS
PIRMOJI CHICAGOS LIET. PARAPIJA
rapijos reikalų tvarkyme senai yra gerai ži kų žmonijos problemas. Tai
Goetbės ir Scliillerio Vokie
ekstra lenktynės? Vakar ekstra . lenktynėse
nomas. Jam teko nemaža padirbėti, kad pa buvo ne šiauraus nacionaliz tija buvo dainių, filosofų, me- Vakar
,
......
. i
(Bal...
,
.
.
. ipatapes pusmilijoninku. (Bal-; patapus pusmilijoninke
]
Chicagoje turime keliolikų lietuvių ka rapija būtų privesta prie tokios geros būties, mo, bet pasaulinio humanizmo mninkų
salis. JoB dvasia, josi.
i
.
• r
500,010).
.
. .
. ’ d
su turi 500,050).
sų turi 5
talikų parapijų. Seniausia iš jų yra Šv. Jur kokioj ji dabar yra. Jam reikėjo šį tų dar dainius. Dėl to jį ir vertina centras, .kuris
gaivino visų vo- Į
gio parapija, kurių teisingai galima pava pristatyti, įrengti, pataisyti ir sutvarkyti. civilizuotų tautų daugumas.
kiečių tautų, buvo pietuose
Ekstra lenktynės vakar da- kontesto viršūnėje. Bet bežiūdinti visų kitų motina. Ši parapija rytoj Gerb. pralotui tas gerai pavyko padaryti.
Gamtininkas tyrinėtojas, fi Goetbės ir Schillerio Vokieti vė didelių rezultatų.
Tarpe1 rėdami jie nė nepastebėjo,
mini savo gyvavimo 40 metų sukaktį. Tai re
Šio jubiliejaus proga mes linkime šv. losofas, psichologas ir drauge W gal geriausia galima pažu- j Stanciko Kašinskienės, Gu_ kaip jies patiems iš užpakata, istorinė ir reikšminga iškilmė, kuri ne Jurgio par. klebonui ir visiems parapijonams didelis menininkas
Goethė nti iš m-me de Stael veikalu
vien tos parapijos žmonių, bet visų Chica- ko geriausio pasisekimo ir toliau dirbti vie buvo retas kūrybinio vispusiš- “De l’Allemagne” (1813 m.j. bystos, Janušausko ir Stulgi- lio pradėjo rodytis pavojus.
nsko buvo ištikus didelė kova Štai, Aukškalnis, matydamas,
gos lietuvių turėtų būti tinkamai paminėta:
nybėje, išlaikant tų tikėjimo, lietuvybės, kul kumo reiškinys, giliai tikintis Šitame veikale autorė piešia už pirmenybę, už laimėjimų j kaip Valančius toli jįtužpakaKol Chicagoj nebuvo nė vienos lietuvių tūrinio ir ekonominio gyvenimo centrų tin žmogus. Kiekviename žmogu Vokietijų, kaip filosofų, poe
pusmilijohų balsų. Iš karto Į ly paliko ir kad jam gali būti
parapijos, nebuvo jokio lietuviško sąjūdžio. kamoje aukštumoje.
je jis matė Dievo kibirkštį, ir, tų ir menininkų šalį. Jei pran atrodė, kad Janušauskas, sto-l“ blogi popeliai” nuo Grybo,
Pirmieji parapijos steigėjai aiškiai matė, kad
Tegyvuoja šv. Jurgio parapija!
jo manymu, kiekvienas žmo cūzei, tokios aukštos kultūros, vėjęs penktoj vietoj, pralenks Misiūno, Kazlauskienės, Kė
parapija reikalinga ir tikybišku ir tautišku
gus turėjo tų duotų jam Die kaip m-me de Stael, galėjo į- višus keturis oponentus irpir- j kaus ir kitų, suskato vytis Va
atžvilgiu. Dėl to, Šv. Jurgio parapijos atsira
Valstybės gynėjo (States Attorney) vie vo kibirkštį padaryti didele kvėpti tokius entuziastingus a- inas pasiskelbs pusmilijonin- llančių. Jei to nebūtų padaręs,
dimo istorijų skaitydami, matome, kad jie su ta yra labai svarbi. Ji yra tiek svarbi, kaip ir liepsna. Žmogaus vyriausių ti tsiliepimus apie anuometinę
didžiausiu pasiaukojimu dirbo, kad tik pa paties miesto majoro vieta. Dabar valstybės kslų jis matė veikime. Ko Vokietijų, tai aišku, kadi tai ku. Bet, atsipeikėjęs nuo va- 'Grybas būtų jį užpakaly pasta
karyksčio smūgio, Stancikas tęs. Pasirodo, kad kartais žmo
niektų savo tikslų: suorganizuoti parapijų,
gynėjai Chicagoj yra gerb. teisėjas John daugiau žmogus veikia, to pa- turėjo būti šalis, visiškai skir pajarg tokį plušų, kad Janu- gus netikėtai save išsigelbėji.
pastatyti bažnyčių, gauti lietuvį kunigų.
Svvanson’as. Tai teisingas, veiklus ir energin našesnis jis darosi įi Dievų.jtinga nuo Hitlerio ^Vokietijos. I šanskas turėjo užpakaly pasi- Šiuo syk Aukškalnis save iš
Nuo šv. Jurgio parapijos atsiradimo, gas vyras. Jis tai savo darbais, kaipo valsty Goetliės veikimas — tai kū-l Jeigu madame de Stael atsi-!lįkti Vėliau tų patį padarė sigelbėjo.
Chicagos lietuvių gyvenimas pradėjo eiti vi bės gynėjas, įrodė. Ši vieta jam teko užimti rybos, o ne naikinimo veiki keltų iš grabo ir atvyktų Hit
ir Rašinskienė. Gubysta banNortbsidietis Rėkus, matysai kitokia vaga. Steigėsi naujos draugijos, tada, kada šiame mieste kriminalistai buvo mas. Veikimas turi laikytis lerio Vokietijon, pamatytų na
dė spirtis Janušauskui, tačiau j tĮajnas^ kaj Kazlauskiene iiolietuviai spietėsi 'krūvon, atsirado daugiau labiausiai įsigalėję. Jis miestų ir apylinkes etikos nurodytų kelių.
cionalsocialistų
ir komunistų neįstengė pralenkti, lų patįjv-s ar
....
tyčiomis nenori Miveikimo, pradėjo steigtis lietuviški bizniai, žymiai apvalė, l’or tris savo tarnybos metus
Nemaža jaunų rašytojų ir m,t»»g»,p«6,s|WUtyt,„8pa«idar6 ir stulginskas; ja,n pa1(Jukti
,,j(|
jai
ilgainiui susilaukta savų laikraščių, bankų ir p. Swanson’as daugiau padarė, negu keli jo j pas mus žiūri į romantizmų dos, tai
tur būt!, tartųsi 1^0 tik Gubystų “užlaužti”,į«tan*kal
lipti.
Jei
šiandie,
'visos eilės kultūrinių ir ekonominių įstaigų.
pirmtakūnai krūvon sudėjus. Be to, p. Swan- su panieka. Bet Vis dęlto ro pakliuvusi visai kiton* šalin. -bet Janušausko
nepajege oz- ar
Kazlauskienė neužsiAugant lietuyių skaičiui Chicagoje, bu- son’as sau į talką t pasikvietė mušt) tafttfttį mantizmas davė fttdfcattsius Šiandienraėj- Vokietijoj fi4oso.
v.
.
. |k°s ragan įvaryti. Varakulis Į inos an£ ^Įjsiūno, o tas nebėgs
'vo reikalas steigti naujas parapijas. Jos ir adv. Frankų Mast’ų, kuris taip pat gražų re rašytojus poetus. Netūraliz- lų ir poetų mažiau begirdeti | vakarykščias lenktynes pasy- ;ant
Grybo, Rėkus gali šab
steigėsi. Tačiau centras iš šv. Jurgio para kordų padarė. Dėl to mes raginaui lietuvius mas bei realizmas, įvairiau Jų vietų užėmė hitlerininkai j vinį žiūrėjo. Jis tik tiek pa-L
T Grybo atsistoti,
pijos neišsikėlė. Ji pasiliko vięna iš didžiau respublikonus balsuoti už p. John Swanson’ų, siose savo formose, nėra da ir komunistai.
i sakė: “Skaniausiai juokiasi*
sių parapijų, kurios ribose visada ėjo plačia kuris vėl j tų pačių vietų savo kandidatūrų vęs kūrėjų, kurie galėti} pri Žinomas amerikiečių žurna ltas, kas paskiausiai juokiasi; Kokie “eudai’ vajaus lauvaga visoks veikimas, o ypač ekonomiškas. stato, o 15 ward’o lietuvius balsuoti už savo lygti romantizmo^ kūrėjams. Į listas, Knikkerboker, pasižy | Taigi, šiandie iš syk turime |ke
ateinančių savaitę,
Čia steigėsi bankai, spaustuvės, spulkos, pa lautietį p. Frankų Mast’ų, kuris stato savo Literatūrinė kūryba yra dau-imėjęs savo brošiūromis • apie du pusilijoninku. Vadinas, ku-iIae^as ne8ah pasakyti; liet as
sirodė pirmieji laikraščiai, atsidarė ofisus pi kandidatūrų į to wiard’o respublikonų vado giausia laiko dvasios atspin- Husijų, neseniai išleido bro rie betino už Stancikų ir I{a-lt’a^u gaKų guldyti, kad konrmieji lietuvių profesijonalai. Halsted g-vė, vus (committeeman).
dis. la dvasia nuųįat keičia šiūnj apie Vokietijų, ant ku-1 šinskienę (girdėjau, kad betų Kstininkų stovy bus didelių
tarp 31 ir 35 gatvių ir šiandien tebėra lyg
si, tad keičiasi ir literatferinės ries viršelio atvaizduota iškel-buvo ir dar ne bet kokių!), ja^llia*Illb Netiktai gali į pus
ir Kauno Laisvės alėja su daugybe visokių
Cicero’s miesto gyventojai antradienį į- kūrybos formos.
ta hitlerininko ranka su “ha- tie nieko nepralošė.
Dabar udlijoninkus iškilti tie, kurių
lietuviškų įmonių.
vykusiuose trinkimuose pamainė savo valdžių.
ckenkreuzu
”
ir
greta
kita
ražiūrėsime,
kas
sekantis
busi^an^e ne saPne nesapnuojaŽiūrint į šios dienos Vokie
Įsteigta šv. Jurgio parapija naudojosi ne Laimėjo demokratai, kurie per keliolikų me tijų, tenka stebėtis, kad ji ga- nka su piautuvu ir plaktuku, pusmilijoninkas.
!ine* J-aigi nekantriai lauksime
tik katalikai savo tikybiškiems ir tautiškiems tų stengėsi respublikonus “nuversti,” Šį kar Įėjo pagimdyti tokį dainių^-Jo manymu, tai šiandieninės Penkiems kontestininkams ; antradienio ir žiūrėsime,
darbams dirbti, liet naudojosi ir nekatalikai tų į Cicero’s miesto valdybų pateko ir lietu kaip Goethė. Šios dienos Vo- Vokietijos simboliai. Hitlerini vakar taip sušturmavus, Sta-j
savo pražūtingiems tikslams siekti. Jie matė, vis dr. š. Doviatas. Jis išrinktas knygyno kietija yra taip m ■romantiška, (nkams Goethė — tai tik hejė- niulis, Varkalienė, Mandravi^aIv^s
pasninkas, be
kad parapija, tai tikybinis ir Tautinis centras. prižiūrėtojų tarybom Bravo, ciceriečianis, lie taip nutolusi nuo Goetbės dva-i gis, internacionalus svajotojas, ekas, Petrauskas, Gilienė ir |ftr lo
šventė.
Jiems atsirado noro tų centrų griauti. Dėl tuviams, kad jie sugebėjo savo tautietį pa sios, jog sunku suprasti, kaip kuriuo visiškai neverta domė-i Valančius lig padrę patinu-' Laukas
akylus, miškasto, kiek galėdami, organizavosi, platino be statyti kandidatu ir jį išrinkti.
tokioj šaly galėjo išaugti toks
(Tąsa 3 pusi.)
• jįbas, sustojo žiūrėti, kas dėsis ausylas.

“D R A U G A S”

I

1$ SYK DU PUSMIUJONINKAI!

$». Jurgio par. Chicagoj 40
m. įtarimo sukakti miiHit
Darbo pradžia

f

Šv. Jurgio parapijos archive užsiliko
įdomių užrašų apie pirmuosius Chicagos
lietuvius ir jų pastangas įkurti lietuviški}
parapijų. Užrašai vesti senoviška rašyba
ir įdomūs ne vien jdėl paduodamų žinių,
o ir .dėl rašybos.
Štai keletas ištraukų iš sakytų užrašų:
“Ape ttždeima Lietuwiszkos parapios
Sz-to Jurgio ant Bridgeporth Chicago, III.
Lietuwiszka parapia Chicago pra| dėjo užsydėt 1884 m. ba no to lajko praį dėjo lynktys in Chioaga Lietuwej ir tuoMse 1684 m. Lietuwej buvo užriszia Drau* giate Sz-to Jurgio, ant NoHe Ulicz: ale
t kad da labaj niažuj buvo lietuwiu tašyk o
b- '
I trumpam lajkie ir tie patis išsiskirstė in
f kitus miestus dėl to Draugiste nebegalejo
L«u«iwirtit ir suwisu suiro.”
*
Toliau užrašų vedėjas rašo, kad 1886
m. pradėjo Vėl daugiau atsirasti lietuvių
'

.i*

,

,

.

Chicagoj. Tada nuo seniau Užsilikusicji
lietuviai kaip tai Jurgis Liutkevičius, Mateušas Korsakauskas, Baltramiejus Špo- !
kevičius, Petras Zacbarevičius, Julijonas
Ostrauskas, Simonas Lelešius, Laurinas
Ažukas, Jonas Mat ūkai tis ir Jonas Stan
kevičius matė, kad ligtuviško kunigo ga
vimu jau galima ir reikia rūpintis, “O be
uždeimo Draugisles nemato galimu užlaikimo Lietuvvniko kunigo prie kokios nors
parapijos, arba sutwerimo Lietuwiškos
parapijos.” Todėl sakyti vyrai nutarė su
šaukti lietuvių susirinkimų ‘‘ant Noble
Ulicz: po No. 668 in aptieka Daktaro
Kossakausko Lietuvvninko ant dienos 24
Spalio (Pazdzieunik) 1886 in. mitynga dėl
uždeimo Lietuwiszkos Draugistes.” Tame
susirinkime buvo 12 lietuvių ir įsteigė Šv.
Kazimiero Karalaičio Dr-jų. Antrų susi
rinkimų nutarė laikyti lapkričio 7 d., kur
naujų narių prisirašė 23. Viso narių susi
darė 35. Sekančiais 1887 m. artinantis
Velykoms Šv. Kazimiero Dr-ja pakvietė
kun. Čižauskų iš So. Bend, lud. Tų lietu
vį kunigų priėmė lenkų kun. W. Barzynskis, Šv. Stanislovo jiar. klebonas. Užra

šų vedėjas pastebi, kad kurt. Čižauakas j
“to Bažnicziojez pirma karta iszklause
Chicagos ir aplinkines Lietuwius prygimte “kalba spawiednes ir i&reiszkie gražu
pamokslu, užukwatidamas, Lietuwius idant
rysztusi in Draugiste, o tokiu budu ne
usz ilgo lajko galės turėt savo locna Lie
tu wiszka parapia, Bažnięzia ir kunigą.”
Pirmas klebonas

s Per šešis metus Šv. Kazimiero Dr-ja
augo ir stiprėjo. Kasmet parsikviesdavo
lietuvį kunigų velykinei atlikti, o kartais
parsikviesdavo ir du sykiu. Didėjant lie
tuvių skaičiui, lietuviai pamatė, kad jmi
laikas rūpintis steigimu lietuviškos para
pijos ir gariniu nuolatinio lietuvio kuni
go.

Pradžioje 1892 metų kun. Čižauskas
atvykęs iš So. Bend, Ind. Chicagon lie
tuvių parapijos reikalais įsitikino, kad
pietinėj daly gausingiau lietuvių esama,
negu šiaurinėj. Jisai sušaukė lietuvių su
sirinkimų Bridgeporte lenkų parapijinėj
mokykloj Šv. Marijos Panos Neperstojan
čius Pagalbos parapijoj, kur ir j>radėjo
tverti lietuviškų parapijų ir pradėjo tam

reikalui kolektuoti. Antru sykiu buvo at
vykęs tuo reikalu kun. Zubarieius. Prieš
pat Šv. Kazimiero šventę, būtent, kovo 2
d. tais pat metais atvyko kun. Jurgis Ko
lesinskis. Jis tai buvo pirmutinis, nuola
tinis Chicagos lietuvių klebonas ir nuo to
laiko prasideda faktiškas lietuvių parapi
jos gyvavimas. Parapijai vardas buvo
duotas Šv. Jurgio.
Dar prieš atvykimų kun. J. Kolesinskio lietuvių laikinas parapijos komitetas
buvo numatęs bažnyčiai žemę prie 33-čios
g-vės ir Aubum avė. Dar 1892 m. toje
vietoje buvo nupirkti 8 lotai už $4,800.
Nuo vokiečių katalikų buvo nupirkta sena
medinė bažnyčia už $1,100 ir jų atitraukė
ant mindtų nupirktų lotų. Vėliau dar nu
pirkti buvo 4 lotai už $2,850.
Kun. Kolesinskis Chicagoj išbuvo tik
iki rudens 1893 metų. Laikinai Šv. Jurgio
klebono pareigas ėjo čekų kunigas, kurs
atvažiuodavo iš 18-tos g-vės kolonijos.

Kriaučiūnas uoliai pradėjo darbuotis. Bu
čiuj pradžioj naujasai klebonas pastebėjo,
kad yra būtinas reikalas nupirkti parapi
jai dar du lotu, likusiu prie Auburn avė.
Juos nupirko už $3,600. Pasirūpino ištai
syti bažnyčia iš vidaus ir iš lauko. Apa
čioje bažnyčios įsteigė lietuviškų mokyklų,
kurioj pirmuoju mokytoju buvo Stanislo
vas Daugelevičius, kurs dar ir dabar te
begyvuoja ir yra pieno biznyje. Pirmu
vargonininku buvo Aleksandras Popkevičius.
Kovo 31, 1895 m. įvyko parapijos su
sirinkimas, kur "buvo nutarta statyti mū
rinę klebonijų. Tada parapija skolų jau
veik neturėjo ir visas susirinkimas, kur
buvo apie 70') žmonių, sumanymui prita
rė vienu balsu. Nutarė, kad tam reikalui
išlaidų bus galima daryti taip septynių
ir astuonių tūkstančių dolerių.
Naujos klebonijos statymas prasidė
jo tais pačiais metais gegužės mėnesy.
Pavasarį 1896 metais klebonas kun.
Naujos bažnyčios statymas
Sekantis Chicagos lietuvių dvasios va Kriaučiūnas susilaukė vikaro kun. Edvar
das, ilgai ir ištvermingai darbavęris Šv. do Steponavičiaus.
(Bus daugiau)
J urgio parapijoj buvo kun. Mateuš&s
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i pagalba buvo surengtas vaka- vo. Norint sužinoti, reikia at Kur šuo laka, ten ir loja.
Marti — karti.
| rėlis.
x
vykti tos dieno vakarų į pa Numirė meška, tai meskim Ka.*# ars — nepavargs, kas
Vak. komisija rapijos svetainę.
Rep. ir triubas.
vogs nepralobs.

I laiko bizniui, tik išmokėjimui
1 pagal čekius. Valstybės .staty.
~
mai reikalauja, kad visi išmoo stotis A. J. J.
kėjimai būtų vykdomi per ba1 nikių programų ii
Bam ,,|<us y,\ vjPn()S skolinamosios
Kame rengia labdarių 3 k p. j>(.1|(i,.()V(‘.s (spulkos) pinigai
'• stadienj bal. 9 d.
nežlugo. Kaip žinome, šios be&v. Antano parapijos salėj
ndrovės turi tautines, valstytų puikių programų išpildys |))nps lp federalines
(Jungt.

Bal. 3 d. par. svet. buvo mX Bal. 4 d. Įvyko “praparIEŠKOJIMAS NR. 47
rengtas labdarių s-gos naudai
tierių” kliubo susirinkimas
pasilinksminimo
vakarėlis.
parapijos svetainėj. Susirinki Šie asmenys gyvenų Ameri
Programų vedė ir turiningų
mas buvo gausingas, dalyva koje, yra ieškomi:
kalbelę pasakė mūsų gerl».
vo kleb. A. Linkus. Kliubas
Balbakas, Edvardas. Gyvekleb. kun. Linkus. Labdarių
i paskyrė 25 dol. paradai už jnęs Cbicagoje.
1 kuopos artistai suvaidino
sviesos ir svetaines naudojiBenediktavičia Vladas. Ki
veikalų “Pražydo nuvytusios
mų.
lęs iš Kražių vals., Raseinių
Westvilles farmeriai. kurie ba Valstybių) sųjungas (susivie gėlės”. Vaidino: J. Norkus,
X Bal. 4 d. klebonas ir pa-; aPskr- Gyvenęs Chicagoje su atpyškės 4 vai. popiet^šeš nijimus). Milijonai žmonių A. Mažeikaitė, Al. JuozapaiRoselande.
tadienį ir apvažiuos visų Ci veikia išvien ir iškovojo sau tisf O. Novickaitė, J. Cepulie- 1aPGos komitetas turėjo paBlažienė ar Blaznienė,. Juzė
nė, O. Sudeikienė, O. Knatau- j garimų. Nutarta surengti bacero, o vakare 7:45 vai. pra reikalingi^teisių.
skaitė ir P. Aleksandravičius,
su šokiais parapijos nau- Janulevičaitė. Pirm karo gy
sidės programa, kurių išpil
veno Sbeboygan, Wisconsin.
Alės ir šiandien savo nuta Kiekvienas savo rolę puikiai dak ^a’ ivyks bal. 23 d. par.
dys minėti farmeriai. Po to 1
o publika gėrėjosi svetainėj. Be to bus radijo Jeckus Pranas. Kadaise gvbus šokiai, griežiant farmerių rimus vykdome: vienų pirma vaidino,
veno Cbicagoje — Bridgepordieni Įregistruotus išimti pini- vaidinimu ir smarkiai delnais aparato laimėjimas ir kitų įorkestrui.
te. >
vairumų.
Užtat labdarių 3 kp. ir ren-'^ai išmokame kitų pirmadienį, plojo.
Jotautas Pranas. Kilęs is
X Akademijos rėmėjų 7 sk
gimo komisija kviečia visus Balandžio 4 d. atidarėme nauDuetų dainavo O. Navickai-)žada surengti gražų vakarėlį iVilkijos vaIs ’ Kauno aPskr
ateinantį šeštadienį atsiianky- -PI 40-tų serijų. Kas tik gali, f. įr Q Knatauskaite; akęmti j parapijos svetainę, nes bus dalyvaukite muši]bendrovėje j panavo B Gedviiaitė Smui. su puikia programa ir užkan- Kadaise gyveno Moline, Illi
džiais. Programų išpildys mo nois.
daug “fonių”,/kurių cicerie- ir būsite visai patenkinti.
kų duetų smuikavo Aug. Bikyklos visų skyrių vaikučiai, S kakovskis Vladas. Gyvenęs
<• i ai dar nėra matę. To vaka
B-vės sekr. F. Strelčiūnas liauskas ir J. Bikus; pijanais vadovaujant seselėms -kazimie i Cbicagoje
Bridgeporte.
ro pelnas eis labdarių tikslui.
pritarė O. Knatauskaite. Solo rietėms. Daug dirba skyriaus' ^tenderis Karolis (Charles
O kų labdariai veikia — žiCicero, III.—
Sekmądiėni,,dainavo O. Navickaitė; pija- pirmininkė G.udžiūnienė, po-' Stender). Iš Pandėlio vals..
noma^ šelpia pavargėlius. Už- balandžio 10 d. 8 vai. vakare'nu pritarė O. Knatauskaite.
nios: Šliužienė, Žitkevičienė,
apskr. Prieš karų gy
tat visi bukit labdariais ir prasidės Šv. Antano parapijos Dainomis ir smuikavimu pubDrungilienė ir kitos, kad va- veao Chicagoje ii AVaukegan,
pi Įsidėkit savo atsilankymu jaunamečių choro programa, j lika dar labiau gėrėjosi, negu
karėlis pavyktų. Kviečiami ^binois.
piipildvkit parap. svetainę. Programa susidės iš linksimos j vaidinimu. Po programos prasvečiai iš kitų kolonijų pama-1 Zeleniakas Vincas. Kilęs iš
Jei nori Dievų turėti savo muz’kos, jausmingi} lietuvis- sidėjo šokiai.
Žmonių buvo tyti gražių programų ir pare-|Gudelių vals” Mariampojės
skolininku, o ne teisėju,, tai kų dainelių ir juokiųgo vei^pilnutė svetainė. Visi linksmi- mti kilnių idėjų. Įžanga tik 'a?skr- <Gyveno Cleveland, O
per pavargėlių rankas duok ka^li°, po programos bus pa- nosi prie puikaus lietuvių or- 35 centai
'
i^0, Atsiliepė jo žmona, Ona
jam valgio, duok jam gerti, s'linksminimas ir šokiai.
jkestro (P. Pikturna, M. Me
..
.
. Zaleniakienė.
X Parapijos pirmas pikuiduok jam rūbų ir' kuo galiĮ Be choro narių programe dei?is’
Bikus lr A* Biliauekas tas gegužės 1 d. Vytauto 1 Anke«a“ kardyti asmenys
šelpk jį. Pavargėlį visi nieki- dalyvaus svečiai dainininkai, .ka8>* Mm5ti m^ikantai yra
prašomi atsiliepti ir kiekvie
na, beveik ir giminės išsiža-! mūsų svetainėj dar negirdėti .idunB«ai terP
metu, Parke' Vajiinaši, West Pull, pmų svetainėj dar negirdėti,
bef ^uzikoj jau gJ manas atidarys piknikų sezo- nas kas kų nors apie juos ži
da, o turtingas turi dang
tai p-le Bione Stulgaite ir p.
pasižvmėie
Pr*e to •lau v*sn smarku- notų, yra prašomas suteikti
ei ui i u
Klemensas Maleckis. šokiams,
p
■ Ję-........................ 'niu rengjamasį. Gerb. kleb. A. žinių. Bet kokia žinia bus bra
; gręs linksma muzika — trys A akaro komisija širdingai, Linkaus vardinės išpuola bal. ngiai įvertinta.
Lietuvių šv. Antano para- broliai Metrikais
dėkoja visiems artistams, dai-| -jy d Komisijos pirmininkas
Lietuvos Konsulatas,
pi jos statybos ir paskolos be-!
_______ nininkams ir muzikantams. ofA> Žitkevičius sako, kad tų
Room 1904
ndrove kovo 28 d. užbaigė 39, SKAITYK TTF IR PLATU 'ypač p-nai Sudeikienei, labd. dienų bus toks įvykis, kokio
201 No. Wells St.,
serijų. Atsižvelgiant į šiuos
KITĘ “DRAUGĄ”
1 kuopos pimiin., nes su jos iki šiol West Pullmane nebuChicago, Illinois.
blogus laikus, b-vės reikalai
4
*

’

neprasti: išmokėta akcijų už
16,000 dol., indėlių išmokėta
10,200 dol., paskolyta 8,200
dol., liko 3,500 dol.
.Bendrovė banke pinigų ne-.

DIDŽIOJO VEIMARIEŪI0
SUKAKTUVĖS

Balsuokite uz siuos
3 DEMOKRATUS

Šiandie..
kaip ir per praėjusius dvidešimt
aštuonis metus viršininkai ir direk
toriai Peoples National Bank &
Trust Co. tebesilaiko tokio nusista
tymo, kokiu remiasi stiprūs ir pat
varūs bankai.
LAIVAKORTES

Peoples J^ational "Bank
and ‘Jrust Company

oj' Chicago

47th Street and Ashland Avenue

NAUJOS RADIOS
6 tūbų Baby G.rand. Pa
gauna tolimas stotis ir
Police Calls
Tiktai .... s 14.95

Trumpųjų bangų Sliort
Wave Cohventer. Prijun
gus prie jūsų radio gali
ma pagauti visas tolimas
ir Europos stotis

M 4.95
MAJESTIC radio ir pbonografas krūvoje su 12 lietu
viškų rekordų ...........
$69.50
NAUJAS automobilių radio vertės $65.00 lengvai įde
damas į jūsų automobilių. Su įdėjimu už <fi9Q.QQ
ATPIGINTA kaina ant Hoover dulkių valytojų, vertės
$55.00.
Su visais pritaisvniais dėl valymo kambarių

............ ........................ $23.50
Didžio saizo THOR skalbimui mašina už $77.50

’ufc

GRAŽUS VICTOR REKORDAI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
tis. Komunistams jis burž'ijn
poetas ir pats buržujus kanita’i-tas. Vokietijos jaunimui
šiandien Hitleris daug (tau
ginu imponuoja, nekaip Gori
liė. Net mokslo vyrams, imi
versUeto profesoriams ir ji
nemažam skaičiui. Uitiem,
kumštis daugiau imponuoja,
nekaip Goetliės dvasia. Nema
ža profesorių yra karšti hit
lerininkai. Taigi, šiandieninėj

Z

už mažiau kaip pusę kainos
VERTĖS 75c. — PO 35c. ARBA 3 UŽ $1.00

IŠRINKITE

IŠRINKITE

Mes J. Curry

Mara R. O’Toole

Democratic Camdldate

Democratic Candidate

State Senator

State Representative

4th Senatoriai District

Chas J. Curry yra lietu
viams žinomas, jis eina su
lietuviams palankia grupe
Vokietijoj viešpatauja ne tiek
ir visi pil:ečiai privalo už jį
Goethės, kiek Hitlerio dvasia.
atduoti savo balsus.
Fizinės mjėges bei kumšties
Paskutinėj legislaturos se
kultas pasiekė aukščiausį lai
psnį. Bet vis dėlto mes neno S z sijoj O’Grady pervarė bilių
rėtume būti visiškai pesimis
-pataisa 'prohibicijos įsta
tai. Vis dėlto ne visi vokiečiai
tymui panaikinimui search
pasitiki Hitlerio kumščiu, o ir
and seizure law, kurį gub.
pats Hitleris, jei jatn teks ka
da nors stoti vokiečių valsty
Emmerson vetavo.
bės prieky, turės pastebėti.
l<ad kumščiu ne viskas galima
padaryti. Goethės amžininkas
Napoleonas buvo per daug Įti
kėjęs kumščiui, bet skaudžiai
apsivylė. Smarkus kumštinin
kas buvo ^Vilhelmas IT, bet
ir jam teko įsitikinti, kad ku
mščiu visko nepadarysi. Jei
ir Hitleris per daug visiems
rodys kumštį, tai taip pat nuo
kumščių anksčiau ar vėliau tu
rės kristi. Materialės pajėgos
niekinti negalima.' Tai svar
bus ir reikalingas veiksnys.
Bet dvasia stovi aukščiau už
materialę pajėgų. Istorija jau
daug kartų yra šitai įrodžiusi.

PINIGŲ SIUNTIMAS

•

ALDERMANAS

Thoinas I. O’Grady
Demokratų Kandidatas j

WARD

4th Senatoriai District

Wm. R. O’Toole yra se
nas veikėjas ant Town of
Lake. Wm. R. O’Toole iš
buvęs aldermanu 14-tos wardos per septynioliką metų.
Wm. R. O’Toole yra de
mokratų kandidatas į State
Representative ir visi priva
lo už balsuoti.

i

COMMITTEEMAN
14 WARD

14042—Užmiršai Tėv.ų Kapus ir laivyne — įdainavo Butėnas
14029—Linominis ir Užgavėnės su orkestru. a
14024—Nepamiršk Manęs — Polka ir Vilniaus Valeas.
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadtnės Bankietas ve«eilės orkestrą.
14025—Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
14041—Diemantas Polka ir Gėlynas Polka.
14009—rMolip Uibonas, Sakė Mane šiokia.
14014—Burdingierius Praktikuoja ir Klausyk Mylimoji.
UIETUVOS VIEŠBUČIO "METRAPOL.IO” ORKESTRAS.
M. Hofmeklerio. Diriguojamas — įdainavo: D. Dolskis
16255F Ka.riškas Vaizdelis, Fokstrotą^
— Orkestras su
Sudiev, Sudiev, Fokstrotas
— Incidentai Singlng
MAHANOJAU8 LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Diriguojamas — įdainavimu: J. Zack ir Ak. Shuck
16254F Aukšti Kalneliai
Orkestrą with
Ak, Norėčiau
’
Incidentai singing
LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS, M. Hofmeklerio Diriguoja
ma su V. Dineikos lr J. Petrausko įdainavimu.
16252F Kukutė, Valeas ir Myliu, Tango.
16253 Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
MAHANOJAUS LIET. MATNIERIŲ ORK., Fr. Yotko Diriguojamas
{dainavimu: J. “apk Ir A. Shuck.
16251F Rinkai Man Bernelį ir Adomo ir Jlevos, Polka.

1^227F Jurgio

PENNSYLVANIJO8 ANGLIAKASIAL
Polka ir Ūkininkų Polka.

16293F Šiaulių Polka ir Pavasaris Polka.
16191F Tamošiaus Polka lr Panelės Patogumas.
16162F Gaspadinė Anę. Dlenę Ir Zanavlkas,—įdainavo: Jurgis Aranskas, Stasys Pauras, Baritonas ir Juozas Antanėli., Tenoras
, • su orkestro, akompanimentu.
16226F Sunku Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Atplezdeno.
16222F Artojaus Daina ir Svajonių Naktys.

16214F Sudiev, Panaltėlė lr MarsalletA
16176F Muzikantai Rėžklt Kazokę ir Atsimeni Tę Dlenę.

16171F Svajohė ir Meilė lr Sudiev Sesutės.
KAINA 76c.
Radio Tūbos R. C. A.
Kitų

išdirbysčių

Elektrikiniai

Kai artinosi balsavimo diena, tai piliečiai privalo
hūfnoi isigil’nti 1 tai. kas ju yra draugai ir kas prie
šai. Tada supratę visi privalo eiti Į balsavimo vietas
ir paduoti balsus už savo prietelius. 14-to vvardo pi
liečiai privalo žinoti, kad THOS. J. O’GRADY yra
rimtas ir energingas kovotojas už žmonių teises Ir jų
reikalus. Už tai jis yra igiięs žmonių pasitikėjimą ir
buvo Išrinktas i ofisus Šešis sykius, psai yra pasiau
kojęs žmonių labui, nemokamai dirba Great Lakęs
Gulf Deep Waterway komisijoj ir jis griežtai stovė

jo už to kelio pravedimą. Jisai darbavosi, kad išro
dyt! žmonėms, kaip taksai neteisingai yra pask’rstoml ir kaip turtuoliai nuo taksų paHuosuojaani.
O’GRADY yra darbininkų klesos draugas. Jisai ko
vojo už Įvedimą 8 vai. darbo dienos moterims.
Už tokj tai veikėją visų piliečių balsai turi būt pa
duoti. Neužmirškite Ir jo draugu.
CHARLES |. CURRY, kandidatas I State Senator
ir YVILLIAM R. O’TOOLE, kandidatas 1 State Re
presentative.

alsavimai Utarninke Bal.-April 12,1932

Sparton,

Refrigeratoriai

po

79c
49c

..

ir Cuningham po

Radio Tūbos

Starr ir kitų,

VIENAS

.
Norge,

Majcstic,

žemos kainos

po

Servel,

$99.00
ir aukščiau

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

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705
Orašųa Radio Programai du kartu J savaitę duodama Budrtko Krau
tuvės Nedėllomis Iš stoties WCFL nuo 1:16 lld 2 popietų ir Ketvergals iš stoties WHFC nuo 7 Iki 8 vai. vakaro.

I

r

4

H t

P P

Šeštadienis, balan. 9 d., 1032

kos iš “Carmen” ir Aleksio rų pasklido į tolimus kraštus, svetainėje. Užtikrinu, kad gė- žinomas veikėjas V. Stanei naujosios valdybos paveikslų,
“Atsigėriau žalio vyno.” Ži nes buvo matyti vargonininkas rėsitės mergaičių pergyveni kas darbuojasi, platindamas i kuris bus įdėtas ateinančio
nomas dainininkas J. Roma St. Žylius su savo, žmona iš mu anų laikų, kada krikščio- “Draugų”.
Jam ir sekasi sekmadienio “Tribūne” laido
—•-------------------nas
dainavo
‘
Pakelkit
taures
’
,
\\aukegan, iii.
jnys turėjo slapstydamiesi gar- Gerbiamasis, nepasiduok, lai je. Paveiksle rasime pernykš
MOT. S-GA VERTA REMTI (Cliicagos Aptikt*, sumanė su
rengti vienų bendrų agitnti- “Kaitink, šviesi saulutė” ir
Po koncerto buvo šokiai prie binti Tikrųjį Dievų, o ne Ko- kykis pirmoj vietoj,
tę pirmininkę B. Lauraitienę,
į
X Šv. Kazimiero Akad. rė 4dr. Lauraičio žmonų), naujo
Perskaičiusi ‘‘Drauge” gra-.viškų vakarų, kuriame plačiai “Veversėliai -čiulba.” Pijami labai gero orkestro, kuris ne- mos pagynų dievus.
žų “Sųjungietės” straipsni, bus išaiškinta Moterų Sujun akompanavo jo sūnus Ričar pamiršo ir lietuviškų šokių.
Sodalietė mėjų 1 skyrius rengia kauliu ji pirm. ponia A. Lusk (s've
lėlius.
negaliu nutylėti, kad jame pu gęs tikslas. Kaip man, taip, das.
■----------------------- kų lošimus gegužės 18 d. putim.tautė), vicepirni. Miniatai
Duetų dainavo Agnietė Ožesakyta daug tiesos. Iš tikrųjų'tikiu, ir daugumui moterų ži
T0WN OF LAKE
rupijos svetainėj.
tė, kom. narė J. Jakobienė,
mes, katalikės moterys, per {irių trūksta apie Moterų S-gn. lieuė ir J. Sugentaitė “Jūro
“Kas čia darosi? Nepajus- i
--------------' X Moterų S-gos 21 kuopos kom. narė Ona Biežienė (pir
Vanagaičio tanios moterys ateina ir vėl X Moterų S-gos 2L kuopa vakarinius kepimo, virimo ir mutinė pinu., dr. S. Biežio
mažai rūpinamės susiorgani- Taigi, šitame susirinkime ga je spindi” li
i “Dainuok man dainų.” Publi-; išeina. A! aš melagė ?” Patri- rengia vakarienę balandžio 10
lėsime jų pasiremti.
zavimosi.
siuvimo kursus lanko daug žmona), finansų rast. M. Vai
Moterų Sųjunga yra vieniu-; Vakaras įvyksta visų žino- ka nesi8ailėj° aplodismentų, cija taip sako. Bet aš saugoju, d. G vai. vak. Šv. Kryžiaus ,uoterų ir perginu. Pamokos čienė, ponia V. Torczvnski
lėlė Amerikoj moterų orgaoi- JUOj vįetoj __ Dievo \pvaiz- ^’ana slll|k’y kompozicijų la- Mirtis krikščionims, mirtis!
pai apijus svet. Bus arbatėlė būna kas antradienį, Davis (svetimtautė—dr. V. Torczyzacija; ji turėtų skaityti desė-| doB
salėj, balandžiu įtai »r,inai dainav0 M- JanuKrikščionys, kurie Nerouo ir graži programa ir šokiai. Square Parke.
nski žmona), šokių komisijos
(____
sudegino Romų, dabar Visi kviečiami atsilankyti ir
tkus tūkstančių moterų.
n d Sųjungietė
SlJJUngiet6sako,
suk kad
kadbus-„-'laikais
busiSauBklel,ė' 1M'"i 1>loJ1,n!U da'
X. Y. Z. pirmininkė F. Prihodskienė,
Šiandie M. S. kuopos narių jar įr gra£us persiūt)mėlis,
kartų jų pakvietė kartoti, vėl sukilo, norėjo ciesorių nu-Į paremti parapijos reikalus,
kasin. H. Pilypienė, ir kores
skaičiumi negalime jBaidžiau- |p< įžauga ¥eltui Tat mažlttu- Publika su ilgesiu laukė “vie- žudyti”, — kalba įniršusi ve- nes visas pelnas eis parapijai.
pondentė Albina AlaburdaitėLIGONINES RĖMĖJŲ
gti. Kodėl? Dažniausiai giteli-l^as būtų mūsų moterų apšilai, ngungių (singelių)
.
kvarteto, t rgė, kuri nekentė krikščionių. Komisija užtikrina visiems at
Poškienė (dr. J. P. Poškos
PAVEIKSLAS
nie kalbant: a, kų ten veiksi 1^,,^ jeį nepasinaudotumėni kuris visus Patenkin<)- Kvar-Ypač nekentė Patricijus, kuri įsikinkiusiems “good time”.
1 žmona).
prie sųjungiečių, nedaug jų šių gražia progų, Ypatingai tet^ SU(^ari‘
Jonuvičius, K. gyveno ciesoriaus ruimuose
X Plačiai žinomi biznieriai
“Tribūne” fotografas po
Alfu.
ten ir tos nieko neveikia. Bet f pačios sųjungietės turėtų duo Gervilis, B. Kauneckis, ir S. nes ne kaitų Patricija sugav o Stugiai buvo surengę kauliu praėjusio Šv. Kryžiaus ligo
kas-gi kaltas
lle pačios
gražų pavyzdį kitoms nio- Petravičius. Choras programų jų meluojant ir už tai įspėjo. kų žaidimų vakarų neturtin ninės rėmėjų priešmetinio su
inoterys.
(erinis skaitlingai dalyvauja- baigė Vanagaičio “Vėjužėliu” D Flavija (vergė) dar labiau I gos mergaitės sušelpiniui. Va- sirinkimo nutraukė senosios ir PLATINKITE “DRAUGI’
ir Žileyičiaus “Anoj pusėj e- supyko, kelis kartus stengėsi karas pavyko, buvo daug lo
Mažos sųjungiečių grupės !mos tame vakare.
ne kų gali didelio nuveikti,)
ižero.”
jų nudurti ir nunuodyti, bet sėjų. Pp. Stugiai visus malo
Tat,
gerai
įsidėmėkime
ir
Į
dėl to ir neturi tokio patrau
Reikia pažymėti, kad artis- nepasisekė. Pagalinti Patricija niai priėmė ir gardžiai jiavainepamirškime
balandžio
17
d.
kimo.
šino.
Stugiai atliko girtinų
tams bei chorui girtinai ako- miršta dėl Kristaus.
Tai
bus
moterų
—
mergaičių
Mano manymu, jei mes
darbų.
mpanavo pijanu E. ProseviKas jų nužudė, kaip—nesą- Į
labiau suprastumėm vienos, masinio susirinkimo vakaras, čiūtė ir Ona Gubystienė.
kyšiu. Ateikite sekmadienį ir • X Labdarių S-gos 1 kuopa
bendros organizacijos svarbų, kuriame parodysim ar mes
Šios kolonijos choras auga, i pamatysite įspūdingų veikalų rengia vajaus vakarų balan
be abejo, neatidėliojant dėtu- mokame išlaikyti kvotinius.
Iš Radlo
970
Nesųjnngietė^ stiprėja. Choras turi daug na “Patricija” arba “Nežinomo džio 24 d. parapijos svet. Būt
mėms prie Moterų Sųjun.gorių- it vis didėja. Teko taip ji kankinė”. Stato scenoje Ne- suvaidinta “Kas bailys” ii
Stoties
kylocykles
kuopų ir patrauktumėm visų
“
Čigonės sfAlankynias”. Ne
pat
matyti
estradoj
Antanų
!
kalto
Pras.
Panelės
Šv.
MorKas
Pirmadieni
9:00 vai. vak.
MARQUETTE PARKAS
dėmesį; be to organizuotomis
gaičių Sodalicija, balandžio 10 pamirškite atsilankyti.
Jokubaitį.
jėgomis nuveiktumėm milžini
X Kontestininkas, plačiai
Matyti, žinutė apie'ši vaka- d. lygiai 8 vai. vak. parapijos
Daug parapijom) ir svečių
škus darbus.
Labai girtina, kad M. S. susirinko Gimimo Panelės Švč.
LOAN
parapijos salėje bal. 3 d. va
Larų išgirsti parapijos šio se
ADVOKATAI
zono pirmųjį koncertų, kuris
Y
V
visais žvilgsniais pasisekė.
4559 S. Paulina St.
Phone Yards 0145
Kai pakilo estrados uždan
ClllCAGO,
ILL.
galas, pamatėm gyvų rožių bu
(John Bagilziunas Borden)
ADVOKATAS
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsk
kietų: šviesiaplaukės lietuvai
parašęs savo vardų ir pavardę, gausi gražių
105 W. Adams St., Rm. 2117 tės su įvairių spalvų drabuknygelę VELTUI.
Telephone liandolph 6727
, žiais, o .vyrai, kailio to bukic-

C H I C A G O J E

j

SPULKA
WCFL

Vytauto

METINĖ ATSKAITA

JOHN B. BORDEN

2151 W. 22nd St. € iki 9 vak. į to lapai, užpakaly stovėjo. KoTulunknnd Roosevelt
T? nnuoi.nH 9090
ūfifirt
■
Telephone
ncertas pradėtas dainomis, ku
Name: 8 iki 9 pyto. Tol. Repub. 9GOO
rias choras girtinai išpildė.
Dainavo “Kareivių maršų” iš
“Fausto” operos ir Aleksio
A DVOKĄ TAS
Miesto Ofisas 77 W. VVashington St. “Oi čiūčia liūlia.” Chorvedys
Roorn 1502
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Išsirodo tikra to žodžio pras
Vakarais: Vtarn., Ketv. ir Subatos me B. Janušausko asmeny.
— 6 iki 9 vai.
Solo dainavo Juozas Guby4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
sta Sarpaliaus “Vakarų” ir
Namų Tfl. Hyde Tark 3395
Tel. Randolph 5187
Petrausko “Jausk ir mylėk.”
dainininkas turi gerų bo
A. A. OLIS Šis
sų ir, matyti, turės gerų atei
ADVOKATAS
tį. Duetų dainavo žymi daini
ll.SOUTH LA SALLE STREET
Room 1934
Tel. Randolph 0332 ninkė Marijona Janušauskienė
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. ir J. Gandrimas iš Petrauske
3241 8o. Halsted SI. Tel. Victory 0562
“Kaminkrėčio.” P-lė Elena
Valandos — 7 Iki 9 vakare
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
Jovaišaitė solo dainavo Massenett’o “Elegijų” ir Kelp
šos
“Ne margi sakalėliai.”
LIETUVIS ADVOKATAI Jovaišaitės sopranas labai la
155 N. Clark St., Room 909 nkstus ir švelnus, publikai la
Telephone FRANKLIN 5745
bai patiko. Visai publikai pa
Namai: 3117 S. Union A ve.
Telephone VICTORY 2213
tiko choro dainavimas ištrau

'

A. A.SLAKIS

CHAS. A. PEPPER .

D. K. L. GEDIMINO BUDAVOJIMO
IR SKOLINIMO DRAUGIJOS
-A

i<

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

Siunčiam pinigus į Lietuvy per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

pagirdė ............................................. .......................

T’o/yAz.s

Antrašas

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

Paskolos ant nuosavybių ........................ $442,940.00
Paskolos ant akcijų .................................

Nedamokėti

Įnešimai

nuošimčiai

1,549.00

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

13,901.24

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

nedamokėti

16,125.00

Nuosavybės parduotos ant kontrakto ...

9,392.62

Taksai ............... .......................................
Apmokėtos apdraudos premijos .............

596.62

Priimamos sąskaitos ............... •..............

Rakandai

1,291.72

ir Įtaisymai ................... .'................. 278.00

Pinigai pas iždininką

5.005.89

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

VISO TURTO ........ $491,080.10

Pinigai pas iždininką* pradedant metus
Įnešimai .........................................................
Išmokėtos akcijos klasės “D” ...............
Išmokėtos akcijos klasės “E”
Nuošimčiai .....................................................
Premijos .?.......................................................
Įstojimai ............................................ ,.............
Pervedimai
................................................ .
Bausmės ..........................................................
Paskolos atmokėtos: ant nejudinamo
tono....................................................
ant akcijų ..................
Taktai ............ ................ ...............................
Apdraudos premijos ..................................
Mokamos bilos ..........................................
Priimamos sąskaitos ................. ................
'Atsargos fondas ........ ............ ..............
Rezervas ................ ....................

$270,633.01

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

Įnešimai

įmokėti

Įnešimai

permokėti

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

5,823.88

Įnešimai nedamokėti ..................................

13.901.24

Išmokėtos akcijos klasės "D” ..............

57,862.50

Išmokėtos akcijos klasės "E" ..............

66.500.00

fondas

............ ,.........................

23,523.00

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

48,073.25

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

479.60

Pelnas

(išdalintas)

Pelnas

(neišdalintas)

4,283.62

VISO ATSAKOMYBĖ ........ $491,080.10

WARD COMM1TTEEMAN

REPUBL1KON Ų KANDI DATAS
$7,042 49
1 1 3.864.19
19.125.00
48.700.00
29,458.92
948.00
630.13
3 5.75
657.55

J 11-to VVARDO WARD COMMITTEEMAN
Jisai yra Prezidentas Centrą) District Printing Co., na
rys Central Manufacturing District Club, Modern VVoodmen (Palt Capip No. 12378). Priguli prie daugelio pilie
tinių ir fraternalių organizacijų. Lietuviai-piliečiai atsi
minkite, kad primary rinkimai utarninke balandžio 12 d.
Tų dienų lialsuokit už ARTHUR \V. SULIAVAN.

194.010.00
13,728.00

1,558.32
25.000.00

3.000.00

1,000.00

VISO ĮPLAUKŲ ......... £100,207.87

išmokėjimai
ATSAKOMYBĖ

BALSUOKIT UŽ BIZNIERIŲ

<XJ| ARTHUR W. su™

ĮPLAUKOS

TURTAS

Rezervas .....................................

Paskolos ant nuosavybių ........................ $142.500.00
Paskolos ant akcijų ...
19.511.00
Įnešimai ištraukti ir primokėti ........
161.072.59
Pripiokėtos akcijos klasės ,“D" .........
1 1,925.00
Primokėtos akcijos klasės “E” ..........
5 3.050.00
Nuošimtis už įnešimus ............... ........
21,142.94
Taksai ................................. .. .......... ................
Apdraudos premijos .
...........
1.954.91
Mokamos bilos ......................................
25.000.00
Gaunamos sąskaitos .............................. 1 3,445.96
Nuošimčiai už mokamas bilas
•
Klasės "E” ir "D” ...............................
6.688.76
Atsargos Fondas .........
3.000.00
Abeinos išlaidos ..........................................
401.15
Išlaidos aigoms ......................
3.297.60
Išlaidos—Spauda, paštoženkleliai- ir tt.
230.07
Pinigai pas iždininką ...............................
5,005.89
Rezervas .........
1.000.00

LACHAWICZ IR SU NŪS
PAGBABŲ VEDfcTAI
Visą pagralm patarnavimų galime atlikti už $100.00
.
Dv*i Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus

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

LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
TRUMPIAUSIAS KELIA
VIMAS PER JŪRAS
PER 7 DIENAS Į TĖVYNĘ
y

-S.

i>

RASTINE

4559 South Paulina Street

|

Teleplmne YARDS 0145

į.

VALANDOS:'nuo 9 ryto iki 5 iki pietų
Utarninkais ir Subatomis—nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Telefonas Ganai 1678

I

J.
>• z-y

M;

MiiMiiiiitiiiiitiiiiimmrmimiiiiitinHiitimtHiHittnitiitimtinimnimiiiiiiiiiiiiiiii if

Puikus geležinkeliu susisiekimas
iš BREMERHAVEN į
LIETUVĄ
Bagažas Persiunčiamas
Lietuvon
Užsiaakykit vietas pas vietinius
agentus. Reikalaukit L1/)YD

laivakorčių.
:

2342 South Leavitt St.

L i:;?.

Tas Re&kia.*

VISO IŠLAIDŲ ......... $469,207.87

D.K.L Gedimino Budavojimo ir Skolinimo Dr-jos

John J. Zslp

Cicero, III.
1439 So*. 49th Court
Telef. Cjcero 5927

KHIAUKITE SU LLOYfl
l

3

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

X

‘

Už Fiskalinius Metus, Užsibaigusius Gruodžio 31 d., 1931 m.

Atsargos

Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
pa j Klaipėda per Bremen. Visus kelionei dokumentus
tvarkiai ir tikslingai Įiarūpinam.

'

ASSOCIATION

(D. L. K. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASSOCIATION)

^MiiiUiiuiiiuuiiiiiiiHmiHiiHHiiiiHnii«imiHURKiNmimntiniNiNiiui(nnmiMi^

Perkam Lietuvos Bonus

*

•

'

BINUHNG &

t*

X

NORTN
OI1MAN

LLOYO

130 W. Randolph St. Chcago

I

'
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□ K A U G A b

ly liave some nice p’ayers in
Helen Petkus. Joseplane Ūse
lis (Ellis) Pat Kemptes, He
len Beacon and others. Tbis
js at one of Cicero’s sočiais.
Sure, I’ll admit tbey received
a liandicap, būt tbe point is
tbey beat thein.

wish to do so, I contend this | Council for being deliųuent in Many recent articles, ‘Spo- tis” v. e sball find out why
is the most favorable time to' a inatter of an entree fee and rtively Speaking’ and others the great Swilpa is great.
do so, as I am sure you wou,d strongly suggested that this signed “Aramis” liave freWe really had no intentions
not miss the adyantage of a Council be excluded from said ųuently mentioned Mr. Swilpa
of interfering witb the Great
wonderful time at tbe splasb
Įeague, būt as a matte’r otelio seems to be a niember
autbor’s pastime whicli is so
party.
lact, the reverse was true at of one of our prominent eounsimilar to tbe Canine Howling
X Join now and accompany tbis partieular meeting as we cils. The articles of A rainis, at tlie Moon, būt enougli is
us to the splasb party. Tbe clearly recall. The said M r. ęspecially, referred to biin as
plenty. Of course, tliose well
X Our Comniunion Sunday 111101 e the nierrier
J uozaitis, cbampioned Brigb- the Great Mr. Swilpa. Being
acųuainted witb tlie autbor
THIS AND THAT ABOUT
METINIS CHICAGOS
ton’s cause and even took it very inųuisitive we cheeked
of the sixth was a real suc- — X Cheerio, til next week.
of tliose anonymous articles
COUNCIL 3o
APSKRITIES MITINGAS’
Twitterette uPon himself with a great over all tbe activities of Bas- Aire well aware of bis egoisti.c
cess. Judging from the attenddeal of trouble to arrange mat ketball, Baseball, Track, Ten
ance and tbe spirit displa.yed,
ųualities and Yveakness oi
XAnd liow! The niember-' Balandžio (April) 13 d.,
tbe idea is getting more co SPORTIVELY SNEAKING’ terš to that Brighton Wouldn’t nis, Choir, Chi. llistriet* and ejaeulating, būt .tbe real facts
sbip drive prograiu entertai-Ausros Vartų parapijos salėje
suffer.
othęr ptoces
we expect- į
operation. As usual, Providenunped a packed bouse. liveryvai. vakare šaukiamas Liet.
‘Sneaking” is tbe exact For tbe ,past six or seven ed to tind some deeds of tliis puspecting public.
ce led tbe council^ in the niattliing is ‘liotsy-totsy’ around f Vyčių Chieagos Apskr. nietiter of persons present. lt is word whicb sliould be used years, Mr. Juozaitis lias been great man, būt to our amazeA. M.
Fairfield Avė, the “mob” nio- jn*s mitingas. Yra daug svarunfortunate that we have only in place of “Speaking” by most successfully organizing ment, not a line could we find,
ves into new surroundings.
I^ių dalykų svarstymui. Bus
one affair of this kind a year, tbe known writer of Melrosejand vvorking in practically būt perhaps in tlie coniing
Nors ir puodu pavadink, bet
Fairfiekl and 441 h is tbe j r<mkania nauja apskrities valtbere really sliould be about Park wlio seems to have ac- Įevery division of our organiz- issues of “Draugas” or “Vy pečiun nestatyk.
present rendezvous for the K.jdyb®. Gauta žinia, kad susi-j
quired a real habit of lieap- ation. He was the real power
four.
of L., is everybod# happy? Ir i Gilkime dalyvaus ir L. Vyčių
ing contumelies upon our Clii- behind three most successful
kaip! Tbe girls minstrel elub I ^lsconsino apskrities atstocago K of L. acti ules.
basketball seasons of the lea- £]IIIIIIWUUUHIIHllll|UilllUUM«HUIIIIUIIIUUIIIilllUllllllillUUUIIU<IIU«HIIIIUIU-.»
COUNCIL FOUR’S
spieed
tbe prograiu
and vak Todėl visos Chieagos apPRATTLE
Referring to an artiele of gue and the actual organizer =
lHam” Žilvitis ‘stole’ the skrities ku°P°s, sporto sekeiNo matter 5
Feb. 20, we find that one of of this league.
^liow. Tbe Reverend Fatliers: <Tolinos” choras tu
X Witli tbe cooperation of the most ardent workers of what activity you may look
Valančius and Jonelis gavę
atsiųsti atstovus,
tlie members ond interest dis- our Ath. Association, Mr. J. into, Mr. Juozaitis’ work
tlie affair tbe lašt word in en- j
/
Sakalas, pirm. played by tbe general public, Juozaitis, was artfully and^tąnds out as prominently as
couragenient. Dancing lieki
our open meeting of Mareli unjustly insulted. How any- j tbe Pyramids of Egipt, theresway after tlie foriualities and 1 turus
to
tliings 31 st proved a liūge suceess.
one can be so erude as to re- i fore tbe praise of words is
“
musliy
”
,
and
so
down
tlie
ri
everybody was tickled. —
X We wisli to tliank An- sort to such tactics is beyond not necessary to a person oi
was a free sliow.
Į var. And tbey call it Springii, tliony Lapinskas for partici- J comprehension o f
lionest bis caliber, proving again tbe
XBaseball is
in tbe line 'looks more likę an “eddy” to pating and for bis very in-■ aiinds. In this artiele, the writ trutli ot‘ tbe age-old adage:
and
Charles
Šeputis, tbe !lne, with tlie fetiows the prize i Spįrįng talk, wliicb botli tbe Pr claims that Mr. Juozaitis “Actions speak louder than

imi n; Siu

is Ivorybun- Į “cliumps” of tlie season.

Sports Director

ting for tbe bąli players. An
Aaraams ’
option sliould be held on tbe
K OF L PALAVER
Service of “Marty” Kandis.,
Charles Š., J. Masiunas, Stevie and Staš.
Alice A. Busius
And wben better lxa.ll player
' tuok time out to adjusl
.are
niade Cbarlie will find in,yKett after s<*.riW»liug tliose
tltoin .
'
articles, būt liere I am

j niember and

public

greaįly pias denounced tbe Brighton words”.

i

appreciated.

#

X Since we liave reaped
tlie fruit of our labor, we are
desirous of a little enjoyment;
in return wliicli I can be safe
in saying the members de- j

serve.
Brooks promises to
work liarder after an evening Į
XA lot of new members >n- don111of “fun”, and I know tlie ot-'
tered tbe fold, aniong otliers !
1
betore, and 1 ber members will stir up even ,
were! Len Gritis, tbe ‘emali- >a'
a?ain that Council 4 is more, for we mušt lead tbe
cee’ of Mareli 31st a bevy ofįĮeatkn^ ^he pack oi entrants membersbip race.
pretty girls (narnės witlield pn ^le n,en)bersliip race. You! x I know tlie suspense is
on request), John Swilpa, n, ("houldn t ask ine wby, becau- getting nionotonous. And bebrotlier of “Joe”. Now that Įbe tbeie bappens to be some re’s what I’ve been keeping
tbe younger Mr. Swilpa is lM*°l>k‘
respond to tbe na- up my sleeve:— For some tiwith us, it is bigli time to '^es.°^ ®a^ner, Brooks, and [me we liave been waiting for
I Vardauskas, and tbey niean'tbe announcenient o f our i
blaeball tbe senior from tbe
Business.
(“splasb party”, and I finellv
council.
At least tbat’s my
X The elose ei tbe basket-jbave some good news for you.
suggestion.
And tben, there
bąli season lound Cicero win- jTlie matter sball be fully dis-!
were others narnės.
neis again. Ibis team is tak-jcused Monday, and tbe date,.1
X Spring training starta i m ing everytbing būt, tbe raft-įplace and time sball be anmediately, so don you pantalet ers, down at St. Pbillip’s gym. nounced at Thursday’s meettęs and “seram” for the wide
X J be Cicero girls came ing. So, if you liave not aland open spaces.
A young out in front too. They certain- ready joined Council 4 and

mon^

DRAUGA

.

............. ...................
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AT Y D A
TAKSįl MOKĖTOJAMS II
PILIEČIAMS!
Prašom atsilankyti Į viešų su

sirinkimų, kuris bus laikomas
Subatos vakare,
BALAN. (APRIL) 9, 1932

4

8:00 valandų vakare
6559 South Maplewood Avė.
Bus muzikali* programas su
užkandžiais, taipgi kalbėtojai.
Lietuviai rernkim šiuos kandi
datus, kurie yra mums prielan
kus:

OSCAR

E.
CARESTUOM
for Governor

<X) O8CAR E. CAKLSTROM, for Governor,
(X) CHARLES W. HADLEY, far Attorney General,
(X) PERCIVAE G. BALDWIN, for Ward Committeeman, 13 Ward.
Tikėdamasi, kad atsilankysit, kviečia
13to WARDO HARMONY REPUBEIKONŲ ORGANIZACIJA.
AI)V. JOSEPH J. GRIKH, Pirmininkas
PRIMARY, BALANDŽIO 12, 1932

Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS
Muferiai Furnišių Pianu ir Kitokių Rakandų
Kai jums prileis kraustytis, (muflie
tis), tai pirma pašaukit mus telefonu
.CALUMET 3398.

" storai®
•■■
® A !3 Bona s
iFO&ftP-UP* A piano
••k • iišaši tsr* ««w»-

I.IKTl’VIzVMS

SOI TH WF,ST AMERICAN IATHI ANIAN POMT1CAI. ČIA B
Ir
SOITH WEST AMERICAN IATHI ANIAN POUTICAL CIA B NO. 2
mato
labai
svarbų
reikalų
remli
GEO. O. LEHR, kad jis liktų išrink
tas
18-to Ward
COMMTTTEiM AN.
Jis yra lietuvių tarpe augręs. Ir visų
laikų gyvenęs Ir bizni turėjęs.
Jis
myli,
pažįsta ir užjaučia lietuvius.
Todėl balan<Wio 12 d. kaip nueini
balsuoti, prašyk respublikoniško ba
loto Ir pabrležk šiaip:

(x) GEO. O. LEHR
Pasirašo valdyba S. W. A. h. P. Olnto
Anton Valukas, Frank Bakutis.
John G. Mežlaiškis.
3. W. A. L. P. Club No 2

Paul

Barsheock,

Dan.

Gricius.

;

•

SVARBUS PRANEŠIMAS
WAftIM)

j Teisėją George F. Barrett Į
Į

KANDSDATĄĮ

f

11 21-mo Wo Comniitteeman’ijs! |

lightly

faney.

e/.

1S-TO

V

'1

• ••

• L - ~.A

.

Mūsų patnrnavimu būsit patenkinti. .
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti į New Yorkų,
Californių ir kitur.
Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti
į mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies,
sulaužymo ar sugadinimo.
Be to, turime rakandų parduotuvę, kur
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:

=
|
=
|
|
5'
|
Z
|
!

21 ward’o lietuviai (į tą ward’ą įeina Aušros |
Vartą ir Dievo Apveizdos lietuvių parapi-1
jos) balsuokite už tikrą savo bičiulį ir drau- |
gą, buvusį teisėją GEORGE F. BARRETT, |
kandidatą į 21 ward’o committeeman’us.
_
.
E
Visi, kurie^tik galite balsuoti, balsuokite 1
už GEORGE F. BARRETT, republikoną 1
committeeman’ą, kuris labai gerai žino mu- =
sų lietuvių ir bendrai žmonių reikalus.
Rinkimai yra ANTRADIENYJE, BA- !

| LANDŽIO 12 0.

f

Pažinkime savo draugą asmenyje p. |
| George Barrett’o ir balsuokime už jį, o jis |
| visuose musų reikaluose ateis mums į pa-1
| galbą.
,

I

Kad musų balsai nenueitų veltui, eida-1
| mi j balsavimo vietą, reikalaukime republi- į
| koniško baloto ir atiduokime už uolų žmo- i
| nių reikalų gynėją —

CM F. BAKRELT

Į

Republikonų Kandidatą

į

Office Pilone Calumet 3398

BAGDONAS BROS.
FURNITURE AND PIANO MOVING
Local and Long Distance Removal

3139 SOUTH HALSTED STREET
T=±.==±-.-::-==gi

=—{—.......... i ==lliį-=ž =

i

CHICAGO, ILLINOIS
t "
'■ 8'....

21 M’o Vadus (CeuMtteeman) I
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I)
Leonard Reid, Frank Mast’as,
L. Šimutis, Klmer Zelhart’as
ir visa eilė kitų žymių kulbė
tojų. Tai bus paskutinis šio
vvard’o lietuvių masinis susi
rinkimas prieš šiuos rinkimus.
Bus pasakyta teisybės žodis
apie aukštus taksus ir svar
būs politiški klausimai iškelt'.

JADVYGA GRICAITĖ

Kadangi šiomis dienomis
yra 8 kandidatai j gubernato
rius iš abiejų partijų, todėl
kilo klausimas — kuris iš jų
yra palankesnis mūsų tautie
čiams, lietuviams. Štai, pasi
rodo, kad dabartinis Attorftey
General (valstybės prokuro
ras ) OSC A R R. C A R1 XTR,< )M
; yra pasižymėjęs savo pripa
žinimu lietuviu, kada pasky
rė advokatų A^thony A. Šlakis savo pagelbininku (Assisžinoyia tarpe lietuvių, savo gražu soprano balsu dainuos per Unt Atto
r General)."
mdio. nedalioj, : alard;4o 10 d. iŠ ra«i.« stoG**' V C'L, 970
kil. ir
\
10800 kil. Budrike dii.da. :«.i radio valau-1 Pasitarus su kitais lietuvių
dm nuo 1:15 iii 2 vai. popiet. Pa m .«• Ja.hygn daug sykių veikėjais, kaip antai bankini:
mus žavėjo per radio savo maloniu bab'ii.! Ir šitų sykį jus aku Joseph J. Klias, norint
m-apsiv}, -ite išgirdę1 jos malonų huG.-t,
Panda Gricnitc nusistatyti tinkamiausių kan
dumuos "• 'l...ių su Kaz. Šimkų
didatų į gubernatorius, pasi—------------- ------------------------- ------------ :-------- ----- _----- rodoj kad p. Carlstrom yra
K PM ITKKfl I Alllff) loštis ir kiti. Lietuviai užpra- lietuvių prietelis ir draugas.
* rvUllvIVU LkUIaU šomi dalyvauti ir išklausyti Tad mūsų yra pareiga remti
-----------------įžymių politikų prakalbu.
jį.
21 WARD’O LIET. RESPU-1 '
12 ward’o F. F. Kucharskio,
BLIKONŲ VEIKIMAS

Mes visi

$įnoinG>

respublikonų kandidato į to Carlstrom yra priešingas pro..
, ward’o committeemani’us, bus
j.jbiciiai
ir varo didele ae-ita
Šio tvardo lietuviai respub-. ,
• . |,,,Dlcl
-iai ir
\aio aiaeię agita
■ikonai Stinriai remia teisei-, sekmadre'W> 1:3° ’»'• P°P><* .riją panaikinti prohibicijo!
joS
Ukonai stipriai lemia teisėjų Cameo Rallr
4257 Archer
įstatymui,
ne
tik
Illinois
val

George Barrett ų j ward ’o va-' ^ve
stybėj, bet ir Jungtinėse Vai
dus. George Barrett yra bro
15 vvard’o lietuviai i šio ttvbėsp
L,
,,•!
□
" y
'
lis nesenai mirusio zuinaus
tvardo respublikonii vadus
politiko
Charles
Charles
Barrett’o
.
, ,.
„
P. Carlstrom stovi už ma,remia savo tautieti adv. Fr.

dj

vo, o Dievo Apvanos parap,^

i n * <
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kiekvienas lietuvis turėtų pa GRAŽI LIETUVIŲ RADIO
sinaudoti ypatingai žemomis
VALANDA
dabartinėmis laivakorčių kai
nom is, iš anksto besirengiant
I dalyvauti bet kurioje SkandiAntradienį buvo transliuonavų Amerikos linijos rengia- jama graži programa, iš Sto
moje ekskursijoje.
^es WGRS.
Dainininkai J.
j Klaipėdos uostas yra Lietu- I Romanas, H. Bartošienė, p-le
vienintelės durys j jūras
Tamkotonytė, A. Čiapas ir
LIETUVOS PILIEČIAMS PASAI IR VI vos
į platųjį komercinį pasaulį. J’ooples radijo duetas ir kvarZOS BUS DUODAMI DYKAI
Tiesiog neįmanomas būtų Lt©- tetas gražiai sudainavo keletą
tuvos gyvenimas be savo uo 'dainelių. Adv. F. Mast’as, ka
Labiau rūpinamasi Klaipėdos uostu
sto. Todėl visi lietuviai turi ndidatas į 15 ward’o commitlabiau susirūpinti visais gali- Jeeman’us ir dr. J. Simonaitis
Pagal taisykles, paskelbtas ligi to laiko niekados nebuvo mais būdais, kad Klaipėdos pasakė trumpas įdomias kalVyriausybės Žinių nr. 378,1 Ši linija be pertraukos palai ! uostas būtų remiamas ir dau bas. Žavėjo klausytojus graži
Amerikos Žemyne gvvenan- ko savo įsteigtąjį susisiekimų1 gjau pe|no Lietuvai duotų, ir smagi muzika, keletu pra
tiems Lietuvos piliečiams pa-1 vandeniu ir yra vienintelė Ii- Tad ir amerikiečiai lietuviai nešimų apie lietuvių gyveni
sai ir vizos bus duodami ne-įnija, kuri laiko tiesioginį su turėtų nuoširdžiai remti tas mų ir veikimų. Reikia tarti
mokamai. Jungt. Amerikos sisiekimų vandeniu tarp Klai- įstaigas, kurios daugiau pelno ačiū leidėjam# Peoples Furniture kompanijai.
Valstybių piliečiai už daug- pėdos ir Kopenhagos savomo- įteikia Klaipėdos uostui.
kartinę vizų ligi 1 metų turės derniškiausiu ir naujausių pa
J. F. S
mokėti 1 dolerį.
i’togunių
turinčių garlaiviu
DABAR
Skandinavų Amerikos lini-1 Vistula”.
1900 m- American Telepboja įgijo didžiausio populiam-! Šiandien jau nėra reikalo ne ir Telegraph Co. šėrininku
mo 1930 metais, kuomet su miaėti tuos visus patogumus, turėjo 7,500. dabar jų yra
t
oficialine lietuvių Vytauto Di- kuriuos Skandinavų Ameri- daugiau kaip 650,000.
KRAUTUVĖSE
džiojo ekskursija išplaukė di- ^os Hnija suteikia lietuvių ke
Galima įsigyti
džiausiąs lietuvių amerikiečių' ^v*ams’ vykstantiems iš Lie
skaičius; tokios gausingos j tuvos arba iš Amerikos. Lie
Amerikos lietuvių ekskursijos i tuviai jau senai ir nuolat tai
------------------------------------- /patiria. Tūkstančiai lietuvių,
zekutyvos ir teisių skyriais, kurie yra bet kada važiavę
UŽ LABAI

SKANDINAVŲ AMERIKOS LINIJA
RUOŠIA KETURIAS NEPAPRAS
TAS EKSKURSIJAS

PEOPLES FURN1TURE

MODERNIŠKUS
Gyvenimo Patogumus

Šioj

apylinkėj

p. PERCI-pios linijos laivais, pageidai.

išlaidas valdiškose vietose, kad būt, sumažinti tak™'- nes Jls tai aiSkiai Paro,'*L.
būdamas valstybės prokuroru.
Iš praktikos tai yra faktiškai
gubernatoriaus pagelbininkus,
ir -s -jo
pareigas
pa
gfc
septynerius metus.

Z‘X S*“ “

gi jis pripažino lietuvių gru- cfisai užjūryje, nėra pakeitę
pę šioj kolonijoj, prašau taip .ne* savo .vedėjų, nei tarne upat paremti jį ir išrinkti į tą ' tojų ir dargi net pagerino pa
vietų.
jtogumus paprastiems sezoniAdv. Joseph J. Grishj niams išplaukimams ir eks____________
;kursijoms, kurios yra ateinaBrighton Park — Lietuvių n<uų vasarų rengiamos. Jau orrespublikonų 12 tvardo kliu- ganizuojamos keturios nepa
bo susirinkimas įvyks šiandie prastos didelės ekskursijos.
bal. 9, 8 vai. vak. Nekalto Pr. Jas rengia didelį amerikiečių
P. Švč. par. salėj. Bus žymių lietuvių visuomenės pasitiki
kalbėtojų, amerikonų ir lietu jimų turinčios organizacijos,
vių. Visi kviečiami atsilanky kurioms į talkų eina lietuvių
ti. Bus aiškinama ir apie tak laivakorčių agentų sųjunga.
Ekskursijų sąrašas skelbiasų mokėjimų.
Komisija

mas

šiame

laikraštyje.

s
I

U Ž

James L. Parry

REPVBUCAM CANOIVATC FOH.

"WARD COMMITTEEMAN

cero miestų. Paskui suvažiuos

prie salės. Farmeriai atsivež

a

IS

lo dideliems ir mažiems.

Tikietai iš anksto 25c. Prie

durų 35 centai.
PRADŽIA 7:45 VAL. VAK.

gabus

rašytojas,

augo

Chicagoj1.

Čia

mokslus.

Yra

įspūdingas

kalbėto

jis

CThief

Deeds

Clerk

ofise

Re-

of Cook County.

Lietuvių Republikonų 12-to Wardo KHubo Brighton Park
Lithuanian Republican Club of Brighton Park
Lietuvių Pašetpinlų Kliubų
Lietuvių Amerikonų Piliečių ir Pašelplnio KHubo 12-to Wardo
12-to Wardo Nat. Republikonų Moterų ir Vyrų Kliubų
12-to Wardo Biznierių Improvement KHubo
Visų Unijų Organizacijos 12-to Wardo

Tat visi lietuviai kviečiami atiduoti savo balsus už
šį kompetentšką ir mums prietelingą kandidatą dėl
WARD COMMITTEEMAN, BALANDŽIO (APRIL) 12-tą DIENĄ 1932.

utarninke,

April

12;

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS
kurios pasaulis per Šimtus metų .aukė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mo8ti3 yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iŠ visų kraStų švieti
girių visokių medžių aliejų.
Deks
nlo Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
N dėjimą. Rankų, Kojų tirpimą ir at

salusį kraują, nikstelėjimą ir Šiaip
- visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
1 možnių yra pagiją, o milijonai dt»
nežino apie tai.
Deksnip Galinga M-ostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: Jeigu
-nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur
Klauskite
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY

Augštos rūšies nauji,
gražus ir
pilnai - gvarantuoti
eiektrikinlai
šaldytuvai, tik už

O1NTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO
HARTFORD, CONN.

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito
palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER
ir angščiau

«■■■■■■■■■■■■

ZRsumatizmas sausgėla
Nealkankykite eavęs skaus
mais,
Reumatizmu.
Sausgėla.

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skaudėjimai naikina kūno gyvybą
Ir dainai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOT’ND mo■tls lengvai
praSailna virflmln ėta liras; mums Riandls dau
gybė įmonių siunčia padėkavones pasveiką. Kaina Ste per
paktą Sto arba dvi ui
|
Knyga: "iALTINIS 8VEI-

fl.tl.

KATOS” augalais gydytlss, kaina it eeotų

;
I

ttiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimmimmiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiniiiiiiHHiiiiiiiiiiiimiiii*

ir

augštus

baigė

>«»•»»

REPUBLIKONŲ KANDIDATĄ
DĖL 12toWARDO COMMITTEEMAN
INDORSUOTAS

dų popiet ir paroduos po Ci

gimė

Jisai

taipgi

Utn WAM>

važiuos šiandie apie 4 valan

navatnybių. Fonių bus be ga-

of Illinois

Paduokite savo balsus už Adam F.

LABDARIŲ 3 ČIA KUOPA

visokių gyvulių, paukščių ir

Clerk of Supreme Court

Bloch

INDOUrO tv
I1TH WAftD NATMMAl
RIPtmtlCAN MCN AMO WMtM V
OAGANtZATIONS, BUMNItf
MtM tAlOft AMO rRATCRMAl
•lUSAMlATMMft.

Farmeriai iš Westvillės at

Standard padarymo
drabužiip plovyklė,

$49.95

Kandidatas į

Dabar

pER

Šv. Antano par. salėj, 15tb ir’49tb Court. Cicero

I

Reguleris Demokratų

corder -of

PROGRAMA
IR BARN
DANGE
Rengia

SUBATOJ, BALANDŽIO (APRIL) 9,1932

Gera, nauja,
gvarantuota
tik už

Avė., Chicago.

BUS

c,

Todėl

ADAM F. BLOGH

jas. Gyvena su Šeimyna 8445 Euella

BALSUOKITE

Nematytas Baliusįl

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

dos ofisai New Yorke, Cliindidatūrų į ward’o committeman’us iš I3to wa.rdo. Kadan- cagoje, lygiai kaip ir kiti jos

salėj, kampas 18 gatvės ir.. ,
,,
,
, . , deparmentais, legislatūros, eg•”
1
*
į to ward o vadus, nes tai doUnion Avė. bus sekmadienyje.
...
” ' ’ ras, teisingas
vyras ir gerai
bal. 10 d., 2 vai. popiet. KalĮpažįstus mūsų reikalus. Sek
lios pats p. G. Barrett, proku-'
,. . , ,
,
,
*
,
.
madienį, bal. 10 d., 2 vai. poicras John Swanson as, teise-' . ,
,
piet, Gimimo par. salėj bus
jas Gentzel, kandidatas į A t- SVarbus masinis susirinkimas
torney General, James Kosta, jr programas. Kalbės States
adv. Jonas Kučinskas, J. Jau- Attomey gerb. John Swanson,
'iiiiiiiifiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiniiiiiiiiimiiiiiimimiimiiiiiiT *

PRIEINAMAS KAINAS

kad p> VAL G. BALDWIN stato ka- ja tik šios linijos.

________

Tai paramai yra stiprus pn- Maat>ą (Mastauska). jis tu,.j
grindas. Jis lietuvi, reikalus gen>
iSrinktag ;
zino, o ir lietuviai j, pažįsta. 'svarbi^ politiSką viet„
, to
Kaip feinunia, dabar , 21 Betenka steMtis> -ei Hetuviai
wand’» įeina dvi lietuvi, pa„
ir H
rapijos. Aušros Vartų ir Die tautų žmones .ragina taip pat
vo Apvaizdos. Pirmojoj Geo. (,aryti
Barrett'o surengtas lietuviams u

R

Pilnai parceluoti
gesintai
virtuvės
kainą nuo

naujos
pečiai

$29.75
ir augščlau

1

I
|

I
I
|

I
|

.

1
I
j

Kodėl ieškoti kitur, Ir mokėti dauginu?

IPTRKITF, ČIA TR
TAUPYKITE!

PEOPLES
FURNITURECO.

1J5» 80. HAL8TED 8T

<

417783 ARCHER AVĖ.
L&fayette 3171
2536-40 W. 63rd STREET

Chicago, I1L

1

Hemlock 8400

Jusliu Kulis

'

«■■■■■■■■■■■

n n i n r i s

šeštadienis, balau. 9 d., 1032

prie Komunijos. Pasiklausęs tas: Z. Janavičius, K. Oervigralžios ir įspūdingos muzikos j lis, B. Kauneckas ir S. Petrą- (
ir pasimeldęs, apleidau tą jau-1 vičius. Pijanistė E. Prosevičiūtė. Visa programa atlikta 1 Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Idą bažnytėlę.
MARQUETTE PARK
40 VALANDŲ ATLAIDAI
Kės. 6707 S. Artesian Avė.
labai gražiai, tai ne mano vie-,
Tel. Grovehlll 0617
fiž bažnyčios durų vaikas
West Side.— Rytoj, piuua-j Maiketparkiečiai didžiuoju įbruko į ranką skelbimą. Tas no sprendimas, nes po koncer- Į
dienį ir antradienį, balandžio Į si gražia apylinke, modernia- paU ckoras rengia koiwerl^ to publika nenorėjo apleisti
10, 11 ir 12 dd. Aušros Vartų kais namais, didžiosiomis kul- ptir atvelykį ii- kviečia visus sėdynių, plojo, trypė, prašė 1 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2423 VVest Marąucde Road
bažnyčioje Įvyks 40 valandų į tūros įstaigomis ir gyvento- atsilankyti. Na, palauk, ma daugiau; tiktai kada choro Į Vai.: 2-6 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus
atlaidai. Atlaidai prasidės ry- jais, profesijonalais, biznio nau, jeigu jūs sugebėsite iš- vedėjas patarė pasilikti su tuo
toj 10:30 per Sumą su proee-;nais ir gerais parapijonais. pildyti pasaulinę muziką taip, pačiu skoniu, o kitą kartą pa Tel. Ofiso 4060
Kos. 9865
sija, kurioje dalyvaus ir pi i- Kaip muzikos mėgėjas, aš nu kaip bažnytinę, tai marketpa- tieks daugiau, tada aprimo ii
ėmę pirmąją Šv. Komuniją iriu pabrėžti kokią poziciją už i kiečiai turės dar vieną prie- pradėjo rengtis šokiams.
Kas tą V
visą
mūsų mokyklos vaikučiai. Pi-1 ima toji kolonija muzikos sri- žastį kuo didtžiuotiss. Sulaukęs
KaS
‘s* 1muzikos apai a5815 — 6th Avenue '
nnadienį ir antradienį šv. Ali- ty.
| bak 3 d> nusiskubinau minė-,Suka .
to viso matome,
KENOSHA, W1S.
kad gerai jmtyręs muzikas B.
šios 0 vai. ryte. Vakarais pa
Ofiso vai.:
Teko man būti P. Š. Ginii- tos parapijos svetainėn. Per- i
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Janušauskas..
Taigi,
garbė
maldos su pamokslu 7:30 v.
Rezidencija:
mo pa r. bažnyčioj Velykų ry žiūrėjęs programą, pamaniau
. .
.
..
tam jaunimui, kuris tokį cho3904 — 71st Street
*’•
. ’
J ,vi
Eilęl amžių į Vilniaus Auš tą. Kunigui užgiedojus “Per sau: taip, čia nauja parapija,
Nedėliomis tin. susitarus.
, A
rą sudaro ir dirba7 kulturiska
- , , ,
, . ,
, . .
ros Vartus keliaudavo, minių Tavo šventą atsikėlimą’’ pa- bet kas muzikos mokina ir
• • .
..
,
• .
,
. •
-i
t*
'darbą. Garbe choro vedėiui B.»
'
tJ
minios. Lietuviai Amerikoje, sigirsta galingas choras, pri- tvarko, tai nenaujokas. Pro-1
DENTĮSTAI
Janusauskni, kuris sugeba tą
tariant
vargonais
ir
orkestrui.
palaikydami mūsų tautos tra
....
.v , .
. •
jaunimą organizuoti ir /tiek
Phone Boulevard 7042
-o
,
dicijas, turi dvi Aušros Vartų Po tos giesmės “Linksma die kiekvienam iš klausytojų pa pastangų deda jam išlavinti.
bažnyčias: vieną New Yorke, na” papunkčiui su bernaičių tenkinti. Kliasiškos muzikos
Marketparkiečiams dar viena
Uą Cliicagoje.
Taigi per ir mergaičių choru, einančiu I porą ištraukų iš operų (sulieDEN TĮSTAS
gera proga pasidįdlžiuoti.
Ros 40 valandų atlaidus, pri procesijoj, įspūdingai atlikta, tuvintų), toliau gražiausi lie4645 So. Ashland Avė.
‘ Svečias
simindami tas tūkstantines Mišios parinktos tai linksniai tuviški motyvai ir komiškos
4-rt, 47 8tran<
minias, bekeliaujančias į Vil šventei, net trijų koinpozito-dainelės, kurias choras šau
SALABANO DVIMARKĖ
i Tel. Canal 6122
niaus Aušros Vartus, lankyki lių gražiausios dalys. “Regi- niai ir gyvai sudainavo. Solis- . GERESNĖ UŽ REICHS
me Chicagos Aušros Vartus na terrae”, “Panis Angeli- tai M. Janušauskienė, E. Jo
MARKES. .... ..
gus
”
tai
visa,
pritariant
var'
vaišaitė,
J.
Romanas,
svečias
ir pasinaudokime šiais atlai
D E N T 1 S T A S
gonais ir orkestrui, labai gra-' J. Gubista. Duetus dainavo
dais. Kviečiu širdingai visus.
Vokiečių Berlyno policijos
2201 West 22nd Street
žiai atlikta. Be to dar M. Po-i A. Oželionė, J. Sugintais, Ja-į laboratorija darydama* pini
(Kampas Leavitt St.)
8TC
Kun. J. Mačiulionis, M.I.C. troševičius gražiai pagriežė i nušauskienė ir J. Gendrirtas.
Valandos: Nuo 9 iki. 12 ryto
padirbėjo Dr. Salabano dviNuo 1 Iki 8 vakare
Auš. Var. par. klebonas'smuiku, kada choristai-ės ėjo Viengucgių (singelių) kvaile-^narj.j^ monetų metalą nustaSeredoj pagal sutari!

C H I C A G O J E

D A

A l:

A k

r

K

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

OR. J- J. SIMONAITIS

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 du pietų.
(Vakarais: Utarninke ir Ketverte Iki S vai.).

Nedtllomts

ir

Seredoiuis

Ofiso ir Kės. Tel. Boul. 6914

Ofiso Ir Kės. Tel. Boul. 6913

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-3 tr 4:90-8:98
Nedėlioj nusitarus

Tel. Canal 0267

OR. C. Z. VEZEL1S

vai

rak

H eo šitoj

Kės. Prospect 6659

J, f. RADZlUS

-

**<GIAUS1AJB _L1ET.
UUABOHIUB
f
CHICAGOJE
Luidouvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdir bystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Canal
6174
SKYRIUS: 3238 a
Halsted Street., TeL
Victory 4488.

2314 VV. 23rd PI., Chicago
1439 S.

49 Court, Cicero, I1L
Tel. Cicero (917

Telefonas Yards 1138

Phone 'Boulevard 4139

STANLEY P, MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automubili is visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Husų patarnavimas
-visuomet sąžiningas lt
nebrangus, nes neturi
me išlaidis užlaikymui

AUBURN AVENUE
Chicago, 1|1.

skyrių.

Nanja, graži koplyč^a dykai.

I. J. ZOLP
GRABORIUS

3307 Aubum Avenue

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

LIETUVIS

Mirė bal. 8, 1932 m. 4:40 v.
•yte. Kilo iš Kėdainių apskr.
Krakių par. ir m. Amerikoje
šgyvcno 33 tnetuą
Paliko dideliame
nuliudime
noterį Rozaliją, po tėvais Baliitaitė, 5 sūnūs Ladistovą, Ka
roli, Boleslovą,
Bronislovą ir
Stanislovą, dukterį Aleksandrą,
sesers sūnų Leoną Balsytis, sese.rį Mikaliną Žaksienę ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę Pe
tronėlę,' sesei^ Odų.' Mtfrmienę.'
Kūnas pašarvota^ 3214 W.
38 l’l.
Lidotuvės jvayks utarninke,
bal. 12, iš namų 8 vai. bus at
lydėtas j Nek. Prasidėjimo P.
šv. par, bažnyčią, kurioj j vyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. F’o pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamos
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, snnai,

duktė ir giminės
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis.
TeL Yards
1741.

Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel.

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Koosevelt 7589

JERONIMAS BLADIS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Vai.:

i

kainuodavęs sidabrinis mėta-’ _

10

Nuo

ryto

iki

8

So.

6600

STREET

Artesian

METINĖS

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,
/

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So.

CHIRURGAS

IK DBSTETKIKAS

DARU OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vaL vakaro.

CHICAGO

DK. S. BIEZIS

vakaro
X-ltay

DENT1STAS

1446 S. 49 CT. CICERO

į

.Vai.;

iteziueucija: 6628 S. Kichuiond Avė.
Telepaoiie itepubiie įsoa
Vaui.,duo. i—3 ir 7—3 vai. vuk.

A

A

Mirė balandžio 7, 1931, o po
gedulingų pamaldų Dievo Ap
vaizdos par. bažnyčioj palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse ba
landžio 11 d. Velionis buvo ki
lęs iš Endriejavo pir... Sausių
kaimo, buvo sulaukęs virš pus
amžio.

10-12

ryto; ,2-6

ir

7-9

vakare

D E N T I S T A S
Utarninkuis, Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marųucttc K<l.-arti \Vestcru
I
Avė.
Pilone Hcutlock 7S28
Panedėiiaia, Seredoniis ir Pėlnyčiouiis
11421 So. Halsted Street

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

GYDYTOJAS IR CHlkUHUaa

4142 AKCliEK AVENUE

ryto.

UR. M. T. STRiKDLIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: — 4tt4o S. /islilainl Avė.
Chicago. 111.
Oribo vai.: tuo 2 iki 4 ir liuo 6 iki
8 vali. Audeliomis pagal sutartį.

Otiso

ONA BUTKAITĖ

Paliko dideliame
nubudime
motiną Oną, po tėvais Zaronaitė, tėvą Benediktą, brolį Sta
nislovą, clocę Marijoną Domei
kienę ir krikšto motinėlę Oną
Ltknienę ir gimines, o Lietu
voj močiutę ir dėduką ZaronuK, clocę Moniką ir dėdę Juo
zapą Zaroną. Kūnas pašarvotus
4139 So. Maplewood Avė.

Runas bus parvežtas iš New
Yorko bal. 8, 4:46 vai. popiet
ir pašarvotas Lachavtčlau®- ko
plyčioj 2314 VVest 23rd Mace.
Laidotuves
įvyks
panedėly
bal. 11 d., iš koplyčios 8:30
vai. bus atlydėtas į Švi Anta
no par. (Cicero, III.) bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Kaziniiero kapines.

Iaildoliivcs
įvyks
pnuedely,
bal. Ii, Iš namų 8 v. bus atly
dėta J Nekalto Pras. P. šv. par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
•

Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nulludę: tėvai, brolis, cRicė,

krikštamotė ir gimines.
lAldotuvėms patarnauja graburius Eudeikls.
Tek Yards

i

Z741-

1930

4631 8U. rGSilLAND A V E.

TeL

DR, A. L 1UŠKA

GSlYTOJaS

uuo

rat

4a

12

dieną

uiisu lei. Victory bduo

Ofiso Tel.
Of. Ir

ir tolimą regyatę.
Prirengtu teisingai akinius vlšuos*
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su eisktra, parodauua mašiaasiaa klaidas.
tipeoiais alydą atkreipiama moky*ltlos vaikučiams
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kars. Nsdellomis nuo

10 iki

Vai. lU-li v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais: nuo 1-8
vak. Antro 01. Vai.; Nuo 8-1 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 'VaK
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

kitur

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALJLbTAS
Džiovų.
Vai.:

Tei. Yards 1«»

DR. G.
UE1IU8

AKIŲ

AAez. Tei. 8tewart 619i

SERNER

UK. R. RARIDM

Res. Phone:
Englevvood 6641
Wentworth 2000

Office Phone
Wentworth 30uo

DR. A. R. McCRADIE

p.ą laiką sl Nauji išradimo
Dauge.ų utsiukinią aaye autaisomoa

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija

ir

GYDYTOJAS ir CHIRU&GAS
Gydytojas ir Chirurgas
Uksas 3i02 fijo. Halsted St. 6558 8. GAJJSTEJJ 8'TKEEj
Kampas 31 Street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

KREIVAS AKIS ATITAISO į IHUM-

<712 S. ASHLAND AVĖ.

ofisas

TeL Wentworth 30uu

19.

bs akinių. Kainos pigiau kaip

1887

3133 b. 1 i /v 1 ąS 1 bi 11 aium1

DR. A. A.RŪ1H

karšų. Nuimu
trumpą regys-

Victory

Rsa. Tei. Usmiook 9874

Uit. J.P.POČKA

Hez. Tek Urttxet 9191

LIETUVIS AKIŲ

CHaroavuaš

ar

Va.. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
bsrasomis po pietų lr Nsdėidisniais
tik susitarus
>423 W. MARUUETTE ROAD

6504 S. AKTES1AN AVĖ.

Nuo i u iki rž dieną
ASu-j t iki 3 po /pietų
Nuo 7 ilu » vakare
Neaei.

0030

Grovehlll 1686

Antra.

VALANDOS:

.
“

Moterų

tr

Vyrų

IJgų

ryto nuo 10—12 nuo 1—31 p«
pistų: 7—8:80 vai. vąkars
Nedėliomis 10 iki 11

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 HO. MICHIGAM A VENŲ k
TeL Kenvrood (101
Valandas:
Nno 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 iki S valandai vakare
apart Šventadienio tr ket vlrtadien l

šPECtAI,IMTAM
Hsmiock

II ii

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

(Naryaucksa)

756 WEST 35th STREET

GYDYTO J AH IR CHIRURGAS
2420 West Marųuetts Road

Kampas Halsted gt

Valandos: nuo 10—4: nuo 0—g

■p

1820

Prospect

Gydytojas ir Chirurgas

DR. VAITUSH, DPT.

t«

Paliko dideliame
nuliudime
seselę M. Berchmaną, vienuolę
kazunlerietę, švogerj
Praneli- ,
kų Lapinską, o Lietuvoj tėvu
ką, dvi- seseris Agotą Lapins
ką ir Oną Sutkaitienę ir du
brolius Antaną Lr Jurgį, dvi
brolienes ir švogerį.

Houievard

Tel.:

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

rne. skaudamą akių
cataractua. Atitaisau

Mirė bi.l. 6 19.12 .n, 5:30 v.
vak. 16 metų amžiaus. A, a.
Ona gimė lapkr. 9,_ 1915. Kilo
iš Keund Lake, I1L*

V1RGINIA

Tei. Tartis U994

Paiąugviua
«uuų {tempimą kuru.
•sti pnezaštmi galvos skaudėjimo,
svaigime, aaių aptemkno. nervuotu-

Sakra-

Tel.:

DR. MAURICE KAHN

&PEU1ALUTAS

Mirė bal. 5, 1932 m. 38 'lie
tų ainži Kilo iš Šakių apskr.,
Sintautų par.,
išdagų
kaimo.
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Telefonai dieną ir naktį

Lietuvis

AKIŲ GYDYTOJAI:

šeimyna

JUOZAPAS BASTYS

Didysis Oflsaa

DR. T. DUNDULIS
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
' 2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

Dt>. C.K. Kliauga

JONAS PAPIEVIS

Papievių

Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sesuo. švogeris ir
giminės.
,
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lac.havičlus,
Telefonas
Koosevelt 2616.

10—12

Nedėlioj;

Namų

LIETUVIŲ

JU'SŲ GRABORIUS

CHIRURGAS

4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero <69. Kės. tel. Cicero 2888

X—Spinduliai

67 66

DEN TĮSTAS

Seniausia ir Didžiausia

Eudeikis

DR. S. A. DOW1AT

4729 Wfc»T 12 PLACE
Į Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyėios, kuriomis dienomis jis
bus.
• 2924 W. WASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. aut Wašiington Bulvd.

Ofisas 2201 VVest 22nd Street
So. beavitl SL Tel Variai 6122

Širdingai prašome giminių
ir pažįstamų šiose liūdnose su
kaktuvėse atsiminti *a- a. Jono
Papievio sielą. Už to padarymą
iš anksto tariame ačiū.
Nuluduisl:

šv.

IK

>

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

cor.

; DR. P. ATKOČIŪNAS

^Paliko liūdinčią moterį Oną
po tėvais Birgelaitė (kįlusi iš
Gaurės p.), 4 sūnūs/ir dukterį,
žentą, 3 marčias, brolį ir gi
mines.

Mirė aprūpintas
mentaia.

i

Ofisas, Laboratorija ir X-ltay .

2130 VVEiST 22nd fSTREET

Avenue
1028

Valandos: 3-4 po pietų ir (-8 v.
Nedėlioj pagal susitarimą

vyrų, moterų ir vaikų

iskaino sušilai us

Western

Prospect

Rezidencija 2369 So. Leavitt St
Tel. Canal 0706

Gydo staigias ir chroniškas ligas

•

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

Tel.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Boulevard 5203-8413

ĮSTAIGA

sutarti

Gydytojas ir Chirurgas

4847 W. 14tli ST. Cicero, III.
Tei. -Cicero

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

GRABORIŲ

pagal

DR. J. I. KOWARSKIS

Kės. Kepublic 6360

Tel. Canal 6764

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredoiuis susitarus

SUKAKTUVĖS

Nedėlioja

4 iki 8:84 vakare

OR. GUSSEN

LIETUVIS

Office: 4459 S. Califomia Avė

Avė.

4 po pieių

ryto iki

11

GYDYTOJAS

Įas. Iš to seka, kad vokiečiu rei. cicero 1200
“sidabrinių” pinigų metalas
labai mažai teturi sidabro.

6793

VaL: 1 iki 5 po pietų, 7 llrl I vau

HALSTED

SOUTH

Valandos:

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS GEAB0K1US
Patarnauju laidotuvėse kuopigtausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tel. Koosevelt 2616 arba 2616

Lafayette

Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija

---------’tė, kad šių pinigų metalas tu- Boulevard 7589
Rez. Hemiock 7691
;ris daugiau sidabro, negu tikrosios dvimarkės. Neskaitant
to, Salibanas iš kiekvienos dvi,
D E N T 1 8 T A S
markės uždirbdavęs 1 markę Į
l
4712 So. Ashland Avenue
50 fenigių ir tik 50 fenigių (

I

Tel.

susitaręs

DR. A. J. JAV01Š

Nedeiiouus ir seredoiuis tik

LACHAVICH
IR SONUS

1-4 ir 7-9 vai. vakare

Vai.-

OR. P. Z. ZALATORIS
1821

OR. G. I. BLOŽIS

G R A B O R I A h

susitarimu

Rez. Tek Hyde Park 33951

Otiso Tel. Lafayette 7337

OR. A. G. RAKAUSKAS

patai

MsriėTsmto- s«a 10 (M 10.

VAldtNDOH:

9 iki 19 ryto. 7 Iki 0 vak.
Utarn. tr Kstv. vak. psųgal ištarti

Tel.
,

Hemlook

8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė.

VaL:

9-4. 7-9 v. V.

Tgekiriant Bot v

Šeštadienis, balan. 9 d., 1032

D B i O G A B

8
mm i m ■> m

■-

j-; i.

kun. Serafinas, kun. džio 9 d. 6:30 vai. vak. dr-jos« West Side.— Namų savini- lygiai 7:30 vai. vak. -Visos sę- 1 PaieSkau Antano Pužausko iŠ
.
. „
i . ».
.
Skaudvilės parap., PaglunSs kaimo,
* **^ | Lukošis, kun. Ežerskis, kun. pirmininko name (4525 S. Ca- nkų susirinkimas
protestui jungietes kviečiamos atšilau- gyveno
gyvPno Chlcagoj.
(’hicagoj. Pats ar žinantieji
Krušas (dabartinis klebonas- lifornia Avė.). Bus dalinamos pareikšti prieš aukštus tak- kyti į šį susirinkimų, nes bus atsišaukite:
kultūros darbuose buvo tik pralotas), kun. Švarlys, kun. dovanos tiems nariams, kurie sus įvyks pirmadienį, balan- svarstoma apie Motinos Dięną
ATSIMINIMAI
MARCEI.IA SNEIDERAITfi
ras pionierius ir nenuilstantis Urba, kun. Klioris, kun. Smil- neėmė ligos pašalpos per 10 džio 11 d. 8:00 vai vak. Mil ir kitus svarbus reikalus.
4070 So. lram-lsco Avė.
“Atsirado pas lietuvius no veikėjas. Visų laikę, būdamas gįus
Rafit—kc1
metų. Kviečiame atsilankyti dažio salėj.
j
PAIEŠKAU savo brolio Mike G.
ro, pasiaukojimo ir ištvermės klebonu Šv. Jurgio parapijoj,1
ir paremti dr-jos darbus, pra
, Mitrin, kilęs iš Dubenų kaimo.
Iš
;Chlcagos išvažiavo 1917 m. Girdėjoeiti prie nepriklausomumo. Lie jis nešė sunkię naštą. Reik '
Town
of
Lake.
—
Šv.
KažiDĖMESIO
4
KPS.
NARIAI
šom atsinešti dovanėlių. Ku
i rae esąs lx>s Angeles. Prašome atsiį
_______________
i šaukti.
tuvių laimei lenkų klebonas, atsiminti, kad jis vienas lierie nepriklausot prie šios dr- miero Akad. rėmėjų 1 skyr.1 _.
.
v
.
«T
EMILIJA PETRAITIF.Nfi
nepalankus lietuviams, kitur'tuvis kunigas tebuvo. O žmoŠiuomi pranešu, kad A. va-1
<206 so. i^w., Avenueu,
jos, malonėkite atsilankyti ir susirinkimas įvyks bal. 10 d.
J
.
Ą
,
.
.
CHICAGO, 11,1,.
Roseland,
III.
—
Šiomis
die

išsikėlė, o į jo vietų buvo at- nes tada savo tikybines pareisurašyti įstojimo aplikacijų— 2 vai. popiet Šv. Kryžiaus pa rdauskas, 4-os kuopos vicepir
keltas kun. Nawrockis. Tas gas rūpinosi tinkamai atlikti. nomis Visų Šv. parapijoji pa būsite priimti be įstojimo mo rapijos mokykloj. Visos rėmė mininkas, guli Šv. Kryžiaus
..
. _.
..
,
.
'
GEROS REftlES rakandai, vartoti
pasirodė tikru lietuvių priete- Tad prie klausyklos žmonių sidarė didelis sujudimas: vie- keg£įo Nepamirškite dienos jos prašomos susirinkti.
ligonine.) (kambario nr. 213). du mėnesiu, verti $3,500. Parlor se-— - tas uį j55. 9x12 importuotas orienliu ir rėmė lietuvių pastangas eilių eilės būdavo, ir kunigas Juos moterėlės paukščius peša, ’jr [ajjęO
Visi 4 -kuopos nariai,
drau talls
Valdyba
kauras,
puikus amerikoniškas
kaurs po $25, 9x12 Wilton
įsikurti bažnyčių. Kai j mūsų Kraučiūnas klausykloj kartais kitos pyragus kepa, trečios;
gai ir pažįstami prašomi ap orientalis
kauras $15. Puikus riešuto medžio
vai g. setas $65
Bet reikalai kėdA
Šv. Jurgio parapijų buvo pa išbūdavo iki 2 vai. ryto. Jis | gėrymais rūpinasi, dar kitos;
DIEVO APVZ. PARAPIJA lankyti.
$15. Venecijos veidrodis, .riešuto me
numatė
didžių
Cliicagos
lietu-J
svetainę
puošia,
o
parapijos
į
’
Brighton
Park
—
12
ward
’
o
skirtas klebonu kun. Kliau
4-os kuopos narė džio niieg. setas su springsiniasi madracais $75,
,Coxwp11 krėslas $15.
Čifinas, tai lenkų kun. Nawro-j vių ateitį. Kai aš pamačiau ; komitetas su darbščiomis mo- litnvių respublikonų kliubo Svarbus Brolių ir Seserų
Puikins lempos, 1932 radios, itališki
langų uždangalai,
paveikslai ir tt.
ckis buvo patarėju, tarpiniu- naujosios mokyklos milžiniš-, torelėmis tikietus platina. Se- valdybų sudaro: Matensas Va- Lietuvių, draugijos susirinkiBRIGHTON PARKAS
Galima pirkti skyrium. 822S Maryku vyskupo kanceliarijoj irkus pamatus, tai nuėjęs pas jį sutės mokytojos ir vargoni- balas pirm., Vincas Bal fina s I mas Įvyks balandžio 10 d. 1
land Avė., t-mas apt. vienas blokas
.
.v i -rytus nuo Gottage Grove, Tel. Stetvtalkininku dvasiniuose dar- į išreiškiau savo nusistebėjimų, ninkas visu uolumu programų vieepirm., B. Petkevičius se-jval. popiet parapijos mokvkPaul M. Smitlias vięnas is art 1375.
buose.
_ j Kun. Krauciūnas drąsiai at- rengia. Be vietinės parapijos kret., J. Panelis ižd. Šis kliu- loję. Visi nariai kviečiami i ii- seniausiųrvlesteitininkų (4425
“Kunigo darbuose geru pa-!r®^® ‘Ateitis! ateitis!’ Tiksliai 'žmonių, dar pasižadėjo daly bas yra indorsavę Len Small sirinkti, sumokėti dar nesu- Ko.Fairfield
Avė.), nors ir
PARIH'ftl.AM IR MAINOM
dėjėju yra vargonininkas. Tad i
numat? Chicagos lietuvių vauti pp. Saboniai su savo, kandidatūrų j gubernatorius, j mokėtus mokesčius ir atsives-, depresijos laikais daro gerų Karmas, na<nus, lotus ir visokį
biznius visose valstijose.
Mes turi
dukrele p. Čiapas, p. Laurai- J committeeman’us kliubas re- ti nors po vienų najų nan. j biznį. Per porų savaičių su me
Šv. Jurgio parapijoj tokis da ateiti’
dukrele,
didelį pasirinkimą. Norintieji pi
buvo prie kun. tienė,
tienė, p. Pažerskis ir Vaičika-, mia F. Kucbarskio kandida- Ligi 40 metų am*ž. priimami' mainė net keturis namus ir rkti ar mainyti pirma pamatykit mu
rbininkas atsirado nuo pat jos “Teisybė,
sų bargen,ų.
Klauskite A. Grigas,
• šeimynėlė.
v • ___ “1 • /'IGal
_■! „ne z vie-, turų.
_
Kraučiūno ermyderių, bet kur , uskių
be įstojimo mokesčių. Tautie- ' netrukus vėl mano padaryti Real Estate vedėjo.
pradžios; buvo tai Aleksand
•
X- 1
J.
.
jų anais
laikais. nebuvo.
, didelj biznį — sumainyti ke-,
„„
.
, Juk
, i, nam yra
... įdomu,
., .dėl, .ko visoj
... .i AtHtovu i nacionaię repu- fiai>
proga
«75f> So. Western Aveliuiras Pupkevičius, kvedarnietis, „
konvenci j kBndutottt
Pirm. j. Blankus M, namų. Matyti, kad laikai
mano jaunų dienų draugas, Narth S.de, pne venas lenk,,! parapija, pas.dare toks d.delietuvig Steponas Seru______ —
pradeda gerėti, jei žmonės na
BIZNIO PROGA
doras žmogus, geras giesmini balznycios per ermydenus net, lis judėjimas ? 0 tai dėl to,'
keturi žmonės buvo užmušti. I kad šie metai yra Visų Šven*
pu
niais mainikauja.
Rep.
Pardavimui restoranas. Labai pi
nkas, gabus vargonininkas.
giai. Biznis išdirbtas per daug metu.
Pas mus kad ir buvo negeru- itųjų parapijos jubiliejiniai
- Cicero.— A. LR. K. MotePriežastį patirsite vietoj.
“Kun. Krauciūnas Cbicamų, bet iki kriminalo nepri- j metai
25 metų sukaktuvės Tnrnmm...ū.ti
&
jų Sąjungos 2 kuopos mėneWEST CENTRAL
gos lietuvių tarpe tikybos ir
Marąuette Park.— šv. Bar2113 So. Halsted Street
įsinis susirinkimas įvyks pirėjo. Taip, ačiū Dievui, mūsų!nuo įsikūrimo šios parapijos,
WIND0W SHADE
Tel. Canal 7055
boros draugijos susirinkimas. ,M. ,, ,
jaunesnioji karta iš mūsų pra- kuri šiandien yra kaip ir b i ■ , , , . , „ .
niadien; balandžio 11 d., Kv.
CLEANERS
įvyks .bal. 10 d. 2 vai. popiet ‘ ,
•
..
, ,,
eities gali sųu stiprybės seni- : skolos (1900 dol. skolos beli...
1
Antano parapijos mokykloje,
5103 W. Madison St.
parapijos svetainėj. Visos na- ______
J. BALTIKAUSKAS
CHICAGO, ILL
ti”.
i ko). Kad visi parapijonys, su7017 So. Callfomia Avė.
Simonas Slepayičius yra ' ėję krūvon, galėtų pasidžiaugi rėš kviečiamos ateiti į šį su
Senas lar.gų užlaidas išvalom ir
parduoda
5 flatų namų, Bri
pcrJalsom,
padarom,
kaip
naujas.
Vi

sirinkimų, nes turime daug
vienas iš seniausių Chicagos, ti savo nuveiktais darbais,
sokios rūšies naujas padarom pagili
ghton Parke prie pat bažnysvarbių reikalų aptarti.
jūsų noro. Lietuvių dirbtuve. Darbus
lietuvių biznierių. 15 su vi r- j klebonas kun. J. Paškauskas
palrr-1
a
ir
pristatome.
Tik
pašaukit:
f.įos ir mokyklos. Harsiduotb’
- Ona Gubįštienė, rast
Kas nori turėti patogdą kelionę
Tel. COLUMBI’S ttSOH
šum metų buvo bučernės biz-» | ėjunanė surengti metinį paraLietuvon, tr4 klauskite /nusų inžemesnia morgičių kaina. At
flormaeijų. Musų patyrimas dai
ny ir veik tiek pat laiko iš- i pijos bankietų, kuris įvykę
gelio
metų
sutrfks
jums
teisingas
sišlūkite;
Telepbone Grovehill
Brighton Park.— Draugys žinias.
buvo “Wholesale Paper and ' balandžio 10 d. 6 v. vak. par.
2952.
tės Gvardijos pirmos divizijos
Laivakortės anj visų linijų.
Grocery Supplies“. Tame biz- j svetainėj (10806 So. Wabasb
Apdraudžiamo nuo ugnies ir ki
Šv. Kazimiero karalaičio, mė
Jei jums prisėmė krausty
tų nelaimią.
ny ir dabar tebėra. Toj biz- Avė.).
nesinis susirinkimas Įvyks batis ar kitokiam reikalui rei
Dokumentai pirkimo Ir pardinio šakoj jis vienas lietuvis1 Visus širdingai kviečia pa- lanctžio 10 d. parap. mokykloj,
vimo.
įgaliojimai.
kia troko, tai kreipkitės į ši uos
tėra. Bandė dar šeši lietuviai, lapijos komitetas.
2 vai. popiet. Visi nariai kvieSiunčiame pinigus telegrafu.
, lietuvius, kurie turi gerus (li
bet neišsilaikė. Slepavičius iš-!
REGISTRUOTAS NOTARAS
’ —-------čianii laiku ateiti, nes turime
HORTGAGE BAiiKERS
zdelius trokus ir gerai pataraugino pavyzdingų šeimynų.'
Brighton Parį:.— Saldž. V. <laug svarbrtį reikalų apsvar: nauja.
Vyriausioji duktė Virginija
REAL ESTATE
..................... ,
. ,J- Širdies draugija nr. 1 ren- styti.
a»27 8. HALSTED ST.. CHICAGO
yra
lamnnga,
lateksus,
antra
lgia
kau|iuklJ
|oSimi]s
Prisirašykite į mūsų Spulkų
K. S. JOKŪ3AITIS
Tel Yards 4669
Valdyba
duktė Felicija lanko Loyolos
Texų informacija suteikiama
\ ienas seniausių Chicagos universiteto medicinos skyrių,
Dykai
£3 4414 s. CA LIFORNIA AVF
lietuvių, pirmutinis lietuvis į- jį taįp paf yra gabi pijanistė CM
2808 West 47th St
Tel. Lafayette 1360
stojęs į hardvvare biznį ir da- įr vargonininkė Šv. Kajetono
bar tebt*ra tame biznyje, 3240 bažnyčioj. Trečia duktė KrisSo. Halsted st. Jisai buvo vie tina.
Tel. Lafayette 593<
Z
\
nas svarbiausių darbuotojų____________
TONY TICZKUS
prie įkūrimo šv. Jurgio par..
PRiMICIJOS
Ledas, angliai, malkos, eks
daug atsimena dalykų iš prat M arui įeite Jeivelry A Rndlo)
presas, perk raustymas
Pirkusieji pas nu,s už. $5 ar donitp'R. gorai moka apie praeiŠv. Jurgio parapijos bažny
Automobiliai ir trokai viso Tiail bus dvknl nufotografuoti.
į p pasakoti. Sekančiu savai čioj primicijas yra laikę šie
2650 West 63 St., Cbieago, Ilk
kieins reikalams
tę tilps Drauge” iš j,, }»tsi- kunigai: Tel.
i
2743 West 37th Place
Heųiiock R3SQ
minimu
Kun. Ambrozaitis, kun. AmDemokratų Kandidatas
Cbieago, Tik

1892

ŠV, JURGIO PARAP. JUBILIEJUS

1090 botas,

PRANEŠIMAI.
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EKSKURSIJOS

UETUViy EKSPRESAI

P. P. BALTUTIS & GO.

W, B. GOTAUTAS

Sabath

Massmettii; ir PasiMsiriiiinas

21-mo WARDO

i

.

| WARD COMMTTEEMAN
•

»
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Visi piliečiai balsuokime už A. J. SABATH. Jisai yra energingas kovotojas už žmonių teises, palankus lietuviams, senas
veikėjas, jau 40 metu išbuvęs Ward Committeeman, jau 25 me
tai kai yra kongresmanas.

Visi už SABATH, o SABATH už mus visus.
A. J. SABATH kviečia piliečius balsuoti už (X) V. J. MORAVEC, Democratic CantKdate for STATE REPRESENTATTVE, 15th Senatoriai Diitrict ir už MATT. FRANZ,
Regular Democratic Candidate for Representative of the 15th
Senatoriai District.

Pirmų syk balsuojanti ir norintieji informacijų, ga
lite kreiptis pas Vincent M. Stulpinų, (Secretary Litliuanian Democratic Central Committee) 3400 S. Emerald
Avė., kuris snpaftindys su Idėjomis ir Principais Demo
kratų Partijos, ir dėlko visi lietuviai turi balsuoti De
mokratų baliotų April 12, 1932 m.
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; WEST SIDE E/PRESS
2146 SO. 1IOYNE AVENUE
Tel. Roosevelt 2072

Wm. J. Kareiva
Savininkas
DS! gerinusios rąši
ir patarnavimo, ša u
k lt.

ADOMAS STUGIS
4642 SO. WOOD STREET
Tel. Lafayette 0973

GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olseils šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET

Visi lietuviai balsuotojai, norėdanji tapti aktyviais
nariais 11 Wardos Regu Ii a rėš Demokratų Organizacijos,
kuriai dabar vadovauja Gerb. Jos. B. McDonoug/s yra
kviečiami gelbėti savo Pririnktų kapitonams prikalbi
nant savo draugUR ir pažįstamus dalyvauti MASSMFTINGE ir PASILINKSMINIME, kuris bus nedėlioję,
April 10 d., 1932 m., Oimimo bažnyčios salėje, 37tos ir
Union Avė. ir taip pat imti dalyvttmų parodoje 11 Wardos gatvėmis, kuri prasidės nedėlioję;! vai. popiet, nuo
37tos ir Wallace gatvių.

—

/
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Lietuviai Demokratai 11 Wardos yra pilnai užtik
rinti, širdingo pripažinimo dabartinio Cook pavieto Iž
dininko Gerb. Jos. B. McDonough, kandidato dėl išrin
kimo 11 Wardos Kommitteemano. Lietuviai Demokra
tai, kaip organizuota Tautinė Mažuma remia Gerb. Jos.
B. McDonougli, ir Reguliarį Demokratų Partijos Kan
didatų and Illinois valstijos Gubernatoriaus, Teisėjų
HENRY HORNER.
a
....................

R. ANŪREUUNAS'

Primary Balsavimai Mike Bal. (April) 12,1932
&

Tel.

JUOZAS MANIKAS

Boulevard

1889

2900 WEST 40tb STREET ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Tel. Lafayette 5676

JULIUS VELIČKA

M. Z IŽAS
Narnų Statymo Kontraktorlus
įtaisu IvalriMtiHlun namus prieinama
kaina

6725 SO. R0CKWELL ST.
17151 S. CALIFORNIA AVĖ
Tel. Republic 3713
Telefonas

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SUN

Teief

Hemloek 6614

Republic

«>v«

D. GRICIUS

7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099

ORNERALTS KONTRAKTORIU8
Statau namus kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio
l elno. nrlsinemlausloa

' Mes permufuojame pianus
forničiup ir kitokius dalykus.

2452 WEST 69th STREET

Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangus.

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS

KONTRAK
Mes pervežame daiktus iš NAMŲ STATYMO
TO RITTB
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
i! ir į kitus miestus.

