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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Sekretorius Stimson’as dirba už konferencijos pasisekimą
JAPONAI ĮSPĖJA BOLŠEVIKUS,
AMERIKA IR T. SĄJUNGĄ
'_

—

CHICAGOJE
128 NEGRAI BUS KRIKŠ
TIJAMI

I

šv. Elzbietos bažnyčioje,
'Wabash avė. ir 41 gat., rvtr.j
. , ,,,D
.
...

Ambasadorius Mellon’as

popiet 128 atversti kala i

ignoruoja sausųjų protestus

bėn negrai, vaikai ir suaugę ’
bus iškilmingai krikštijami,
Šv. Krikšto sakramentų jiems

PASKIRTAS LAIKAS KARO SKOLŲ
IR REPARACIJŲ KONFERENCIJAI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PER 3 DIENAS NUŠAUTA darbo knygeles žemės ūkio da
rbininkams. Manoma, kad tuo
būdu bus išvengta ne tik ne
i Ukmergė. Taujėnų urėdijos susipratimų su samdiniais, bet
rajQne esama vilklb Užulėni] tiek vieniems, tiek ir antriems
girininkijos,
Užulėnų miške i patikrintas darbas ir darbini1
eigulis Čeponis Jonas š. m.! ^kas. Šioj apylinkėj šiemet
kovo mėn. K) d. nušovė 2 vii-! žemės ūkio darbininkai yra
j
Taujėnų girininkijos, Va- i brangūs. Mokama jiems algos
1 irilėnų miške eigulis Bitinas IIUO 350 ikL 500 litų metams

6 VILKAI

suteiks keletas kunigų, kurie Karolis š. m. kovo mėn. 11 d. Ar ^ar įvairių dalykų natūra,
daugiausia tarpe negrų misi-! nušovė vėl 2 vilku. Tame pat!

BRANGSTA IAVAI
1 miške ir tų pat dienų eigulis
NAUJI JAPONŲ ĮSPE' Bitinas Jonas nušovė vilkų.
Naumiestis, Šakių aps. Pa
SAULES ŠVIESOS
JIMAI
Veprių girininkijos, Bečių
TAUPYMAS
' miške š. m. kovo mėn. 12 d. staruoju metu turguje visi ja
ŽENEVA, bal. 23. — Patir-1 TOKIJO, bal. 23. — Karo
--------------| vietinis medžiotojas p. Paš- vai 2—3 litais pabrango. Pa
Istoriniuose San Juan Capistrano misijos soduose, Kali
1a, kad J. Valstybių sekreto- ministeris gen. Araki’s įspėja į
Rytoj Cbieagoj prasideda kevičius nušovė vienų patinų šaras ir šiaudai taip jau braliūs Stimson’as nusiginklavi- bolševikus, Ameriką ir T. Sų- fornijoj. yri saulės laikrodis, kurs kone visai toljulai rodo saulės šviesos taupymas va vilkų. Viso Ukmergės ir Tau-1 n£sta. Rūgink] arba kvietinių
kurį išrado misijos! 9aros laikHi. Iajikro'rtžiai
mo konferencijoje daugiausia jungų, kad jie nesikištų į Ma-;'laikę. Prie jo pritaisytas
T
... reguliatorius,
,
„.
jėnų urėdijos rajone iki kovo j šiaudų centneriui moka 3 -4
i „«
:•
, J? ..
...
‘ ‘
; vedėjas kun. S. J. O Sullivan as. Vieneriems metams viena
statomi viena valanda pir-!niėn. 15 dien. šįų.metų sezone Į l’Dis, n» bilų aiba. šieno
5
cirba uz konferencijos pasise-: ndziūriios
Nes Ja-'i +
-ir
i- * • r»
ai
ijub reikalus
miau. Šis šviesos taupymas nušauta 12 vilkų. Didžiausias! 1 K.
omų. es jei onterencija pa- ponija to kišimosi nepakęs, rodis nukrypsta vienon ar kiton pusėn vos keletu sekundų,
siseks ir valstybių ginklavi- Mandžiūrijos reikalas vra vietęsis ligi paskutinio rugsėjo vilkas sveria 58 kilogramus,'
PAGIMDŽIUS 10 KŪ
masis bus sumažintas, sako jis, i nų japonų reikalas, sako mi-1 .AIŠKINA KARO SKOLŲ
MEKSIKOS VYSKUPAS . mėnesio sekmadienio.
kuris atiduotas Universitetui
tada pasauliui grįš gerovė —'nisteris.
KLAUSIMĄ
DIKIŲ
ĮSTOJA VIENUOLIJON
Zoologijos muziejui.
jomenauja.

DIRBA UŽ KONFEREN
CIJOS PASISEKIMĄ

..

.

f.

gerieji laikai.

--------------------

AMBASADORIUS IGNO
RUOK SAUSĄSIAS
MOTERIS

| nuz.im

j
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Ka bama, kad vynausybe jo!

kartų

yra

reikalinga

užtaisyti

reguliatorių.

Per

metus

laik

--------- - -

CAPONE APELIUOJA

LON1)ONAS ,wl 22 _ A

Visi vilkai nušauti apsupus ; PORTO ALEGRE, Brazili
MEXIC0 CITY, bal. 22.
Taigi praktika ro ja, bal. 23. — Nepatvirtintonglijos vyriausybės atstovas Tulancingo vyskupijos vysk'u.j__
Iš AVashingtono pranesa,
___ , vėlevėlėmis.
.......................
...
skelbti.
'parlamente aiškino, dėlko iš- pas Nunez’as Šventojo Sosto kad Al Capone’s advokatai, d.°’ JOlTjėlevelemis >ra genau- mis žiniomis iš Bacacay niies
, laidų sąmatoje neįdėta karo leidimu partraukia iš savo apeliuoja į vyriausiąjį krašto s.\as ^>fl(tas vilkains naikinti,
tenai vįena moteriškė anfMARYNU PATRULIS
tik,
deja,
jų
trūksta.
Taigi
ar
kar
į
pagimdžius 10 kūdikių —
iskolų mokėjimo provizija. Pa- vyskupijos ir vyksta į J. Vai- triumų. Norima panaikinti jam
SUNAIKINTAS
žymėjo, kad su karo skolomis stybes, kur įstos į vienuolijų kalėjimo bausmę. Jis nubaus- nebūti] naudinga, jei Miškų ašftionias mergaites ir du ber, kol kas nėra nieko tikra, ar jj- tenai baigs savo gyvenimo tas kalėti uz nemokėjimų mo Departamentas skirtų kreditus liaičius. Visi mirę, bet motina
MANAGUA, Nikaragua, baįsitaisymui bent po du tris svejksta. Ta moteriškė vadijas reikės šiemet mokėti, ar dienas būdamas paprastu vie- kesčių už pajamas.
lam!. 23. — Arti Apali suki
komplektus vėlevelių tose u- nagį Espinosa Nunez de Ani ne. Jei' reikės, tai skoh] mo- nuoliu.
lėliai P^aHngai užpuolė Nirėdijose, kame vilkų esama.
kojiniui išlaidos atskirai bus
TRAUKINIO SUVAŽI
, 1921 metais šis nepaprasta:
kraguos krašto sargybos pa-

neįgaliojus

tokius

įspė.r. nūs

LONDONAS, bal. 22. —
Naujas J. Valstybių ambasa- į
dorius Mellon’as vietos am
basadoje grąžino svaigalų va
ls Amerikos viena
rtojimų
sausųjų moterų organizacija
svarstomos.
I
prisiuntė ambasadoriui protes- ^ru^’ kuriam vadovavo J. A ai
*
tų. Ambasadorius tai ignoruo- ^ybių marvnai. Žuvo 3 mari
DIDELIS GAISRAS
;
nai ir 11 sargybos kareivių.
.ja
JAPONIJOJ
i
Be to, 4 kareiviai sužeista Ir
vienas nesurandamas. Sukilę-! TOKIJU, bal. 22. — OrnCa
KARO SKOLŲ KONFE
miestų, Šizuoka prefektūroje,'
lių nuostoliai nežinomi.
RENCIJA
ištiko dalelis gaisras. Sudegi*,
apie 1,290 namų. 4 asmenys,
PARYŽIUS, bal. 23. — Lai KALBĖ»OSI SU REDAK
žuvo, apie 40 sužeista ir dau-;
TORIAIS
kraščiai praneša, kad valsty-j
ginu kaip 6,000 asmenų neteko
bės sutarė karo skolų ir re-'
1YASHINGTON, bal. 23. — patalpų.
j
paracijų klausimais konferen
Prezidentas Hoover’is vakar
Sudegė miesto valdybos rHcijų pradėti birželio mėn. 16
apie dvi valandas kalbėjosi su mai, policijos nuovada, keli i
d. Lozanoje.
35-iais įvairių laikraščių reda- į bankai, ligoninei ir keletas klktoriais apie krašto reikalus. 1 tų viešųjų namų.

NUBAUSTAS MIRTIES
BAUSME

PASAULININKAI KRIS
TAUS DARBE TURI
BŪT VAIDINTOJAIS

NĖTAS

pamaldus vyskupas norėjo įstoti vienuolijon, bet Šventa
Fr. Bonkoskis, 37 m. am?..,
sis Sostas nedavė jam leidi2359 No. Seeley avė., vijosi
mo.
pro geležinkelį triukšmaujan-

DRAUGIŠKAS SUKAK
TUVIŲ PAMINĖJIMAS

MEKSIKOJ SUŠAUDYTA
19 PLĖŠIKŲ

Kovo 19 d. pas Juozų MiMENTCO CITY, bal. 22. —
čius vaikus ir nepamatė at- kucki susirinko keliolika lRe’, Vera Cruz’o valstybės vienuoFAŠISTŲ IŠKILMES
važiuojančio greitojo trauki- ra^ *r
draugiškoj nuo-jse kapuose ties iškastomis
ROMOJE
nio. Vaikai pabėgo, o jį traupaminėjo jo 2o-irių me- (iU(,bpnjis sušųudvta 19 plėši:invs užmušė.
tų literatūros larbo sukaktį,
kurie anądien buvo užpuoROMA, bal. 22. — Vietos
Kadangi tų pačių dienų buvo
paao Jei Macho miesteli ir
fašistai vakar turėjo iškilmes.
ir jubiliato vardadienis, tai be nužu(1 ė kdet^ aamenų.
NEDORYBIŲ LIZDAI
Minėta 2,685 metų Romos į.____ _____
, . nuoširdžių kalbų ir linkėjimų ! Ritug plėSikug kainuofte gaukūrimo sukaktuvės ir atideng-į Susekta, kad tos visos vie- Į va^arienės metu jis gavo dau- j fj() pasįllsfa kariuomenė.
ta Juliaus Cezaro, buvusios | tog kur tariinį taįp va<įįnanii ! gybę sveikinimų ir gėlių iš sa-1
Romos imperijos pirmojo dik
taxi” šokiai, yra tikriausi'vo prietelių ir kolegų,
KOMUNISTŲ RIAUŠĖS

tatoriaus, statula.

nedorybių lizdai. Dedama pa
Be to, kaip čia, taip visoj stangų tas vietas uždaryti ir

DEL KLAIPĖDOS ĮVYKIO
NEBEDIRBA DĖŽUČIŲ
ir šeimas. Pasaulininkai šia Italijoj įvyko mankštinamo jau tuo būdu tuos šokius išnaiki-!

me darbe kunigams gali gel- j nimo
laipsniavimo iškilmės,
TOKIJO, bal. 23. — Jaunų,
bėti savo gilesniu susipažini- į Visose iškilmėse dalyvavo ir
japonų Sagoya, kurs nužudė
mu su tikėjimu.
| ministeris pirmininkas Mussopremjerų Yuko Hamaguriu,
teismas nubaudė mirties baus
ST. LOUIS, Mo., bal. 22.! Tikėjimas yra populariškiau | Jini’s.
me. Jo du draugai nubausti: — Katalikai pasaulįninkai Kri a>a« pasauly dalykas ir dauvienas 30-iai metų, kitas 4 mė staus darbe turi būt vaidin-iRriig katalikų bijo viešai a- SUGRIUVO TEISINGUMO
nesiams kalėti.
tojai, bet ne žiūrovai, anądien j pie jį kalbėti. Jie nusijaučia,
RŪMAI
Išreiškė kun. Lord’as, jėzui-l^ad kalbėdami gali patys pa
BASTIA, Korsika, bal. 22.
MEKSIKONU SUKILĖLIU tas, kalbėdamas Belleville vvs ! klysti ir kitus suklaidinti.
Rupijos
jaunų
moterų
sodai
ii
kodėl
pasaulininkams
—
Teisingumo rūmų stogas
VEIKIMAS

nti

Vienas Kauno stambus pir
klys 8 metus Karaliaučiaus
PRIAUGO DAUG
dėžių fabrike dirbdinosi dėžu
BAUSMIŲ
tės! Šiomis dienomis jis gavo
\
Cook’o apskrities iždininkas iš to fabriko raštų, kuriame

I

NEW YORK, bal. 22. —
Komunistų vadovaujama be
darbių minia be policijos lei
dimo mėgino maršuoti miesto
rūmų link. Raudonieji sukėlė
riaušes, kada policija maršuotojus sulaikė. Keletas asmenų
sužeista, 6 areštuota.

apskaičiavo, kad dėl nemokė-1 P™"<*ama, kol nebus išspręs
tų 1927, 1928 ir 1929 metų tas Klaipėdos klausimas, fabri
NETINKAMI KVIEČIŲ
mokesčių tik vienų bausmių kas dėžučių jam nebegamins.
MILTAI
priaugo apie 12 milijonų do Minimas pirklys ant to pa
ir reikia giliau susipažinti su netikėtai įgriuvo, kada viduje lerių. Už neužmokėjimų skir ties rašto parašė: “eikit jūs
cių suvažiavime.
BALTI MORE, Md., bal. 22.
savo tikėjimu ir jo tiesomis. buvo vedami reikalai ir buvo tu laiku mokesčių bausmė yra po velniais su savo dirbiniais, — Ūkių “boardas” čia pri
MEXICO CITY, Imi. 23. —
Katalikų veikimas yra ne
Tada nebus sunku atsakyti f daug žmonių. 15 asmenų žuvo 1 nuošimtis kas mėnesis. Tai j aš apsieisiu ir be jūsų” ir siuntė 20 vagonų kviečių milVera Cruz’o valstybėje ėmė
i kas kita, kaip tik aktyviai pakiekvienų paduotų klausimų. ii- daug sužeistų. Tarp žuvu- yra, šimtui dolerių kas mėne grąžino fabrikui, o dėžutes, tų, skiriamų bedarinų vargšų
veikti sukilėliai. Vienoj srity
j saulininkų dalyvavimas apašSavo tikėjimo ir jo tiesų paži-jsiųjų yra ir vienas vyresnysis sis tėnka vienas doleris,
jie nužudė daugiau’kaip 20 gy
užsisakė vienoje Kauno dirb- šelpimui. Du vagonus šių mili fališkoj vyskupų misijoj. Da
n
imas
ir
reiškia
patį
svarj
teisėjas.
ventojų. Sudegino 3 mokyklas
tnvėje.
i tų inspektoriai pripažino neug katalikų yra linkę tikėjimo
Iš Chicagos sanitarinio disbiausių pasaulininkų apaštala-1
ir apiplėšė visų eilę įstaigų.
---------------------- tinkamais žmonių maistui.
reikalus palikti vieniems ku- .
. ,
_
. ■
NUTARĖ
ĮVESTI DARBO '---------------------------------------.. , x vimo pagrindų. Tuo pagnntrikto
paleista
252
darbinin

LAIVYNO STOTIMS
nigams ir seserims. Hie kata-' j
. x.
xl. ,
.
j du remiantis atliekamas Kri-1
kai daugiau. Dabar distriktas
MIRĖ VAIDYLA JUDAS
ORO STOVIS
KNYGELES
IŠLAIDOS
likai yra tik žiūrovai tikybi
, siaus darbe vaidinimas. Žinturi 1,041 darbininkų. Šiems
niam kunigų darbe.
.
.- ,
, .
. . x. .
| rovais tegul bus visi tie, kuWASHINGTON, bal. 22. — sumažintas atlyginimas.
Petrošiūnaj, Kauno aps. Pa CHTCAGO IR APYLIN
OBERAMMERGAU, Bava
žaislio valsčiaus taryba, imda KES. — Šiandien iš dalies
rija, bal. 23. — Mirė Johannes Kunigų darbas yra žmones rie trokšta susipažinti su mū- Kongreso žemesnieji rūmai
artinti
ir
vienyti
su
Kristumi.
sų šventu tikėjimu. Katalikai Į pripažino 832,200 dolerių iŠ- Illinois’o valstybės demo ma dėmesin dažnai pasitaika debesuota; vakare numatomas
Zwink, kurs Kristaus Kančios
Jie
deda
pastaugi]
Kristaus
pasaulininkai tegul bus valdi-! lakių karo laivyno lavinimo kratų, partija turėjo suvažia. nčius ūkininkų nesusipratimus lietus; maža temperatūros at
vaidinime buvo Judu. Turėjo
(įvasių įnešti į ^sus namus ntojai.
su samdiniais, nutarė įvesti maina.
81 m. amž.
pakraščių stotims.
|vimų Springfield’e.

i
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Iftelna kasdien.

NESAUGOJA VISUOMENES TEISIŲ

SVEIKINAME!

lAskyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 18.00. Pu
sei Metų — >8.50, Trims Mėnesiams — 88.00. Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 87.00. Pusei Me
tų — 84-00. Kopija .08c
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųbna. jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.
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Eu rope — One Year — 87.00

One Montb — 75c.

81a Montha — 84-00.

Copy — .Olo.

Advertieing in “DRAUGAS” brlngs best resulte.
Advertlslr.g ra tęs on application.

“DRAUGAS” 2334 S Oaklev Av.. Chicaco į

AMERIKIEČIO KUNIGO ĮŽEIDIMAS
Lietuvos laikraščia? praneša, kad kun. J.
Vaitekūnui Didžiųjų Savaitę buvo įsakyta
per 48 valandas apleisti Lietuvų.
Kun. J. Vaitekūnas yra Amerikos pilie
tis.

Pačiam nęišvažiavus, Didžiojo Penkta
dienio naktį buvo pasiųsta policija, kuri va
ru kun. Vaitekūnų išvežė iki Virbalio ir pa
leido į Vokietijų.

Kun. J. Vaitekūnas jau yra atvykęs į
Amerikų. Tuo tarpu gyvena Šv. Marijos ko
legijoj, Thompson, Conn.
Tautininkų vyriausybė, prievartos keliu
išveždama iš Lietuvos kun. Vaitekūnų, įfe
vien amerikieti kunigų įžeidė, bet įžeidė vi
sus Amerikos lietuvius katalikus. Tuo pasiel
gimu įžeista ir Amerikos pilietybė.

Reikia pabrėžti, kad tokie nelemti įvy
kiai Lietuvai garbės nedaro. Jie ardo san
tykius tarp Lietuvos ir Amerikos lietuvių
visuomenių. Taip pat jie gali pakenkti gė
liems santykiams tarp Lietuvos ir šio kraš
4
*
to vyriausybių.
1
Kiek pažįstame kun. J. Vaitekūnų, jis
yra rimtas ir ramus kultūros darbininkas,
kuris troški savo senoje Tėvynėje pasidar
buoti. Jis ne blogo, o gero Lietuvai būtų
atnešęs. Bet tautininkams nepatiko, kad jis,
kaipo katalikų kunigas, dirbo naudingų kaf
likiškų dailių. Jiems užkliuvo ir jo turima
Amerikos pilietybė. Tai liūdnas reiškinys, dėl
kurio turėtų susirūpinti kiekvienas sveikai
protaujantis lietuvis.

Dėl tokių tautininkų vyriausybės daro
mų netaktų mes tik galime gailėtis ir pa
linkėti, kad ateityje jų būtų ko mažiausia.

Kun. K. Urbonavičius (Jonas Rinitas)
Įvairias visuomenės gerovės] — 67c., Cleveland'e — 43c., o
šiemet mini literatinio darbo 40 metų sukaktį. organizacijos Chicagoje ir II- Pittsburgh’e tik 36 centai,
Tai ilga metų eilė ir ji vaisinga gausingais linois o valstybėje spaudoje
Dėl ko taip yra, nesunku
darbais.
paskelbė svarbų pareiškimų, suprasti.
Kituose miestuose
Kun. Urbonavičius yra žinomas kaipo iškelia kaltinimų prieš lllino- komisijos rūpinasi visuomenes
doras, kilnus, darbštus kunigas. Daug mete is’o valstybės prekybos komi-'gerove, saugoja, jų teises. G
lių išgyveno su mumis Amerikoje. Darbavo siją, kuri nesaagoja visuome- Chicagoj nėra, kas galėtų tais
si keliose Pennsylvanijos lietuvių parapijose, j „ės teisių. Ši komisija yra ski- reikalais rūpintis. Skilti visuo
o vėliau Montello, Mass., Bostone ir Nor-Gta prižiūrėti, kad vudinamo- menės teisių apsaugai žmonės '
vvood’e. Dabar vėl gyvena Bostone ir nuo- Į sios viešosios naudos bendro- daugiausia užsiima tik ]N»liti- ,
lat bendradarbiauja “Darbininke.”
j vės neskriaustų visuomenės. ka. O kur yra daug politikos,
Kun. K. Urbonavičius yra vienas iš rim- Į Pasirodo, kati šios bendrovės ten visados visuomenė turi nu
čiausių Amerikos lietuvių literatų. Jis rim-i nepaiso visuomenės teisių, o kentėti.
tas žurnalistas, gabus beletristas, poetas ir minėta komisija apie tai tyli
Tas pat yru su gazo, tiek su i
vertėjas, Po savo kuriniais pasirašo Jonas ii tų klausinių sprendinių vilelektros, telefonų ir gatvėka- j
Kmitas arba J. K. Jo rašiniais ir eilėraŠ-j kiną.
rių bendrovėmis. Visos žeria Į
čiais nuolat puošiasi mūsų spauda. Kaikurie
Visuomenės gerovės organisi iš visuomenės dideles paja- Į
jo vertimai jau kelių laidų yra susilaukę, j žarijos nurodo, kaip šiandie
mas. Darbininkams atlygini-1
Jono Kmito eilėraščių knyga yra tikras mū visuomenę skriaudžia gazo, emas žymiai sumažintas. O šios ■
sų knygynų papuošalas.
lektros ir kitos bendrovės. Y-Į; bendrovės nemato reikalo su- i
Be to, kun. K. Urbonavičius yra rimtas pač gazo bendrovės vedėjai, į mažinti kainas. Niekas jų ne
musų visuomenės veikėjas ir vadovas. Keliais ' pasirodo, neteisingi vlsuonieverčia, o pačios ne tik nesusi
atvejais yra buvęs A. L. R. K. Federacijos Įneipranta, bet dar aimanuoja.
pirmininku, Imvo Tautos Fondo pirmininku' Prae-'uslals llletais
bendro! Aimanavimais
prisidengia
daug darbo yra įdėjęs į LDS. ir kitas mūsų ve pradėjo savo dirbamų ga-Įkad tįk daugiau
lno
ty
organizacijas. Dabar gerb. jubilijantas yra
atmiešti natūraliu gazu,
Nežinia, ar minėtų visuomeĮgaunamu
vamzdžiais
iš
Tega
Federacijos Centro garbės pirmininkas
nęs gerovės organizacijų pas
!s‘o valstybės. Bendrovė
Mūsų gerbiamo veikėjo literatinius dar
kelbtas pareiškimas duos kiek
bus teks vėliau kada įvertinti. Tuo tarpu
^ad nflnj°s rūšies (atmit !naudos visuomenei. Paprastai
gazas bus pigesnis. Vai-L , • , , .
liokime jam dar daug metelių pagyventi, stas)
. , .
. .
,
. ..
įtoki dalykai ignoruojami, m»
stvbes prekvbos komisija im
mūsų visuomenei vadovauti ir neturtingai
visuomenė tyli.
Ašatu.
statė, kad turi būt pigesnis
lietuvių literatūrai padirbėti.
6% nuošimčių.
į

NEIŠRASTI IŠRADIMAI

Po to “papigininio” pasi
v
rodė, kad gazas yra toli bran
Vienas prancūzų laikraštis
Gerb. kun. Jurgis Paškauskas, Visų Šventų parapijos,
gesnis,
kad
bendrovė
žeriasi
Kažkas iškėlė “tautiškųjų” laikraščių
patiekė savo skaitytojams są
Rioseland’
e, klebonas, lietuvių visuomenės veikėjas Chicagos
vienybės klausima. Tuo reikia suprasti, j<ati j kūlelius pinigus. Kilo protes- rašų svarbiausių išradimų, Ku
norima sutaikinti sandariečius su vadinamais
bl!l^e bllVo siunčiami ini- rie iki šiol dar neišrasti, bet lietuvių kunigų vienybės pirmininkas. Šiandien mini savo
tautininkais, nes jau esu laikas dirbti “kų lada* komisijai ir bendrovei, kuriuos kuo greičiausia reike- vardo dienų. Ilgiausių metų ir stiprios sveikatos!
nors naudinga, įdomaus ir pamokinančio, o Atsižvelgus j tai, komisija pra ly i5raati. Ti(J žmoll8nls r,,IKa.
Milteliai, kurie apsaugotų jaus sveikatai. Esanti išrasta
ne koliųncs ir redaktorių vienas kitam lie dėjo klausinėjimus, kad pati- lillgiausi 1K,i5rasti i5l.adilIUU e.
dantis nuo gedimo ir t.t.
Į ir tokia dujų rusis, kuri veržuvio rodymų.” t) tie laisvamanių liežuviai bintų protestų teisingumų ir g.^ gįe.
galėtų paskirti gazui pastovia, g^sa, kuri būtų matolll,
CIcl Keli ei VI 11 CK JUOKIllSj K Kės.
ilgoki, piktoki ir palaidi. Ko daugiau jie bus
Dėl kai kurių neišrastų iš- i
jis nebėgau . toliau kariauti,
| per tirščiausių ūkanų.
laikomi už dantų, to daugiau naudos iš to kaln<b
radinių mokslininkai jau se
jeigu iš tikrųjų taip butų, tai
Kelintų mėnesį ši komisijai Sauk>s įvįesa.
bus visuomenei. Jei tam padėtų laisvamaniš
hiai laužo galvas ir, reikia ti
ateities karuotk* dujos ueouių
kųjų laikraščių vienybė, būtų neblogas biznis. gazo klausimų spiendžia iri Saulės spindulių, jūrų ban- kelis, jie, greitu laiku bus iSpavojingos ne t.k civiliams gj nieko nenuspieiirižia. Nė ne- gų jr žemės gelmių šilimos, rasti.
x
,
vemojams, ix:t.,ir kuriaujau
komisija išnaudojimas energijai ganim-1
---------------------Suomija kamavosi su prohibicijos įsta galL ^Kelias
tiems.
tymu per keliolikų metų. (Galų gale ir did tuo Klausimu padirba ir darbą
ATEITY KARAI BtiSIĄ
žiausi prohibicijos šalininkai įsitikino, kad atideda vis tolesniam laikui.’ Bemotoriniai lėktuvai vai
“JUOKINGI”
- Nesenai mirė rankines
Atidėliojimui
randa
įvairių
Kailis.
visiška (pilnoji) blaivybė įstatymų ir poli
granatos išradėjas \v ui,jam
cijos priemonėmis neįvykdoma. Referendumo priežasčių. Tai rinkimai, tai
Centralinis ištisų miestų ap
Vienoj anglų mokslo draugi-Į
Mills. Karo metu nuo ranki
keliu prohibicijos įstatymų panaikino. Ne kiti koki politiniai reikalai jai šildymas.
joj žymus chemijos profesomų granatų žuvo daugybė žino
trukus po to paaiškėjo, kad girtybė ir iš darbus trukdo. O bendrovei yRadio laikrodžiai.
rius laikė paskaitą apie įv.iinių. Karo metu rankinių gra
girtybės einantieji nusikaltimai nepadidėjo, ra tikra pjūtis — ima dideles
Autoinobiiiai, kuriais gali-'rias dujas, kurios vartojamonatą pagaminta nepaprastai
o sumažėjo. Šiuo Suomijos pavyzdžiu turė kainas už gazų.
ma būtų važiuoti ne tik į pry- ir bus vartojamos karo reika
Kad visuomene išnaudoja-Į šakį ar užpakalį, bet ir į še-Tams. Profesorius pareiškė, uuu®’
santarvininkų vais
tų pasekti ir Jungtinės Amerikos Valstybės.
.,
...
I
o
tymų kariuomenei jų buvo pu
ma, minėtos organizacijos pa-, nūs.
kad per paskutini dešimtmetį
1
dirbtu 750 milijonų.
“Iš Dr.” rašo; “Bolševikų caras Stali- lygina Chicagoje gazo kainasi Trumpų radio bangų pato-! chemijos mokslas yra padaręs
nas serga proto-liga. Pas jį lankėsi Berlyno sti kitų miestų gazo kainomis., bulinimas.
didelę pažangą, šių dienų che— Šių metų sausio 1 d. Lieprof. Zondek. Bepročiai valdo šalį ir švei Kada Chicagoj mokama už ga-! Knygos su įgriežtais lapais, mikai gali pagaminti tokių du- tuvoj buvo 3,219 kalinių,
kuosius verčia proto išsižadėti. Argi ne ro-'zų vienas doleris, tai Denve-įkaip graniafonų plokštelės.
jų, kurios kareivius apsvaigi— Nepilnamečių nusikaltė>
9
jus?
na be jokio skausmo ir puvo- lių yra 200 su viršum.
r’o mieste 85c., San Franclsco! Lankstus stiklas.

PASTABĖLĖS

garbų kilnioms Joanos Arkietės dorybėms
, ir antgamtinėms jos galioms.
Pirmasis tardymas buvo vedamas be
Popiežiaus leidimo, nes anglai neleido
«
Joanai
Arkietei
turėti savo apgynėją,
*
I
; kurs galėjo apeliuoti Romon pas Popie
500 mėty jos mirties sukaktuvių proga žių. Dabartinis teismas buvo įvykdytas
(1431 _ 1931)
paties Popiežiaus pritarimu, nes Apaštalų
(Pabaiga)
Sostas jau nuo pat pradžių ilgai tyrinėjo
ir, pabaigus kvosti visus liudininkus, nu
Pro tamsius dūmus .ir baisiai įsilieps
sprendė, kad pirmasis teisinas buvo ne
nojusių ugnį jos veidas buvo aiškiai ma
teisėtas. Taigi, dabar jį panaikino ir at
tomas, pakeltas į viršų ir skaistus. Vienu
šaukė jo sprendimų. Tai tokiu būdu gerb
garsiu klyksmu “Jėzus!” jos galva nu
tinas lierojingas karžygės mergelės Joa
sviro ant kiūtinės, o šventosios kankinės
nos Arkietės vardas ir nuopelnai tapo
siela nuskriejo į Dangų pas Dievų.. Jos
nuskaistinti iš nepakenčiamo jos priešų
pasmerkėjų vienas garsiai neva šuktelė
apmaudo ir begėdiškumo, ir ji tapo gar
jęs: “Esame žuvę: sudeginome šventųjų!”
bingu palikimu gentkartėms, kaipo karJos likučių pelenai buvo įmesti Seino užygiškumo gėlė, Prancūzijos išgelbėtoja
pėn. Nekatalikas istorikas Andrius Lanir auka kriminalinio kabalo, kurs savo
g’as jų pagerbė reikšmingu ir sujudinan
sprendimais buvo neteisingiausias ir be
čiu apibūdinimu: “Jos likučių pelenus an
gėdiškiausias.
glai įmetė į Seino upę, kad pasaulis ne
Katalikų Bažnyčia niekada nesusirųtektų šventosios relikvijos, bet pasaulis
pindavo šventųjų kanonizavimo laidose,
nebuvo vertas jos pelnyti.”
tačiau Joanos Arkietės kanonizacijos ei
goje turėjo išrišti daugybę painiavų. Ir
Beatifikacija ir kanonizacija
Mirus Joanai Arkietei, praėjo vos 24 taip viskas nusitęsė iki 1869 m., kuriais
metai, kai Paryžiuje pradėta iš naujo per pradėta formaliai vykdyti jos beatifikažiūrinėti jos tardymų lapai. Tokiam da vimo procedūrų. Išnagrinėjus visas eigas
lykui Apaštalų Sostas leido ištirti, pade ir tikrai patikrinus visus įvykusius ste
dant bažnytinės tribūnos nariams. Popu buklus, balandžio 11 dienų, 1909 metais,
liarus žmonių nujautimas buvo visai ki Popiežius Pijus X paskelbė dekretų. Pra
tokie. Visi liudininkai troško atiduoti pa ėjus vienuolikai metų, gegužės 16 dienų,

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.
•• U-

Šv. Joana Arkietė

1920 metais, Popiežius Benediktas XV
kanonizavo Joaną Arkietę ir jų paskelbi?
šventąja.
Jos mirties penkenų šimtų metų
snkaJcMvtčs
1931 metais sukako 500 metų nuo Joa
nos Arkietės mirties. Prancūzija ryžosi
vykdyti garbingas iškilmes Rouene, ir vi
sa tauta, kad atitinkamai pagerbtų kar
žygę ir šventų jos atminimų? Dėl to Baž
nyčios dignitoriai ir aukšti kitų valsty
bių atstovai apsiėmė dalyvauti tose iškil
mėse. Kas vakarą, per skirtų visų savai
tę, Roueno turgavietėje buvo uždegtos
simboliškos ugnys Joanos Arkietės ant
laužo sudeginimo atminimui. Paskutinės
iškilmių dienos vakarų laikyta Orleano'
Mergelės gedulas ties ta pačia vieta, kur
jos likučių pelenai buvo įmesti Seino upėn. Laivų eskadra, visa elektros nušvies
ta, pasirodė parade, kad tos sukaktuvės
būtų iškilmingiau paminėtos. Pačių sukak
tuvių (geg. 30) dieną aukščiausi valsty
bių autoritetai drauge ėjo į senąją tur
gavietę, kur Šventoji buvo sudeginta, ir
buvo laikytos oficialios prakalbos ir gie
dota kantata. Katedroje buvo giedamos
pontifikalinės Šv. Mišios su muzika, pri
taikyta garbingųjų iškilmių progai. Die
nos metu Irūta istoriško parado atminti
tani įvykiui kad Joana Arkietė ir kara
lius Karolis VU garbingai įžengė į Roue
no pilį.

r

Tada žėrėjo žiburiais
Paryžiaus-arkivyskupo kardinolo pas
tangomis buvo pastatytas paminklas Šv.
Rausva uušra — aušra skaisčioji,
-Joanai Arkietei Beaūvais o Katedroje, i
Žėrėjo aukso spinduliais
Priešamžių ryto žydrumoje...
atlyginimui už skriaudas šventajai padu- !
rytas, kai Pierre Cauchon’as, Beauvais’o Bet greit nublanko jos vaisa
vyskupas buvo pirmininku teismo, kuris Ir .jos jiašvaistė stebūklinga...
ją pasmerkė. Paminkle atvaizduotas Beau Kodėl užgęso jos šviesa,
vais’o vyskupas, klūpantis ir maldaujan Kodėl taip greit jinai pradingo?..
Dabar saulutė jau žemai,
tis Šventosios karžygės mergelės atleidi,
mo.
Ir krinta rasos sidabrinės,
Ir jau nutilo amžinai
500 metų jos mirties sukaktuvių iškil
Tos linksmos dainos rytmetinės...
mėms maršalas Foch’as, Liudvikas BerŽygintas.
trąndas ir kiti septyni prancūzų akade
mijos nariai parašė, garbingus atmininius
apie Šv. Joaną Arkietę. Tie rašyti atmi
AMŽINASIS SUDIEU!
niniai gražiai atspausdinti ir išimtinai
iliustruoti, sudaro šedevrinę atmintinę
Jaunatvės troškimai saulėti,
knygų, aukotų “Joanai Arkietei.” Toje
Galinga krūtinės ugnis
knygoje aprašyta Šv. Joanos Arkietės
Nuskrido, skausmais jmlydėti
tikėjimo ir heroizmo reikšmė ir jęs įtaka
Į užmaršos tamsias sritis...
tuometiniam ir dabartiniam gyvenimui.

Kad jos dvasia gyventų amžius ir švie
stų, kaipo žibintas, valstybių vairuotojų
keliams!

Ir liko tuščia man krūtinė
Kai Isikštas senosios pilies..
Šaltąja migla apipynė
Man stygos jausliosios širdies...

PRIESAMŽIŲ RYTAS
Nutilo ir daina mylėta,
Apsunko lengvieji sparnai...
Ak meile pirmoji saulėta,
Kam amžiams “sudieu” pasakei?!..

Senai tai buvo, jau senai —
Padangės raudo deimantinės, —
Tada galingai ir linksmai
Skambėjo dainos rytmetinės...

Žygintą^.

•

•

šeštadienis, balan. 23 d., 1932
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DRAUGAS

DRAUGO” VAJUS BAIGSIS GEGUŽES 29 D.
r. a.Uy.VavN.'vvS v.\-

Kas Laimes Šias Brangias Dovanas

★
/

Slii Tos

★

PIRMA IX)\ ANA: geležinkelio bilietas i New Vorką ir atgal; laivakortė Skandinavų
laivu “FRRDERIK \ III" (turistine klesa) iš Xew Yorko Į Klaipėdą ir atgal. (Prie
progos primename, kad gegužės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo”
ekskursija).

KETVIRTA

TREČIA DOVANA:
gražus namų papuoša
las — K1MB ALT, ra
dio.

DOVANA

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu “FRANCE” (tu
ristine klesa) iš New Yorko Į Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio
16 d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

PENKTA DOVANA:

Naujausias stailos laik

Naujausios stailos laikrodė

rodėlis su laimėtojo ini

lis su laimėtojo inicialai-

cialais vertės $20.00.

vertės $15.00.

ŠEŠTA DOVJ
tikras J. A. Valstybių pinigas

dešimts doleriu.

IR VISA EILĖ KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
Dešimts energingų kontestininkų tūkstančiams naujų “Draugui” ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir
mosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę^
Tūkstančiai lietuvių stato sau tokį

klausimę. Tūkstančiai lietuvių

kasdien seka kontestininkų lenktynes ir spėlioja.

v

ĮalUGtlHltSKllCS.

KAS LAIMĖS?

^’s iu^^*ej'n's vajus baigsis milžinškam “Draugo,,

piknike.

VYTAUTO
\ •

Gegužės-May 29 d. 1932 m.
Visi iš anksto rengkitčs į ta pikniką. Visi iš anksto įsigykite iš kontestininkų bilietų, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkites būti liūdininkais didelio kontestininkų laimėjimo.

■ •
TX..V-'. *•„■ .

t

D R X U G

SUVIS KAIP 1$ VOKIŠKOS BERTOS!
Rasinskiene “atkeršijo”. Stancikas
bus c.
nusiganz- I
■ «•
dęs. Stulginfekas greta Gubystos. Staniulis

- Gaižauska

IS

šeštadienis, balan. 23 3., 1932

J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
šaulio galiūnų teisingumu ir
Scranton, Pa.................... 25,856
sentimentalūs džiūgavimas jų
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st.
palanbuimi dažnai gali turėti
(Galas)
Užjoti kojomis. Lietuvos užllerrin, III........................ 25,530
karčių pasėkų, kurios skauA. Paukštis, 2225 S. Ouklty i Hitleriška Vokietija yra pa-1
rvlkulU niiaislelio gnu- (1,iaj |jg įįu| teko pajusi i tai
Av„., Chicago, III.......... 21,(K)II'sirengusi taip, kaip savo lai-1 zl'“"us
d‘,,elis h,k,“s> su pačiai Lietuvai.
Noria, tiki

“BANDYMAS LIETUVAI”

A. Langmanas, 4521 B. W a-' surantama, eitų pirmiausia
shteiiMv Avė. Cbicago.
'mažiausio pasipriešinimo kry-

Nors sykį ir “Draugo" va Varkaliene, nes nežinia kas
tll. ........... ..................
17,.vii ptim.
Reikšminga kad čia
jaus vedėjas visiems padarė rytoj gali atsitikti,
Varailis, Luzerne, Pa. 1,l ot) | tiesioginiu ar netiesioginiu
siurpraizą. Kontestininkai ir
Rėkus, I’abijonaitis ir C’onJ. Baltrūnas, 945 N. 25 St. būdu prie hitleriškos krypties
tukstanciai skaitytųjų nuste- drūtas vakar taip pat daug E. St. Louis, III........... 1,000'taip pat prisišlieja vokiečių
bo vakar neradę dienrašty laimėjo. Rėkus pralenkė Mi---------------------- tie suoksniai, kurie šiuo metu
kontestininkų lenktynių davi- siūną ir jau tiesia ranką Kaz- KĄ GAUNAME "DRAUGĄ*’ yra prie valstybės valdžios.
nių. (Paprastai tik pirniadie- lauskienei, o kartais gali net
SKAITYDAMI
Reikia tik pažiūrėti, ką apie
niais nebebūna skelbiami).
įsu Valančium pasisveikinti.
----------- - Klaipėdos reikalus rašo bitieKokie gi šiandie koutesti 'I’abijonaitis, pralenkęs ŽvirbTą rašau, kad išreiškus pa- rininkų “Angriff”, socialistų
ninku lenktynių daviniai>. l)i jl.L Gudėną, vejasi Žolymenę; | d-k.^ už faip gerą “prailg0 “Vorwaerts” ir centro spau
deli, įdomūs ir daugelio nė jai nepasipriešinus, atsidurs į sutaįsynift- yra labai naudin- dos organai su “Berliner Tanesapnuoti.
Pirmiausia pa pavojuje Misiūnas ir tas pats ,
skaityti “Draugą” Per- (gėblatt” priešaky, kad matyžvelkime Į Rasinskienę. Ma- Lekus.
Condratąs Pra^‘n^Vs j skaičius “Draugą”, žmogaus tume, jog tarp jų nėra jokio

tėnie,
kaip paskutinį kartą Gai'žauską, ruošias iš Sutkaus proįas tampa apšviestas. Kas- skirtumo. Šių vokiečių spauGubvsta netikėtai buvo pra- Htimti pirmenybę.
dien “Draugą” skaitydamas, dos organų tarpe vyksta tik-

LABDARIU CENTRO
VALDYBA
Pirm. A. Nausėda
1024 Centai- Bt.
Laši P. Pabijonaitis
2301 W. 22nd Plce
Ižd. pav. kini. .J. Mačiulionis
2334 S. Oakley Avė.

pageidauti, kad mūsų kaimy i
nas„
r Lietuva, šį bandymą su 1
garbe išlaikytų ir kati ji nu- J
kreiptų žvilgsnį į tą kryptį,!
01,11 »e,u paveržiu vienam kur tuj,į
tp^.j į
U1
j°.
draugai ir sąjungininkai",
AGITATORIAI:
siuinkų šioj srity. Bet, kartu
J. Dimša
u tuo, Klaipėdos konfliktas ,
3347 Auburn Avė.
Ilgiausios pasaulyje upės
vėl primena tiesą, kuri tnrj
v-i
i-t •
Kun. J. Mačiulionis,
1
| ra sios: N dus, Afrikoje —
pat sena, kaip jaunos mažo
2334 S. Oakley Avė
64(X) kliu., Amazonė, I’. Ana
sios valstybės, tiesą? kuri jau
rikoj e — 55i>(> kliu., Jenisėjus,! Z. Gedvilas
nosioms mažosioms
valsty
12311 So. Emeraid Avė.
Sibire — 550!) kini., Volga, Eu ;
bėms pirmiausia turi būti ži ropoję, — 3400 kili:., o Lietu ;
M. fttikas
noma, įvertinama ir kiuri turi voje N< mumis tik 960 klm.
10555 S State St
jungti jų jėgas, kad jos ga
lėtų pačios turėti savo teisin
gumą ir ne tik didžiųjų gai
lestingumų. Atsitolindama sa
vo tarpe ir vesdama viena
prieš antrą šalto proto politi
ką, mažųjtj valstybių diplo
matija gali virsti paprastu į- ,
rankiu
didžiosioms valsty
bėms ir gali galutinai sunai
Turėdami pinigų, vietoje laikyti juos bakkinti savo jėgas. Bet kaip tik
suose arba namuose kur gręsia pavojus, ko
mažosioms valstybėms dau- 1I
dėl neįvestuoju te ant pirmŲ atsakančių ma
giau negu didžiosioms reika
linga diplomatija, kuri galėtų
žu pirmos rūšies gėry morgičių nesančių
ir sugebėtų savo 'žemės iute- j
šeštų (6%) nuošimtį.
lesus tinkamu momentu ;inti, o ne tik ruošti rautus ii
drebėti, baugintis kiekvienos

lenkęs Varakulį ir Janusaus-1
Taigi matome, kokios di-,'žmogus sužino svarbiuosius ros rungtynės visokių grasini
ką. Tada sakiau: žiūrėsime, dėlės atmainos kontestininkų pasaulio nuotikius ir mūsų mų pasireiškime prieš Lietu
kokius atsakymus duos G utys i lenktynėse įvyko per tas dvi, lietuvių tarpe įvykius. Aš iš- vą. Didžiausioms valstybėms
tai “nukentėjusieji
Ir, Tai, į dienas. Tačiau labai klystu- anksto ryte pradedu laukti yra patogu Vokietijos rinki
vakar Rašinskienė kad jauĮme, manydami, kad pralenk “Draugo” prie savo namų. mų laiku padaryti prieš Brudavę, tai net ir drėbtelėjo! .Jos tieji apsKeis ir nedės pastan- “Draugo” pasiskaičius, širdis ningą reveransą, išnaudojant
atsakvmas buvo lyg šūvis iš gų naujiems laimėjimams sie- palieka linksma. O darosi, Klaipėdos statuto nepilnumą
vokiškos Bertos per didįjį ka | kti. Pamatysime, kokių žinių kad Viešpaties žodis yra skel ir neaiškumą, kad mažiausia
iu. Net Stancikas Ims nusigan į susilauksime ateinančią savai, bianias. Labai liūdna širdisTKlaipėdos byloj
Bruningas
dęs. Ir kaip nenusigąsti, kad į tę.
' liktų, jei dėl kokios nors prie- galėtų atmušti Hitlerio puoliRašinskienė ne tik Gubystą. į Kontestininkų stovis šian- žasties priseitų su “Draugu” mą.
Varakulį, bet ir jį už maiiės die yra toks:
Į skirtis.
Tokia yra didžioji reali po- i diplomatiškos
komplikaciužpakaly paliko. Tokios len-Į U. Rašinskienė, 1639 B. 5u
litika, kuri savo auka šį kar-įJ°*
Esu tėmi jus liefluvių šeini v
Vaikiškas pasitikėjimas paktynės, tai bent lenktynės’ (Avė., Cicero, 111. .... 509,000'
tą pasirinko Lietuvą. Tai yra
kur .<Draugas,,
Stulginskas taip pat vikiei.is | V. Stancikas, 1706 W. 4i įkosį kaįjRįen} vieši ramybė, sunkus bandymas mūsų tie
norėjo siurpraizą padaryti, iSt- Chicago. Rb • •.. 503,4o0 .utarimas, žmoniškumas. O sioginiam kaimynui, Lietuvai,
bet neajėgė, tačiau vis dėlto į
• Oubysta, 4355 S. Mozarr į ten, kur lanko4jį priešingas ti- ir mums artimai brolių tautai
daug laimėjo, atsistodamas^-, Cbicago, III. .... Jb3,000, kykaį
taį vįe£paįau — lietuviams. Klaipėdos klan
greta Gubystos. Be abejonės,1
8tuiginskas, 1628 S. Jbi^a ergeliai nesutikimai ir ki- eime Lietuva yra pasielgusi
taip, kaip tai būtų dari “-i
uz dienos, kitos atsilieps ii ^ve’’ Ciceio 111. ... o03,0001 įokįo8 šeimyniškos bėdos.
kiekviena valstybė ir tauta,
Janušauskas su Varakuliu. h
Yarakulis, 724 VVest L8į
Labai džiaugiuosi, kad at
kuri save gerbia ir neleidžia
St., Cbicago, 111.
502,450 j
sirado uolių
kontestininkų
Staniulis ne veltui anądien
savo suverenines teises min- j
A. J. Janušauskas, 1301 B.
da’
grasino Mandravickui. Vakaru Ct> cice,.Oj j,, 500
. 900 Pmplatinti ‘4I>rauS4”visi geros vabandė viskonsinietį pralenkti,; V. K. Mandravickas, 815-4%’"
bet pritrūko jėgų.
Pamatęs! St., Kenosha, Wis. .. 877,750 i'“*
Tes“toku>
(John Bagdziunas Eortlen)
. t,. • r. .....t
vas Jiems ištvermės ir kantrytai, Mandravickas, be abejo-Į
.
•.
.
,
ADVOKATAS
nes, bėgs, o Staniulis vysis. L B. Staniulis,
Chicag 6651
j,,. S.
.. Talman
37fi,730 .bes
varyti savo naudingą dar
105 W. Adams St., Rm. 2117
Atrodo, kad vienas iš jŲ neV„kalieIl4> c315 So. Utl bą. Malonu bus matyti konTelephone Iiandolph 6727
trukus paliks pusauhjoninku. 1(.oln. Ave, Chicago, III. 333,370 testininkus laimėjusius dova 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
i
Telephone Roosevelt 9090
Bot kuris? Well, spėkime.
i p petrauskas, 14 Johnson nas.

Naudokitės

Universal State Bank
3252,So. Halsted Street
Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

NUPIONTOS LAIVAKORTES

JOHN B. BORDEN

įdomu bus išgirsti kontesti- Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Itepub. 9600 i
Mažai kam buvo atėję į gal-' st., Binghamton, N. Y.
vą, o Gilienė, gal, net nė ne- Į
........................ 328.490 ninkams ir “Draugo” prieteliams , kad aš “Draugą” pa.sapnavo, kad tarp Grybo ir j Grybas, 2244 W. Adams
* i v, , . ,
. ,G.
~ ...
! mėgau po to, kai anuomet koA DVOKATAS
Aukskalmo kils kova dcl pif- St., Cbicago, 111.......... 314,470
2 ° .
,
Miesto Ofisas 77 W. Washington SI.
ntestimnkė prikalbėjo užsira
Room 1502
Tel. Central 2978
menybės ir toji kova išeis GiAg. Gilienė 3131 Emeraid
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
šyti.
lienės nenaudai.
Iš tikrųjų, Avė, Cbicago, III. .. 313,790
Bridgeportiefcė Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos i
— 6 iki 9 vai.
kova buvo, prakaito daug teJ. Aukškalnis, 1354 Harii4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
son
St.,
Gary,
Ind.
.
.
229,560
kėjo: Aukškalnis vienu tarpu,---- ----------------------- .. —.
•
i
,
i .
A
v i
moe o
m- Lietuvos pastas,
Namų Tel. Hyde Park 3395
jau buvo paėmęs Grybą, bet! A. Valančius, 1226 S. oO
50 . .
tas padvigubino energiją ir Avė., Cicero, III.......... 224,oOO
.
9 60)000 litu
vėl Aukškalni toli paliko bet Į t) Kazlauskienė, 4356 S.!
’
’
užlaiko 'maistų či<‘lybėj, ne
ADVOKATAS
.
”
’
i
' ■ i.
— ..
—
Gilienė toje jų kovoje savo Rockwell st., Cbicago 174,850
11 SOUTH LA SALLE STREET
gadina ilgą laiką. Dabar yGERB. KUNIGAMS ŽINO Room
1934
Tel. Randolph 0332
“galvą padėjo”, ty. liko Gry-I Rėkus, 1850 VVabansia avė.,
TINA
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. Į ra reikalingi kiekvienam na
bo pralenkta. Dabar jai nie- Cbicago, 111. .. . ,.v.. 161,470
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662
muose.
Valandos — 7 Iki 9 vakare
ko daug neb'lieka, kaip tiki Misiūnas, Roseland, 1,1. 245
Sventasis Raštas, Senojo
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
Budriko
Krautuvės yra
kaupti energijas ir nepasiduo VV. 108tli St. .•............. 160,470 Naujojo Įstatymo, su VulgaAutorizuotos
Pardavėjos:
ti vyrams. Akivaizdoje to, tu A. Žolynienė, 6709 Archer tos tekstu, Antras Tomas, plo
LEONARI),
NORGE,
SPA
ri budėti ir Petrauskas su Avė., Cbicago, III. ... 119,930 nais popieriniais aptaisais,
RTOS’, MAJESTIC, SEK
LIET U VIS ADVOKATAS"
! P. Pabijonaitis, 2320, W. 2o kaina $3.00.
VĖL, FR1G1DA1RE.
155 N. Clark SL, Room 9U9
“ATLAIDŲ ŠALTINIS” I PI., Cbicago, 111.............. 115,100
Šventasis Raštas, Senojo
Telephone FRANKL1N 6745
-------------• A. Dudėnas, 6807 So. Camp- Testamento III. Psalmių kny 3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Žemos kainos nuo
Išėjo iš spaudos maldakny- heli St., Cbicago, III. 115,000 ga, patarlių knyga, EkleziasTelephone VICTORY 2213
gė Atlaidų Maltinis. Paruošė Į J. Žvirblis, 1513
35 Avė. tikas, Izajo pranašystė. Vertė
Le n y i • ū š Iš tu o k< 'j i tu a i
NAUJAS IŠRADIMAS
ją ir išvertė T. Kazimieras Melrose Park, III.
114,35(1 ir Komentorių pridėjo Vys
DEKSN1O UALINOA MOSTIH
kapucinas, išleido seserys ko-j Sutkus 1007 Eigbt st.,Waukupas Juozapas Skvireckas, kurios pasaulis per ilmtus metų .autrinietės. Maldaknygėje yra kegifn, III....................... 103,300 Plonais popieriniais aptaisais. ke jau yra gatava. Ueksnio Galingu
Mostiy yra sudaryta ift 18-kos skirtin
paaiškinimas apie atlaidus ir j a. Condratas, 1706 S. Ma- Kaina $3.00.
gų elementų^ 1.4 visų krafttų svIuU
girtų visokių medžių aliejų.
Įteks
daugiau, kaip 300 įvairių mal-! yomensing avė. Phila. l‘a.
Pfldotvw Sakyklai. Trečioji nlo Galinga Mostls kaipo saulės spin
3417-21 So. Halsted St.
dų, kuriom popiežiai suteikė!
.......................... 65,200 knyga, Pamokslai apie Dievo duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
Tel. Boulevard 8167
atlaidus. Nors visos maldos
Gaižauskas, 148 E. 107tb st., Malonę, Sakramentus ir Mal dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų Ir atgeros,' bet už vis geriausios Roseland, III................... 64,606 dą, Antrasis padidintas leidi- talusj kraujų, nikstelėjlinų Ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
možnlų
yra
pagtję,
o
milijonai
da
yra tos, kurioms suteikti atBugentavičiu?, 1616 N. Lin-jmas. Vyskupas Kaz. Paltaro- nežino apie tai.
Lietuvių programai nedė
coln
St.
Chicago,
III.
61,90(1!
kas.
Kaina
$1.50.
laidai. Šita knygelė turėtų bū
lleksnlo Galinga Mostls yra tiek
liojo duodami Budriko Krau
verta aukso, klek Ji pati sveria, sulig
ti visų katalikų rankose. Kai
Vaicekauskas, 4242 S. Ma-i Virš minėtas knygas gali- naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
tuvės iš stoties WCFL, 970
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grųna su aptaisais ........ 60c. plewood avė., Chicago, III.
nia gauti:
žlnam. Parsiduoda visur. Klauskite
kyl. nuo 1:15 iki 2 vai. po
DEKEN'H NEW DISCOVERY
“DRAUGO ’ KNYGYNE
... 44,400
“DRAUGO” KNYGYNE taip;
pietų. Ketvergais iš stoties
OINTMENT. Kaina 76 centai.
2334 So. Oakley Avė.,
Bacevičius, 1850 Wabansia 2334 So. Oakley Avenue,
DEKEN’S OINTMENT CO.
\VHEC, nuo 7 iki 8 vai. vak.
Chicago III.
iAve. Chicago, 111. ... 26,700
Chicago, III.
HARTFORD, CONN.

A. A. SIAUS

ELEKTRIKINĖS
LEDAUNĖS
Refrigeratoriai

A. A. OLIS

CHAS. A. PEPPER

$85-°° iki «3OO-ll°

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
laiką praleisi.

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš Nevv Yorko išplauks GEGUŽĖS
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
Antroji ekskursija iš Nevv Yorko išplauks Francūzų
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
Į abi pusi....................................................... „$125.50
"Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš Nevv Yorko sekančiomis
dienomis:
Gcgužio- -Aluy 4
J1
5
7
14
25
f9
28

Bii želiu—J u ne

d.—BEItENGARIA
d._BREMEN
d.—MAURETAN1A
d.-AQLTTĄNlA
d.—MAIKETAN1A
d.—FREDERIK .VIII “DRAUGO”
EKSKURSIJA
I d.—tLANCABTRIA, eina tiesiai į

Klaipėdą.

los. F. Budrik, inc,

Liepos

3 d.—JLE DE FRANCE
7 d.—BREMEN’
II d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
18 d.—UNITED STATES
9 d.—1LE DE FRANCE

t

Šeštadienis, halan. °3 1
į

$

5
L
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A U u a o

in the place tliey enjoyed a
few years ago.
S. R. Rajr.ier
----------------------

at C. Šeputis May the 2. The
Fiat needs rejuvenating, remember tliat Charlie it worked before. At the meetings the
THIS AND THAT ABOLT Board preffers it’s suggestCOUNCIL 36”
jions to be voted by the reign-

-------------

ing ensemble.

x

5
i Šv. Kaz. Akad. rėmėjų 7 sk.
11 graži pramoga. Sekmadienio

LIETUVIAI AMERIKOJE

WEST PULLMAN, ILL.

džiūnienė yra susirūpinus va
karo pasisekimu. Visas vaka
ro pelnas eis Šv. Kazimiero
X Bal. 15 d. buvo iškilminVienuolynui.
Pageidaujama,
gos a. a. Stasio Rungia laido-.kad vM Chicagos A R sky.
tavos. Buvo trejos ii,šios, ku-|riai atvykt,( .
wngjwlųĮ
rias laikė kunigai: A. Linkus, Įvakar^
’L PaSkau»kas n* Martinkus. j x Gegužėg x d jvvks

vakarų, 6:30 vai. (balandžio
24 d.) įvyks graži pramoga
su įdomia programa Šv. Ka
zimiero Vienuolyno naudai.
Mūsų kolonijoj įvyksta įvai
rių parengimų, visi pasiseka,
šis parengimas, rengiamas to
kiam kilniam, tikslui, turėtų
u'ž vis labiau pasisekti ir pa
rapijos svetainę pilnai užpil
dyti svečiais.
A. B. D. daug ir nuoširdžiai
darbuojas: pp. G.udžiūnienė,
E. Strazdienė ir kitos rėmė
jos.
Laukiame kviestų viešnių
ir iš A. B. D. centro.

Baseball is in full svitig.
These faees have obseured
The manager; C, Šeputis had tlieniselves, vhy i — Al. Stali
DANCE AND ENTERTAIN- rutcd įuore
am! did much his boys vorking out a fev kus, A. Gužas, Zaromskis, An.
.
MENT
niore for Litliuanians
than , times. The team isn’t organiz- drehiunas, Norbut, Staras sisour present organization does. ed as yet, so you and you and j terš and others not to be men Bažnyčioj pasakė gražų pa- peĮro įr povįĮo parapijos pir
A riot of fun avaits you at You ean blame the depression you štili have a ehance to tioned for diverse reasons. įmoksiu kun. J. Paškauskas, o j ,nas piknikas parengini0 darthe Lithuanian Auditorium, tor part ot tliat, būt mosi oi crash the nine. Among these
and kapinėse pamokslų sakė kun. j)as eįna yjsu sniarkumu rpį.
Come out, “gang”
ol33 South llalsteil St. lied the talling-oll, ean be saiii to vorking out vere A1. liaudis, have a svell time vith our A. Linkus Kadangi a. a. Staa' į kietai paskleisti po visus kam
llot Danee sponsored by K oi , be ‘a not interested’ attitude. J. Alasiunas, Budrick, Jiurna, crowd. W.e are stiil existing sys buvo geras žmogus, dėl
pus. Kas perka tikietus da
L Chicago Distriet. “Dainos” (This dearth of interest, is the Cooper Staš, Simons and Še- and hope to for a long time to jo laidotuvėse dalyvavo la
bar, gauna už 25 centus, o
clioir, Sunday, April 24. En-juost paralyzing' mediniu to- pūtis. The gang sliould gotai', yet.
bai daug žmonių.
prie langelio bus 50 centų
tree 7:30 P. Al.
Afusic by įlay. Hov to soften the feel- as some real hitting and pitchX Bal. 21 d., ketvirtadienio Piknikas bus Vytauto Parke.
Ararnis
K ings of Danee Rhytlmi and ings of a rankled crovd and įn„- were revealed. The gnt
vakarų mūsų jaunimas L. Vy
Alūsų kolonijoj sesutėms
X Gerb. klebonas paskelbė,
Queens of llarmony 2 orches sootlie sensibi lities is no easy Baseball Squad decided to
čiai
rengia
draugiškų
pasilin

BRIDGEPORT K OF L
kad vaikučių pirmoji Šv. Ko vajus įvyksta paskiausias; už
tras.
thing to do. (letting into a gįve the “La Joies” and
ksminimo
vakarėlį
parapijos
tat tikimės, kad bus geriauDANCE
munija bus sekmadienį, gegurut is negligenee, to arise, ( ‘ Wagners” a “break”, so
salėj. Jaunimas kviečia visus
žės 15 dienų.
(Tęsinys ant 7 pusi.)
CICERO, ILL.
thereiiom, is courage. Būt their danee to be lield in Ainy,
Some of you vho aren’t fam lialyvauti.
vho is going to get courag will go to the Baseball team | į]įar with the real facts vili
X Bal. 23 d. rengiamas pui
Cicero Council 14 cordiaiiy and syitipathizers enougli t fund.
jthink tliat the clock is being bus balius su šokiais pa ra piinvites everybody to attend do the vork ? Your leaiier;
X A lot of nev niemberskjadVanced one liour tomorrov 1 jos salėj; penias — parapijai.
their “Spring Time Danee hovever, are not breaking are “breaking in” and the morning because of the an-, Bus Įvairių dovanų, gera muand Bailio Baffle., The event briek valls to do this. Thev nev faees make an old-timer nual custom of daylight sav- !zika; bus galima graižiai laiwill take place at the St. An are convinced it’s a man-sized likę Zaromskis, begin coiuit- ing s time.
AVell, you’rejhas praleisti. Kviečiama pubthonv Parišk Hali on 49th Į job and everybody sliould be ing his years. 11* tliey put in j wron The real reason is tliat 1 hka gausiai atsilankyti. ĮžanIš Radio
970
Court and 14th Street, on Ap-Į a tool to pry the cover I rom as much time as 1\. Žaroms- ■ aĮĮ Cliicago is so anxious
ga
35
centai.
to
Stoties
kylocykles
ril 23. The admission is ouly j the turbine. Now, your coopc- kis did for C. 36, their narnės | COnie to the Bridgeport K
X
Bal.
24
d.
Akademijos
oi
Kas Pirmadieni
9:00 vai. vak.
L) cents.
(ration is necessary to baily- would be enscrolled
the' L danee Sunday night, (Ap- lėmėjų 7 skyrius rengia gra
Tliose intending to attend llioo’ your organization into a honor roll.
Į ril 24) tliat it can’t wait for žų vakarėlį parapijos salėj.
this aftair
please notice: I‘big thing’. YVithout your ina new‘gag’around 44th
the normai passage of time. Bus užkandžių ir labai graži
“lland in your signed stubs; terest and cooperation, your 'and Fairfield appeared. The And ve don’t blame thern.
programa, kuria išpildys seLOAN
at the door”. 1 tliank you.
j organization \vill būru out, as moniker of “Buteli” was pasprograma,
kurių
išpildys
seIn order not to make their
Voila Tout .it is gradually iloing. lt woi:ld sėd on to some of the elite suspense any niore prolonged mokyklos visų skyrių vaiku
----------------------į be too bad for all, and the ! members. Now J. Švilpa is
tlian absolutely necessary, da čiai. Nėra reikalo daug aišC 4 FLASH
work y our parents put in tor in a sour mood because C. Še- ncing vili get urnlervay at 6 : kinti, nes visi žino, kur sese
4559 S. Paulina St.
Phone Yards 0145
your tuture benefit, vili go pūtis appended the rude name P. Al. instead of the cusiotn-' lės programų parengia, yra
CHICAGO, ILL.
Tlie managerial rein for the
vaste, vitli you a lošt per- and Charles has to live tliru ary 8 o’clock.
’ kuo pasigėrėti.
Dėl Įilatesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsk
eiir-fuing baseball season has tson and a lošt language.
GuSpeed į Be to, skyriaus pirm.
a season vith the undignified
parašęs savo vardų ir pavardę, gausi gražių
been entrusted to our sports j
X This year, as in the appellation of ‘Shyster’. Woe
knygelę VELTUI.
com. Ed. Bimkus.
j years of the past, your coun- and niore voe. Len Gritis and
Vardas pavardė .....................................................................
The ability of the baseball ei,K wil1 have b^eball team: Wally Nekrošius vere seen
Užstatyk savo radio ant 1360 kyl. kas paneAntrašas .................................................................................
team to niaintain the top po- į YVoulil it be too much for you cavorting around in a nev
dėlj 7:30 vai. vak. ant stoties WGES ir klau
sition i n the league has been to go out there and encourage Ford. Būt, look vith vliom—
syk musų
deinonstrated at Grant Park ! Pie
to plav hard and j F. Norbut and S. Ališauskas!
on Sunday, April 17. Proviil-Į
lneet Iriends oi your | Grief added to grief.
LIETUVIŲ VALANDOS
ence defeating “Bayfords Flo i°"n nationality and excliange
X The Advisory Board is
susidedančios iš liaudies dainų ir šokių mu
To be doing as veli as could be exPAGBABŲ VEDĖJAI
rals” by a elose score of 4 to ideas vith tliem ?
zikos.
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
3. Creditable mention is ilue proud of your Lithuanian an- pected, denk you! The lašt
Duoda
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
to Paul Bazdik vho, in the cestry and loyal to it’s belii-f? meeting lield svay at J. Švil
Padarome
affidavitus reikale Insurance ir visus
lašt inning made a unusual 11 you think, your Lithuanian pa’s in Alelrose Park, April
Notary Public reikalus
backvard eatch in center fie’d Iriends deserve this, go out the 17th. The gang says tliey į
for the lašt out, depriving tiie to St. Phillip’s ficlil every had a grand time, vho knovs. į
Chicago, III.
Cicero, III.
150 Broadvvay
4916 West 14th St.
2314
W.
23rd
Place
1439
So. 49th Court
“Florals” irom the game. Be- Sunday, starting Alav the 8, Ask ‘Fran’ and ‘Stel’. The'
Alelrose Park, 111.
Cicero, Ilk
Telef.
Boosevelt
2515
and
put
your
councils
back
next
‘
pov-wov
’
is
schedulen
Telef.
Cicero 5927
tiring the “Florals” vith the

ULKA

WCFL

Vytauto

BUILDING &

ASSOGIATION

LACHAVVICZ IR SŪNUS

LIPSKIO KRAUTUVĖS

score tied, Jack Bekinaitis of
Providence collected a t iv o
base liits, Chudy sacrificing,
ailvanced Jack to third. Jos.
Bakutis’ line drive to right
field, scored Jack, tliat run
vvining the bąli game. Thus
vas
Providence’s
baseball
leam’s debut.

Meadows
SOME K OF L STARDUST’
1 noticed in the pages of
the “Draugas” Irom time to
time, many articles dealing
of activities of our youth. 1
thought, as an “old-timer”,
I ’d take a fling at this business, and say vliat 1 think
of comlitions today. The title
above sliould’nt mislead you.
I got the svcll idea from list
< ning to a song, and this may
lurn out to be a song, būt
vith very fev encores.
I alvays
vondered vliat
happened to those vho got
out of the spotlight after a
few years, say for instance:
S. I*ieža, Šimutis, J. Giedrai
tis, S. Stočkus, Laurinaitis
and many others. I thought,
i n those days the K of L’s
vere better organized, coope-
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! A. F. CZESNA’S BATHS S

ei. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS
Muferiai Furnišių Pianų ir Kitokių Rakandų
.

.į.,

ST0RA6S
BHUS '

Kai jums priseis kraustytis, (mufuotis), tai pirma pašaukit mus telefonrf
CALUMET 3398.
Alūsų patarnavimu būsit patenkinti.
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti į Nev Y orkų,
Californių ir kitur.
Jūsų rakandai ir kitokį 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:

Office Phone Calumet 3398

FURNITURE AND PIANO MOVINO
Local and Long Distance Removal

---------- 1I—

CHICAGO, ILLINOIS
-------------- j------------------- *

•»
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s TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI

—

S
=

ŠVEDIŠKI MANKSTINIMzU IR EI.EKTROS MASAŽAS
=
Treatmentai visokių ligų, reujnatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Splndulių treatmentai.
§

S
S

S

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią, kraujo cirkuliaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
~

KAMBARIAI DĖD FERGl LfcJIMO
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo

8

iki 12

E
vai.

nakties

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Tel. Boulevard 4552

—

!
=
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KELIAUKITE SU LLOYŪ
1
LIETUVĄ
Tas Reiškia :

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
TRUMPIAUSIAS KEL’AVIMAS PER JŪRAS
PER 7 DIENAS J TĖVYNĘ
Puikus geležinkeliu susisiekimas
iš BREAIEBHAVEN į
LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas
Lietuvon
Užsisakykit vietas pas vietinius
agentus. Reikalaukit LLOYD
laivakorčių.

BAGDONAS BROS.
3139 SOUTH IIALSTED STREET

=
E

NORTH
GERMAN

LLOYD

R A

(t

G

šeštadienis, balan. 23 d., 1932

ištisus vakarus
painokoms ’ ir kiekvieną tikrą lietuvį sloliai Šanchajuj siekia pus- Vatikanas turi savo geležiu niausiąs Lietuvoje katalikų sa
pruleidęs (nariams už gazoli- uždega karšta tėvynėš meile. antro milijardo sidabro dole kelį, savo paštą, telegrafą, ra- vuitinis laikraštis.
.—■I.........
I
' ną ir cur lare, taip pat nie Todėl visuomenė*, paremk tą riu. (Kinijoj yra apyvartoj ne Į dio stoti ir kitas Įstaiga!*.
“Šaltinis” duoda daug Įdo
Didelis lietuvių draugas, | ūkininko (fa linelio) rašytą kus nemoka) prisiruošęs su L. Y. “Dainos” choro vaka auksu, bet sidabru paremta
— Portugalijos vyriausybė mių skaitymų, kuriuose būnu
padėką “ Draugui” dainomis, suruoštame vakare rą, kad vakarui praėjus, na valiuta). Japoną okupuotoji išleido Įsakymą visiems ręstoSuomių prof. Niemi (.jau liti laišką,
nuodugniai išaiškinti mūsų gy
ręs) prieš Didįjį Karą, važi- ir Peoples Furniture Co., kai choras turi kėliems dainuo’i riai galėtų skirstytis atosto- srity sunaikinta 70 nuoš. ki-1 runų ir kavinių laikytojams,
venimo klausimai. “Šaltinis”
nedarnas po Lietuvą, rinkdu- tos dvi įstaigos pradėjo oru Dirbta, dėta dideliu pastangų oms pakeltu ūpu ir pasilsėti niečių turto. Sugriautų trohe kad pietaujantiems piliečiams
duoda daug žinių ne tiktai iš
mas ir užrašinėdamas lietuvių leisti lietuviškas dainas iš ga- ir, štai, vakaras davė defiei- kol rudeny bus pašaukti į mm >dv vertė siekia 240 milijonu būtų duodama no trečdali li
Lietuvos gyveninio, bet ir iš
liaudies dainas yra pasakęs, lingosios V’BBM radijo sto- tą. Pavyzdžiui, paskutinis L. ją darbą.
sidabro dolerių. Sunaikinti fa torio vyno nemokamai. Mat, visų pasaulio kraštų,
jei lietuviai šimtmečiais pa-! ties. Senyvi 'žmonės, per 2d \. “Dainos“ choro vak. Kini
Choristas brikai vertinami apie 68 mili ryšy su krizių, nėra kur vynu spaudos mylėtojams
vergti, neturėdami spausdinto metu gyvendami tarp svetim liuli Hali; statyta klasiškas
.jonus sidabro doleriu. 350,000 | išteklius dėti.
“Šaltiių” atranda viso pa
SIBIRE ESĄ GYVŲ
žodžio išlaikė* savo kalbą, bu 1 laimiu, lietuviškos dainos ne veikalas “Stabat Mater”. Po
žmonių liko be darbo. Be to, i
— Paryžiuj pasirašyta su šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
MAMUTŲ
dą, papročius, tai ačiū tiktai j girdėję, savo kalbą pamiršę, tokio vakaro reikia pažiūrėti,
sugriauta daug- geležinkeliu,
tartis, kuria Lietuvos-PraneiT- resu pažymėti:
dainai, kurią būdamas belais- rašo, apsiverkę, kai ją radi
“fį]įna” choro vadovytiltų ir gatvių.
Neskaitant'kiniečių karino-j zl-'os
sutarHs P™U‘Vietoje svetimos spaudos
Neseniai grįžęs iš kelionės
vis lietuvis nuo pat ryto iui jo jiems “uždainavęs”: Li< bė, mokytojas ir nariai. Peši,
nuolatinio garsinimo, prašoma
, , v, . . -v po siaurės Sibirą rusu tyri- menės nuostolių, per mūšius d” ' '* bnlandz,° Jn<‘n“
.vakaro varge, ar džiaugsme • tuva brangi, mano tėvynė. Su mizmas visus parbloskia
ir is1
‘
* •’
dainuodavo. Ir tikrai.
i lis didvyrių, kur kapuos ga- kiekvieno eina vienodas nu 'nėtojas P. A. Cblostev prane-’ tjPS Šanchajum žuvo apie 80,-! ° .t!W1 . 1 . nmlloma ^aln'Įdėti savosios spaudos garsini
tinai
susitarti dėl
dė prekybos mus.
1 “a, kad šiaurės miškuose (Si-hioo i.;,............. i..:.'. į^*
na> susitarti
Dažnai kalbame ir rašome j Ii”. Atbūdę juose viskas, ka< skundimas: jei tik tiek žino-...
‘100 kiniečių civilių gyventoju.
,
sutariies papildymų.
i i
.
, . biro tundroj) esą gvvu ma
apie ištautėjimo pavojų, ku-įbuvo jau pamiršta. Lig ekiu nės mus darbą
įvertina, tai
A
‘
“ŠALTINIS”
lis, kaip koks debesis, slenka i nu pradėjęs jiems slinkti pi n ir lininis verčiau via sėdėti. tuntų. Mokslininkas pats tų
ŠIS BEI TAS
Paštas Marijampolė
ant mūsų išeivijos. Ieškome1 eities atsiminimai; užsidegę namie, negu lėšuotis ir laikas gyvulių nematęs, bet pastebė
“ŠALTINIS”
būdų tam pavojui sulaiky'i senai išblėsę lietuviški jaus- gaišinti. Tada choro vadovy jęs jo pėdsakus. T r vietos gy — Kaip rodo statistika, kai
Šį gražų vardą nešioja se PLATINKITE “DRAUGA '
dairomės i šalis, lyg laukdami nuli, atsiradus lietuviška kai bei jau reikia nepaprastos <•- ventojai tvirtina, kad tuiidro,' mo gyventojai gyvena ilgiau,
kažkokios pagalbos. Bet vel li a (net laišką liętuviskai pu- !ier„j j()S> takto, sugabumo na-j yra dar gyvų mamutų.
negu miestelėnai. Pavvzdžiiii i
Kiek rusų tyrinėtojo tvirti pernai Prūsuose buvo 122 si
tui.
rasi*) , kurią susidomėję ii \ ai- ,.įa UpUį pa|<e|ĮĮ, pesimizmui
kai ir pradėję mokinties, ° išhlaškvti. šviesiai vilčiai į nkliai yra teisingi, tuo tarpu ,„trimečiai žmonės, iš kuriu <)1
Ka'žin, ar k lysių sakyda-• vėliau užsisakę
:i,e kad
i..„i — ateitv bus ki- sunku spręsti. Iki šiol mainu- Į buvo kaimiečiai ir tik 31 inies
. mas, ii-i
kad. musų chorai• yra di-j
v.
/ . dienrašti‘ ir
. ?žiebti,
tai buvo laikomi seniai išmi telėnas. Iš 122 šinitamcčių 8(;
džiausią tvirčiausia atspara dabar .džiaugiasi atradę tai,
“**, taip. Tokiose sąlygose darbas
rusiais dramblio veislės gyvu buvo moterys. Taigi, iš te
... ....
• • sulaikyti.
iir ką; buvo senai pametę.
Ar rei- cnore labai
ioro;
ištautėjimo
pavojui
1
sunkiai eina. re.,;
lai
liais. Tiesa, Sibire buvo rasta sprendžiama, kad moterys pa
Jeigu ne mūsų parapijiniai ir k'a dai geresnio į rody n , o, ,pats esu geraį patyęęs.
Kadangi taupmenų sąskaita yra la
šiaip katalikiški lietuviškai kniP nifls'! el'orai savo .
Balandžio 24 ,1.. Lietuvi,; padvėsusių ir sušalusių mamu siekia st nesnio amžiaus, negu
tų
lavonų,
kurių
mėsa
buvo
vyrai.
bai visiems suprantamas dalykas ir ka
y “ Dainos”
dainai kelti chorai, lietuvybė* viškomis dainomis veikia nu- \U(iįtorijoj
dar
tiek
nesugedus,
kad
ją
ė,
.. . v
• • i
•
. - tautusius?
dangi bet kokia depozituota suma neša
— Kai kurias Paryžiaus
choras rengia vakarą — konAmerikoj žymiai daugiau bu-'
dė šiaurės gyventojai samoje- miesto dalis užpuolė žiurkės.
mn,šilučius, tai šis investmento būdas
tų apaugusi svetimomis sa-1 Bet ar daugelis musų pa- certą —- šokius. Tai bus -pasdų šunes. Mamutų kaulų ran Apskaičiuojama, kad kasdien
yra labiausia ]iasklidęs Amerikos žmo
manomis.. Be chorų, negi vdėr j mąsto, kokiose sąlygose musų kutinis
vakaras ketvirtam
dama ir Lietuvoj. Iš to gali tie kenkėjai sunaikina apie
nių tarpe. Atidaryk sąskaitą čionai.
tumėm lietuviškų dainų; be chorai dirba. Ar daugelis Įver (1931-2) sezonui baigti. Per
ma spręsti, kad ši gyvulių rii- 80,(XX) klgr. prekių. Imtasi grie
PER 28 METLS . . BANKAS TAUPMENOMS
dainų mūsų gyvenimas būtų tina tą didelį choro narių pa- daugiau kaip mėnesį laiko j
<adaise buvo labai papli jžtų priemonių kovai su ta grau
pilkas, nuobodus. Daina yra [sišventimą — sykį ar daugiau (nuo kovo 6 d.) choras, žino-1"
tusi.
žikų armija.
galingiausias Įnagis lietuvis-, per savaitę suvažiuoti iš visų nia, nepajėgė prisiruošti ste— Balandžio mėn. 2 d. Iš
kiems jausmams kiekvieno šir miesto dalių dainų pamoko-j linkiams, dėl to bal. 24 d. jis
and ^rust Company
KINIEČIŲ NUOSTOLIAI bandytas naujai pastatytas
dy sužadinti, mūsų gražiai ka- ms? (Čia kalbu apie L. A. i ir nebus. Bet bus padainuota
ŠANCHAJUJ
Vatikano geležinkelis. Garve
oj' Chicaao
lbai čia augusiame jaunin e “Dainos” chorą). Ar dange- gražių liaudies dainų, kurios
žys
pirmą
kartą
pervažiavo
palaikyti.
Lis ivartina choro mokytojo [taip šildo mūs atšalusias nuo
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
Kiniečių apskaičiavimais ja nuo šv. Petro bazilikos stoties
Esu skaitęs vieno lietuvio darbą? Dažnai pasitaiko, kad tautos širdis, gaivina jausmus
PINIGŲ SIUNTIMAS
LAIVAKORTUS
pomj padaryti kiniečiams nuo-i iki Vatikano miesto
Dabar

j CHICAGOS LIETUVIU VISUOMENE

fl MNiy MĖGSTA
“TAUPMENAS”

Peoples J^ational 'Bank

I’ADfcliON#:

PADĖKONĖ

I Peoples Furniture Cn. Krautuves I

A

MARIJONA LEVICKIENĖ
(po tėvais Girskaitė)
Mirė bal. 1G, 1932, sulaukus 44 metų amžiaus. Ki
lus iš Žygaičių par., Tauragės aps. Paliko liūdinčius
dvi dukteris, sūnų, brolį ir gimines. Po gedulingų
pamaldų Šv. Kryžiaus par. bažnyčioj palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse balandžio 21 dieną.
Šiuomi reiškiame širdingą padėką už gedulingas
pamaldas gerb. kleb. kun. A. Skrypkui, kun Švarliu’,
kun. Linkui, kun. Martinkui, kun. Gašlūnui, varg.
Daukšai, Mondeikiui, Kudirkai ir Brazaičiui, o sese
lėms kazimierietėins už altorių papuošimą. Dėkojami*
už patarnavimus Nekalto Pras. Panelės Šv. draugijai.
Toliau dėkojame gėlių aukotojams, gėlių nešėjoms,
Šv. Mišių aukuotojams, visiems giminėms, draugams
ir kaimynams už lankymą pašarvotos velionės namie,
dalyvavimą’ bažnyčioj ir lydėjimą į kapines.
Dėkojame grali. Zolpui už tvarkių laidotuvių su
rengimą ir kapinių gaspadoriui Krušni už pavyzdin
gą tvarką kapinėse. Dar kartą dėkojame visiems.
Per užpelnąs Pasaulio Išganytojo Viešpaties mėsų
Jėzaus Kristaus ir per mūsų maldas lai ufžšviečia mū
sų mamytės* brangiai sielai amžinoji šviesa.
Nubudę: Dukterys ir Sūnūs.

Stanislava Krasauskienė

Mirė bal. 17 d., o po gedu
lingų pamaldų Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. par. bažny
čioj palaidota bal, 20 d. šv.
Kazimiero kapinėse.
Kilus iš
Raseinių apskr., Tytavėnų par.
l’rliknės k. Paliko liūdinčius 4
dukteris, 2 sūnūs, 2 žentus ir
gimines.
čia reiškiame gilių, padėką
kleb. kun. Briškui ir jo asis
tentams kun. Joneliui ir kun.
Valančiui už gedulingas pamal
das, Toliau dėkojame už pa
tarnavimus
giminėms,
drau
gams,
pažįstamiems,
taipgi
gral,nėšiams,
gėlių
aukuotojains, gėlių nešėjom, šv. Mišių
aukotojams, 'visiepis dalyvavu
siems gedulingose pamaldose ir
lydėjusiems j kapines ir Nekal
to Prasidėjimo Panelės šv. Prjai. Už prletelingų patarnavimų
dėkojame graboriui Eudeikiui.
Ačiū, ačiū visiems.
O tau, musų brangi motinė
lė, per
malonę Gailestingojo
Dievo lai šviečia amžinoji švie
sa.
Nuliud tįsi,
Krasauskių šeimyna

Ii

S I U L I J A

1

MAŽIAUSIAS KAINAS
A N T

Šaldytuvų

LEONAS LEKAVIČIA
Mirė balandžio 22 d., 1932 ., 7:45 vai. vak. sulau
kęs pusamžio. Kilo iš Raseinių apskr., Kaltinėnų paįap., Sakiu kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Domicėlę po tė
vais Parskaldaitė, 4 dukteris: Josepbine, Stellą, Alice ir Mary; sūnų Juozapą, 3 žentus: J. Ruddy, P.
Ila\vkswortb ir B. Burba; anūką Jaekie, brolio duk
tė ’i Alice Stankus ir gimines, o Lietuvoje brolį Juo
zą art.
Kūnas pašarvotas 4605 So. ITermitage avė. Laido
tuvės ivyks utarninke. balandžio 26 d., iš Eudeikio
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas i Šv. Kryžiaus parapi
jos bažiučią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. '
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir nažystanius-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukteris, Žentai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Tele
fonas Vards 1741.
iii

REFRIGERATORIŲ

Nauji gražūs standarrt

padarymo, pilnai gvarantuoti

aIa

JUOZAS TRIYONIS
Mirė balandži’o 9 d., 1932 m., sulaukęs pusamžio, ki
lęs iš Tauragės apskr., Šilalės parap., Tubėnu kaimo,
Paliko liūdinčius: moterį, sūnų, dvi dukteris, tėvą,
tris brolius ir gimines. Po gedulingų pamaldų Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos bažnyčioj palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse balandžio 12 dieną.
Šinomi reiškiame gilios padėkos žodžius dvasios
variams kun. Briškai, kun. Valančiui ir kun. Joneliui
už gedulingas pamaldas. Ačiū bažnyčios tarnams, gė
lių aukotojams, gėlių nešėjoms, šv. mišių aukotojams,
gralinešiams. Ačiū visiems giminėms, kaimynams ir
draugams už lankvmn pašarvoto velionius namie, už
tartus mums užuojautos žodžius, dalyvavimą gedu
lingose pamaldose ir lydėjimą į kapines.
Už tvarkingu laidotuvių surengimą ir prietelingą
patarnavimą dėkojame graboriui Eudeikiui.
Be laiko skvrėsi su mumis mūsų vyras ir tėvelis.
Užgeso kaip žvakelė. Gailestingojo Dievo maldauja
me suteikti velionius sielai amžiną atilsį.
Nuliūdusi Trvyonių ,^einiĮ/na.

elektrikiniai

šaldytuvai verti $150.00

dabar tik už

sgpo

PADEKONE

t

=

A L A S K A

M O D E L

A|A
SOFIJA BUTRIMAITI'.
[Mirė bal. 22, 1932 tn. 9:15
vai. rytų.. 13 metų amžiaus. Aa.
Sofija gimė lapkričio 17, 1918,
Uhlcago, III.
Paliko dideliame
nuliūdime
motinų Adelę, po tėvais Krušinskaltė, tėvų Vincentų, 2 se
seris: Onų ir Malvinų, 4 dėdes:
Kazimierų
Butrimų. Budvlkų,
Jonų Ir Juozapų Kružlnskus Ir
gimines.
Kūnas paSarvotas
4635 So.
Albany Avė.
laidotuvės (vyks panedėlyje,
bal. 25, 1932, iŠ namų 8 vai.
bus atlydėta ( Nekalto Prasi
dėjimo Pan. fiv. par. bažnyčių,
kurioj (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta Į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-es Ir pažjstamus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:

tėvai,

Ir

seseris,

dėdės

giminės.

Txildotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

PRANCIŠKUS VAIČKUS
Mirė bal. 19, 1932 m. 4:20 vai. popiet, 44 metų am
žiaus. Kilo iš Telšių apskr., Luokės par., Mediškių
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Ludviką, 4 sū
nus Jdiozapą, Aleksandrą. Ludviką ir Prancišką, duk
terį Valeriją, brolį Stanislovą ir brolienę, sesers duk
terį Julijoną Markovą ir jos vyrą, pusbrolį Pranciš
kų Vaičkų ir pusseserę Sofiją Vaičkaitę ir švogerį ir
švogerką Antušius, dvi marčias Vincentų, ir Eleną, o
Lietuvoj 4 seseris Eleną, Julijoną, Marijoną, Zofiją ir
brolį Jurgį.
Kūnas pašarvotas 4440 So. Wiood St. Laidotuvės
įvyks panedėly, balandžio 25 d. Tš namų 8 vai. bus
atlydėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj įvyks gedu*
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
ptfiįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: moteris, sūnai, duktė, brolis, brolienė
ir giminės.

Tjaidotuvėme patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel.
Boulevard 5203.

=
=

Taipgi ir kiti šaldytuvai dabar Peoples Furniture Co.
krautuvėse parsiduoda už labai nužemintas kainas.

=
=
=
5

MAJESTIC................................. $99.50
KINO COLD............. .’............ $118.00
SPARTON.............. ..................... $133.00
NORGEA............. ......................... $139.50

=
=

Duodame sjx*cialę nuolaidą perkant ant syk daugiau
kaip vieną

=
=

Reikalaujantiems lengvus išmokėjimai pritaikinant1
visiems.

s
=

Dėl pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsakomingiausias Lietuvių krautuves Chicagoje.

ITLU

___
HOME3

=

4177-83 A8CHIA AVI e<m AICHMONO 87.

Į 4177-83 Archer Avė.
5
=

i

Kampas Richmoud gatvės

2338 - 40 W. 6tr<< 87. 4 MAPLEWOOD

AVB

2536-40 W. 63 St.
Kampas Mapleu'ood gatvės

Lafayette 3171
llemlock 8400
CHIGAGO, ILL.
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D R I U 6 S S

Šeštadienis, balan. 23 <’ •

Ofiso Tol. Republlc 22(6

DR. K. DRANGELIS
kaulinis \Vestern Aveniu*
9
9 išskiriant tručiuilicnliis

Tel. Ofiso 4050

ryto Iki

11

4

po

ei. Ganai 67 64

DR. C. I. BLOŽIS

Res

KepubliC 6361)

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OHSTETR1KA5

ĮIMTAM

Gydo staigias ir chroniškas ligas

2201 >W ėst 2znd Street
Nuo 1 iki 8 .akare
Meredoj pagal sutari.;
<589

<69 J

S. M. SKUDAS
GRABoKIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooserelt 7BM

GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

Nedėlioj;

10—12 ryto.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų 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, mūsų 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.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Plošinls gralias ir visas patar
navimas ..................................... 6225.00
Dar geresnis grabas Ir pntarnavlmas .......................................... 6285.00
Plieno' gralias ir visas patarna
vimas ................................ ..
6395.00
Kapinės ncjrokoojamos
Kreipkitės { plūs liet kada

°

i bendrų savo metropoli joje —
'Bostone jo pagerbimo šventę,
! grynai
lietuviškos dvasios.
Ruošiama didi Lietuviškosios
Dainos šventė, kurioje daly
vaus visi apylinkės chorai.

S. J. PAVINSKAS & CO.
I72S CONNECTKIT STREET
Tel. 0760
Gary, Ind.

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
B
raumenų sukimu: nes skauB dėjimai naikina kūno gyvyb«
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMEOUND mo■ stls lengvai
praAallna vlrimiB nėta Ilgas: mums llandls daugybė žmonių siunčia padėka— rones pasvelkp. Kaina (Oe per

—

■ pafttą 65o arba dvi už 61.06.
a
Knyga: “ŠALTINIS U V EI-

KATOS” augalais gydytlss,kai■ na
56 centų.

®
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Didysis Ofisas

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

■

dustin Kulis

!

B

82 69 80. HALSTEDST.

I

a

Chicago, III.

4142 ABC1IEE AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOLIS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį

VIRGINIa

Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4045 s. Asiiittud Avė.
Chicago, III.
Omo \al.: auO 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak* -Nedeliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Bouievard 7 820

svaigimo, akių ai,teminio, nervuotumo, skaudumą akių karštį.
Nuiiuu
Jataractua. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
itsitikiniuose,
egzauiinavituas
durouas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.
Specialu atyda atkreipiama
klos vaikučiams.

moky

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

«■■■■■■■■■■■■
I Reumatizmas sausgėla*
■
Neslkankyklte savęe skaus_ mala,
Reumatizmu,
Hausgėle,

DR. T. DDNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Namų

Prospect

Tel.:

1930

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tat

Grovehill

*

««■■•■■■■■■■■

KUN. J. VAITEKŪNAS IŠ
TREMTAS IŠ LIETUVOS
Šio mėnesio 11 d. atvyko į
Ameriką kun. Jonas Vaitekū
nas. Jis ėjo vikaro pareigas
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčioje
Panevėžyje. Lietuvos dabarti
nė masonų valdžia jam, kaip
Amerikos piliečiui, įsake ap
leisti Lietuvų. Kun. Vaitekū
nas yra baigęs Insbruko uni
versitetų Austrijoje. Švč. Ma
rijos kolegijos vadovybė pa
kvietė jj mokytoju. Kun. J.
Vaitekūnas kolegijoje dėstys
klasines kalbas.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUAI j
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. |

Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur. Į

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

DR. A. L fDŠKA

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tek HEMLOCK 237 1

DR. J. P. POŠKA

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

3133 b. TLd.UbJ.ED oLiur..ET

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuu 2 ik. 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 jai 12 dieuą

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 b. AKTES1AN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: JNuo 3-6 po
piet. G tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais pagal sutarimų..

Tel. Wentworth 3000
liez. Tel btevvart 8191^

LIETUVIS

AKIŲ

SPEULVLISTAS

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.

Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

756 WEST 35tb STREET
Kampas Halsted St.

Valandos:

nuo

Nedėliomis:

10—4;
nuo 10

nuo

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4720 S0. ASHLAND AVĖ.
bi’ECU ALibTAb
Moterų

Ir

6—8

Office Phone
Wentworth 39uU

ryto nuo 16—18 nuo 3—6 p*
pistų: 7—1:36 vai. vakare
Nedėliomis 16 iki 13

Telefonas Midway 2880
HLMLGCK

GZdYTgJaš ir

CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos:

2-4 ir 7-9 vaL vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D:

Vyrų Ligų

8151

4910

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kcnwood 5107

Valandos:

Nuo 9 Iki 11. valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

TeL Hemlock 6706
Res. Tol. Trospcct 0619

(Naryauckas)

DR. B. ARON

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 \Vest

Marųuette Road

VALANDOS:

iki 12.

Ros. Phone:
Englewood 66 11
Wentworth 3900

DR. A. R. MCCRADIE

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

DR. H. BARION

Gydytojas ir Chirurgas
Olisaa 8102 So. Halsted St. 6558 b. ilAUSTKL) bTRl.ET
Kampas 31 Street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

vai.

DR. G. SERNER

1695

Tel. Y arda 0994

Džiovų,

Tel. Yards 1829

0036

USuffojAS m CHiiluituaS
Va.. 9-11 tyio
2-4 ir 7-9 vak.
deraaomis po pietų ir Nedėldieniau
tik ausit&ruB
3423 W
MARGUETTK ROAD

DR. A. A. ROIH

Geresnis graltas, dėžė, halsamuvinias, patarnavimas .... $150.00

r ”

9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

* 4 A 4 -» , A !. * < 4 *

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava
Telephone Republic 7868
Valandos. 1—3 ir 7—8 vai. vak.

Jlibo Tel. Victory 6893

įsitikinkite

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. VVASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Waslnngton Bulvd.
4:30 — 5:30 kaadien
Telefonai: Kedzia 2450 — 2451. arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

*64

West 2-2nd Street

Ofisas 2201

cor. So. Leavitt St. Tel Ganai 6133

•Amerikos štilis šiais, 1932,
Bes. Tel. Drexel 9191
metais švenčia savo valstybės
LIETUVIS AKIŲ
įkūrėjo — Jurgio \VasliingtoSPECIALISTAS
ino 200 metų jubiliejų. Naujo*
Palengvins akių įtempimą, kuris GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
sios Allnlijos lietuviai ruošia 38ti priežastim galvos skaudėjimo,

Grabas, dėžė, l»alsamavtinas, ka
ravanas ..................................... 6100.00

Rezidencija 2 359 So. Leavitt Si
Tel. Canal 0706
Valandos: 2 4 po pietų ir 7-9 \

X—Spinduliai

MINĖS WASHINGT0N0
SUKAKTĮ

PIGIAUSIAS GRABORIUS
OARY, INDIANA

1028

GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS

UR. S. DIEZIS

DR. VAITUSH, OPT.

S. J. PAVIMSKAS & co.

Prospect

DR. S. A. DOW!AT

CHICAGO

DR. GDSSEN

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

Tel.

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

vakaro

DR. P. ATKOČIŪNAS

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

4'4

8

OR. J, J. KOWARSKIS

Nedėliomis Ir seredomis tik
įši.uliiu suoliarus

4712 £So. Ashland Avenue
iki

nutarti

Nadėlioj pagal susitarimą

1) E N T 1 B T A 6
10- ryto

Mertėliolft oagal

DARO Oi’ERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
piclų iki 8 vai. vakaro.

2130 \\ E8T 22nd 8TKEET

DR, A. f. KAZLAUSKAS
Nuo

vau

,6 4 .4 4 6

ilemlMck

moterų ir vaikų

vyrų.

.Kumpas Leavitt Mi.j
Valandos; Nuo 9 iki 12 rytu

Vai.:

iki 9

Office: 4459 S. California A *

0<»>u

Dk. a. račkds

fei. Ganai 6122

Kc'Z.

5 po pietų, 7

2 Iki

A».

A

doulevard

A.,

t iki 8:66 vakare

I. J. ZOLP

3307 Aubnrn Avenue

b

balandos-

Artesiun

Mo.

6600

6798

OR. A. J.
Vai.:

STREET

Dr. C.K. Kliauga

Nauja, graži koplyf ia dykai.

LIETUVIS

HALSTED

SOUTH

••‘ildenctja

U E N T 1 S T A 8
tb45 8u. Ashland Avė
"t t <
fc- «•«. , 1

A

Lafayette

i

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu nelaikymui
skyrių.

1821

OR. C. I, VEZELIS

Lt 1

Tel.

i

GKAB0R1US

Gydytojas ir Chirurgas

7042

Įgalba mnms pasisekė vajus.'paskirtas kun. Juozas Miliau- Tel. Cicero 1260
K-Kay
Ir širdingai dėkojam Peoples skas, pirmiau buvęs klebonu
Z314 W. 23ra Pi., Ciueago
Purniture kompanijai už pa \\'anaiiiie, Pa. Kun. Miliaus
LIETUVIS DENTISTAS
kas yra įžymus mūsų literatas Vai.- kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
1439 B. 49 Court, Cicero, iii. garsinimų per radijų ir Jos.
valandai vakare
Budrikui už pagarsinimų jier ir visuomenės darbuotojas.
TEL. CICERO 5927
Nedėliomis ir Scredomis susitarus
radijų. Taipogi p. Andieiiū4S47 W. 14tli 8T. Cicero, iii.
leieioLuko A alilo IToO
nui, kuris paaukojo gražų KUN. K. URBONAVIČIAUS
LITERATINIO DARBO
laikrodį, ir kitiems biznieria
Tel. Cicero 67 56
-SUKAKTIS
ms, kurie kiek prisidėjo. Ačiū
Kraborius ir Baisamuotojas visiems, kurie atsilankė į mū
Šiais metais sueina 40 metų
DENTJSTAS
Turiu autuiuubuias visoKiemc sų visus vakarus. Širdingai' kaip mūsų žymusis literatas
1446 S. 49 CT. C1CEKU
reikalams. Kaina prieinama. dėkojam Ciceros politikieria Jonas Kmitas (kun. Kazimie Vai 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 Vakare
________ ___
____________ |
3319 AUBCKN AVENbK ms, kurie parėmė mus. Ir mū ras
Urbanavičius,
Boston,
sų bulVariškiams, kurie gau
Chicago, 111.
Mass.) paėmė į savo raukas
siai parėmė mūsų vakarus.
D E N T 1 S T A S
.....
....
rašytojo plunksnų. Švč. Mari- Utarninkais,' Ketvergais ir Subatomie
1
dėkojam komisijai kll i •
i i • * **
w- 24o0 \\ Maruucllc ARI arti \V(*sterb
* . ■
’
JO« kolegija šia proga gegužes
ri darbavosi.
Seredomis ir Pėluyčioiuis
mėnesį garbaus jubiliato pa Pauedčliais,
1821 So. Halsted Street
GRAHORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Naujų rėmėjų gavome dau gerbimui ruošia Jono Kmito
VEDĖJAS
AKIŲ GYDYTOJAI;
dienų. Šventės programa, vi
1650 W£ST 46th STREET giau kaip 20.
sas poezijos ir muzikos reper
Kampas 46 th Ir Paulina Sta.
Brangios sesutės lėmėjos,
tuaras, bus imtas vien iš Jono
Tel. Bouievard 5203-8413
prašome atsilankyti į būsimų
* Kmito veikalų.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės

STANLEY P. MAŽEIKA

Res. Prospect 4659

* 6 6 .4

A. MASALSKIS

Ruopigiausta.

Reikale meldžiu alsisauK.il, o inauo
darnu busite užganėdinti.
Tel. Kuoseveil 261a arba 2516

Medėlloj susitaras

DR. P. Z. ZALATORIS

D E N I 1 S 1 A I

f 4 Ir 7-8 vai. TsjLare

Vai

4-64

Phone Bouievard 4139

^tarnauju . laidotuvėse

Tel. Ganai 0257

vak

i-l

ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS ,
668 West 18 Street
Telef.
Ganai
SI 74
SKYRIUS: 32 3 8 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

LIET G V BS G KABUKI Ufc>

l-l ir 9:39-3:39 «&1
Nedalioj susitarus

. k »ė

Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia

»*1.

n',

: 4

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
.756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)

Ofiso vai.:
Mju 1 iki 4 ir nuo 6 iki S vai.
Rezidencija:
8904 — 71st Street
Nedcliomis tu susitarus.

Bouievard

Ofiso Ir Res. Tel. HouL 1916

fotlso Ir Rez, Tel. Uoul. 5913

5815 — Gth Avenue
KENOSHA, U IS.

Phone

Rez. Tel. Hyde Park 3395

t

LACHAVICH
IR bUNUb

J. F. RADŽIUS

Ofiso I ei Lafayette 7337

lies. 986 5

DR. A. G. RAKAUSKAS

Kolllisj

Vajaus metu, nors ir nedar
NAUJAS KLEBONAS
bas ir sunkūs laikai, bet kaip
VVlLKES ĖARBB, Pa.
mes žiūrėjom į kitus skyrius,
mes daug nepasilikom. Visų
\Vilkes-Barre, Pa, Švč. Trepirmiausia širdinga padėka
priklauso mūsų gerb. klebo- jybės parapija susilaukė naunui J. 11. Vaičiūnui; su jo pa- !jo dvasios vado. Čia klebonu

V,(landos- 10 Iki 12 ryto: 4 Iki » po pietų
Vskųrais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki t vai >
Sere domia Ir Nedillomtr paeal .unitu. Imą

* * 4.6

i John Dale.
1
Į Mėnesinis susirinkimas i\>i<(,i-in.n,.„11; i v. .
•
bLKnidU1LI1l x VUi- popu...

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

t i 6 6 t-i t i

Dr-stė Šv. Dievo Motinos
daug naujo išgirsti ir Sopulingos rengia “baksiu
Tad eikim ii važiuo balių” balandžio 24 d. šv. An
tano parapijos svetainėje. Bus
nesigailė'im.
Vargšas priimamos naujos narės per
šį balių nuo 1'6—25 metų b»‘
i mokesčio, o nuo 25—30 ,pe
Ipusę, nuo 30 m. pagal konsti-------------|tucijų.
Šv. Kazimiero Akad.1 Visas pelnas iš baliaus ei.9 sk. nedaug tesimato! parapijos naudai. Muzika bus

-

A

Maža rėmėja

CICERO, ILL.

GRABORIAI:

Specialistė Motery Ir Vaiky Ligų

DR. J- J. SIMONAITIS

ti, bet
Negana to. Bal. 24 d. Šv. matyti.
kia visuomenės labui.
►Šiai, mūsų gerb.
varg. J. Petro draugija rengia didelę kiui, o
iiiliukaitis senai turi labai i dienų. Taip pat jis su dideliu
didžių kojų daug lėšų pa- choru dalyvaus parengime,
įėjo, bet negelbėjo. Negana. Kas gali pasakyti, kad nenuoto. Jo žmona taip pat yra be ; stati stiprybė.
sveikatos ir jai daug išleistąjį Choras ir geros valios žmoApie
laip pat negelbėjo. Matant, tų ' nės užjaučia jį, ir tuo jis pa- remėjų
žmogų, net graudu darosi. Bet tenkintas. Bet matant jo var
Zllllll
‘Drauge”. Atrodytų,
jis sau linksmas: didina plie gų ir finansų stovį, atsirado j
bet
ra, moko liauju giesmių, tarp choristų tarpe, kurie daugii-1 •
». v. .’ ,
.
!
.
v
.
I visos rėmėjos nuoširdžiai darpat gražių liaudies damų. Ir mui prašant rengia jam Pl! Į})avosį

DR SUZANA A. SLAKIS

lel. Urov.lnll 0617

susirinkimų, kuris Įvyks geg 1
GlDY'itijAS IK ClllUl ’RGAS
2 d., pirmadienį, 7:30 vai. va
2423 \Vest Muiųuclto ltuud
kare; p. ie ūmų Ims paskuk- Įvai.; 2.6 n- 7-9 e. m. k.l 9-12 a.m
uis susirinkimas,9 reikės daujn«dilioj susitarus

buvo, gal kojų skaudėjo dėl
_____
“prastų” tonsulų. Ir tiek stip
didelė
žmogaus
1
rus buvo, kad kitų dienų jau
liga liga
nelaime. l>et jei atsiranda ge- rasė gailias ir hal. 17 <1. pei
rasnožių, kurie toki žmogų! E. R. K. S. VVisconsino apsaijaucia, lad jame atsiranda kričio suvažiavimų išpildė di- j tas plačios visuomenės, o ypač
stebėtina ištvermė ir ne taip i d'žiausių ir gražiausių dalį vietinių draugijų ir parapijotiaug jaučia, nors daug ken-1 programos ir tuo nustebino nių paramos. Ne vien paremčia. ir toks žmogus daug vei suvažiavusius svečius.

T
I

1

Vai.

Ofisas Tel . Grovehill 0C17
Ues. 6707 S. A įlįsiu n Avė.

..K H

DENTISTAS

2403 West 63rd Street

dalykų apsvarstyti ir išgirsii te platų pranešimų apie vaKadangi minėtas vari j karus. Kurios esate nesumoKailiukaitis savo veikimu yrakėju«ios llloke^ ,:ž 193- “E
nusipelnęs visuomenės para- širdingai prašome sumokėti,
mos. ir daugumui žinomas nes turėsime seime patiekti
kaip ligų prispaustas, tad ver- platlį pranešimų (raportų).

į

DAKTARAI:

2010

lil ii l i i i u

Hemlock

Ofisas 6166 South
Rez.

6426

Kedzle

So. California Avė.

VaL: 3-6, 7-9 v. v.

Italdrlant Ket\

«

KENUSHA, W1S.

Tel.

S

Namų

koncertų ir įvairiausiu margu
mynų dienus gegužės 1 d. Šv.
Petro purapijos svetainėje,
WF.ST PULLMAN. ILL
pats rašo gaidas. Balandžio
į.10 d. Šv. Benedikto draugija pradžia 7 vai. vakare, Pu!\
---------- -—
vaus visas choras kuris susiminėjo savo 25 m. jubiliejų,,
(Tųsa nuo 5 pusi.)
,
C .v Įdeda iš 45 srabi u dainininku
jis su dideliu choru išpildė i.
.
"
sius. [žangu į vakarėlį tik 35c.
v
, ,
'ir vietinė artistė E. Pakaus
važiausių programos dalj, o
— o bus skanių užkandžių ir
kienė,
Oželienė
(Chicagos
bal. 1L d. parapijos sekretoprograma. Visi “\veleoiue”
“žvaigždės”), Žilienė (Wau-• 1■ rius Petras Kodvs
•.n.oia
* nuvežė 1irus kegona “lakštingala”) irGen
Komėj
idr. Rakauskų, kuris be mariKlevickaitė.
iniiiio išėmė tonsilus. Manoma

lt

remti didžiausių naujų dainų

U U !

LIETUVIAI AMERIKOJE

91

i

fteštRdienis, balau. 23 d., 1932

DRAUGAS

C H I C A G OJE

PRANEŠIMAI

J. VValsb’o sūnus.
Jaunasis \\'alsh’as inoksTlnosi Loyolo vidurinėje moky
kloje ir Illinois’o universitete.
1929 metais išvyko j Peru, kur
vienoj kompanijoj tarnavo che
miku. Paskiau su vienu drau
gu leidosi tyrinėti Ekvftdoriaus raistus, norėdamas tuo
būdu pagilinti savo žinybų ir
pelnyti filosofijos daktaro lai
Pupa
psnį. Jo draugas vos išsigel
bėjo iš raistų.
ŽUVO EKVADORIAUS
RAISTUOSE
PRIGIRDINO TRIS
i
VAIKUS
Gauta žinia, kad EkvadoGRAND RAPTDS, M ich.,
riaus respublikos, Pietų Ame
rikoj, raistuose nuo alkio
o- bal. 22. — Mus. E t ta Butts.
gii mirė jaunas čikagietis T. j
,n- amž., tris savo vaikus
\Yalsb’as, 26 m. amž., Tarno! 4, 7 ir 9 metų amžiaus priglr
-------------------------------------------- Į dilio šulinyje ir pati įšoko. Sui!!ii!iiiiii3imiiniii]umiiii»iJ!ii’-iiuiiuii; Spėtn jų ištraukti ir atgaivinti.
DIDELE KRAUTUVE
Bet vargiai išliks gyva.
VIEN TIK SKRYBĖLIŲ

Be to
siveskite po vienų naujų narį, kurias sudainuos p-nia Elena K. Pužerskis ir kiti.
Rakauskienė
iš
Kenosbos,
Sta-1
ruošiama
naujenybė
—
juokai
kad draugijos narių skaičius
sys Rimkus ir kiti mūsų geri į “Jaunikis”, kuris publikų pri
nemažėtų.
J. Blankus, pirm. dainininkai; o Budriko radio j juokins iki ašarų. Po prograorkestra palinksmins visus sa- mos bus šokiai — balius.
Marquette Park.— Mareue- vo šaunia muzika.. Reikia pa
-  i Lietuvių visuomenė širdinLiet 2Am
Piliečiu' stebėti,
. prašoma
.
v vaka.
lte Park iaeu
aiu. iniu.ų
. ♦ kad Budriko ..krautuvė
paremti ši
erinusių
radini
dabar
,
kliubo mėnesinis susirinkimas 1 apart
•' . - . . .
.« kad
ka gautu pelnu choras
...
..... • .
rų,
užlaiko
didžiausi
pasirinkimų
1
...
. . .. , ... .
įvyks balandžio 24 d. 2 vai.
,, ... ...
galėtų aprūpinti būtiniausius
popiet Gimimo parapijos sa geriausių elektrikimų šaldytu : savo reikalus.
V. S.
vų—refrigeratorių.
lėj.

Marquette Park.— Nekalto
* > I jpapiginimų kelionės iš CliicnPrasidėjimo Panelės Sv. mer
_________
1 gos į New Yorką. Kelionė į
gaičių sodalieijos EKSTRA
Cunard Linijos laivas‘'Lan abi puses atseis tik $34.10
susirinkimas įvyks pirmadiceastria” iš New Yorko iš- . (17.05 į vieni} pusę). Papigini nio vakare, balandžio 25 <1.,
plauks birželio 1 <1. ir plauks Aa kaina galioja iki spaliu 31
I parapijos auditorijoj“.
dieną s m.
tiesiai į Klaijiėdų.
Kviečiame visas sodalietes
Šios Linijos ekskursantai iš
keliom'
ei
vaiHiein
m
Kniuiiri
.
, ..
i i •
Per
vandenį
ta
. . . . .
. , . a.ni-1 i Cbicagos Išvyks gegužio 13 ir i atsilankyti, nes yra labai sva®
e
..
trei loroi klesoi atseis $94.;>0,
Visi nariai malonėkite atsi
•
u, .
-įgegužio 27 d. abu kartu 9:25. ibių reikalų svarstyti šiame
i abi puses $157.00, turistinėj
BALANDŽIO 24 DIENA —
lankyti
į susirinkimų.
susirinkime. Taipgi prašome
,. puses
„ , i valanda* ryte.
abi
J
klesoj $120.50,
PASKUTINIS VAKARAS
Valdyba
visų, kurios dar negrąžinote
Kadangi
laivakortės
dabar
$224.00.
taip-gi papigintos, tai kolionf į l'in'K|ls bei ‘'kietus i5 įvykti-1
' Jau pavasaris.
Nors dar
MIRĖ LEKAVIČE
Antra Cunard Linijos eks j Lietuvę šiuo laiku yra daug s'° vakaro, padalyti tai šia'šaltoka bet didmiesčiu gvvenkursija į Lietuva bus didžiu pigesnė, negu buvo iki šiol.
ine susirinkime, nes norime
! .
. ’
. .
.
‘
Po trumpos ligos mirė L< i tojai jau svajoja apie laukus,
laivu ‘ Berėngnria’ per Soutbgalutinai užbaigti apyskaitą.
.... - Vakarai, suėjimai saonas I^ekaviče, graboriaus Eu ;' ni,sRus
amptonų. Iš Ne\v Yorko iš DRAUGO” BENDKADARValdyba
deikio šoferis. Buvo išgyvenęs pl‘s(‘ iau pradeda retėti. Ir L.
plauks birželio 15 d. LaivaBIS DEBIUTAVO PER į
_________
Amerikoj 28 metus, o pas Eu-j • Dainos
choras, dirbęs
krrtė trečia klesa $102.50, į
RADIJĄ
j Town of Lake.-Saldžiausios
deikį išdirbo apie 13 metų. :l5er
žienub ruošias atoabi puses — $108.00.
------------Šjrdies Jėzaus draugijos mėLaidotuvės Įvyks antradienį, stogoms. Balandžio 24 d. LieŠių abiejų ekskursijų reikr.
Bal. 16 d. K) vai. vakarą is nesinis susirinkimas įvyks Šv.
_____________ tuvių Auditorijoj rengia pasLis reikia kreiptis į “I>rau- radijo stoties \Y I C visai ne Kryžiaus parapijos mokykloj
L1ETUVIŲ VALANDA
i butinį 19312 m. sezono vakago” Liivakoiieaų agentūrų, tikėtai pirmų kartą pasigirdo 2 vai. popiet balandžio 24 d.
j
_________
rų. Stropiai ruošias progra- i
2334 So. Oaklev Avė.
balsas Zig. Vyšniausko, kuris Labai svarbus yra šis susirin
i Ryt dieną bus įvairus ir gra- ,uab mokinas naujų liaudies
-------------------rašinėja į "Draugų” slapy- kimas.
Visos narės būtinai žus lietuvių radio programas dainų. Be choro, pakviesti da- , 5224i/2 west 25th Street
HOBTCMĮIMHIffiRS
KELIONĖS PAPIGINIMAS vardžiu “Red Clierrv”.
Jis laiku ateikit.
C.cero, Illinois
iš stoties WCFL nuo 1:15 iki lyvauti šie mūsų solistai-ės:
------------labai gražiai padainavo “T’y
Cna Krekščlūnienš,
Ciceriečiams lengva ateiti
2 vai. po pietų, kuris yra duo- R- Skellv (Skalandlžiūnienė),
R E A L ES TA T E
Ryšyje su
Seandinavinn kįaj Nemunėlis teka” ir “Pa
pirminink“*. damas lėšomis Jos. E. Budri- A. Skamarakienė, A. Ciapas,i pėščia* Pardavėja yra lietu- Prisirašykite į musu Spulką
American Linijos ekskursijo- mylėjau vakar.”
ko radio ir rakandų krautuvės, ..................... ................ i va^ė. E k m visos moterys ir Texy informacija suteikiama
mis i Lietuvą Niekei Plate g“p.as Vyšniauskas daug nieDievo Apvaizdos parap. —
ii:iiu!iminiiiMimin,iiMiHtimiiiinn;i!i mergaitės ir gausim pasirinDykai
le'žinkelių kompanija paskelbė
į “Draugų rašinėja žine- šv. Jono Evangelisto vyrų ir 3417 S. Halsted st. Išgirsite
|| P I R I N I
S 1nsuiausios mados, o lie2608 West 47th St.
b>s jv gj.jgjjton Pm-ko apvlin moterų draugijos susirinki gražių mūsų liaudies dainelių, M
HUr lUIllIfflHO į tuvaitė mums gerai patar- ____________________________ _
kės. Jis yra buvęs L. V. 3G mas įvyks sekmadienį, balanTš priežasties blogų laikų mes ■ U3US.
1
paroii<»i,am ik mainom
WEST CENTRAL
kuopos pirm., dabar yra N. t]žį0 94 (k | vak popiet moky-1
Karmas,
nagutis, lotus Ir visokius
duosime visą kitą savaitę $.)
WIND0W
SHADE
biznius visose valstijose.
Mes turi
vertės Permanent Wave uz
į P. P. Šv. parapijos choro ko- k]oj. Visi nariai kviečiami su-į
me didelį pasirinkimų. Norintieji pi
CLEANERS
$1.40.
Reikalingas jielperis prie rkti ar mainyti pirma pamatykit mu
l respondentas ir “Vyties” skel sirinkti ir sumokėti dar nesusų bargen,ų.
Klauskite A. Grigas,
5103
W.
Madison
St.
Erederic, (ledrieleen ar Eu eevervky taisymo. Išmokysiu Reai Estate vedėjo.
[bimų skyriaus vedėjas. Pavv- mokėtus mokesčius. Mirė vie
CHICAGO. IET,
gene $7 dolerių vertės už 3.5(1 amato ir dar primokėsiu už''
7 C°
ningas jaunikaitis, kuris nie-lna narp M. Mačeskienė. Reir
j
«755 So. AVostern Avenue
Senas langų užlaidas išvalom ir
padaromų, darbų. Atsišaukite'
' 7————
UNITY BEAUTY SHOP
jkada neatsisako pagelbėti 11c kgs llž velionę sumokėti po 50 pcrtaisoin, padarom, kaip naujas. Vi
Patyrusi virėja ir namų šei
sokios rūšies naujas padarom pagal
.653
W.
51
st
Street
tuoj: 2512 W. 69tb Street.
| vien jaunimui, bet dar ir pa- centų.
jūsų noro. Lietuvių dirbtuvė. Darbus
mininkė su geromis rekomen
Tel. Boulevard 4303
paima n ir pristatome. Tik pašaukit:
Irapijos piknikams, kamivaAteidami Į susirinkimą.
r<‘l. ©OIiVMBUS 93(19
dacijomis ieško vietos - darbo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
; lams, bazarams ir vakarams.
Šaukti telefonu Cicero 56O9M
! Be to dar daug jo raštų niaJei jums prisema krausty
Kur taip begi, kaimyne? tosi ir svetimtaučių laikrašJ. BALTIKAUSKAS
tis ar kitokiam reikalui rei
— Gerai žinai, kas pasauly t čiuose. Jis vaidina ir dainuoja
7017 So. Califomia Avė.
kia troko, tai kreipkitės j šiuos
dedas. Tai bėgu pas Antanų j Bravo! Tegu lietuviškos dai
lietuvius, kurie turi gerus di parduoda 5 flatų namą, BriBružų laikraščių pardavėjų i uos geriau skamba per radiją
delius trokus ir gerai patar- > gbton Parke prie pat bažny
j ir estradoje, kur gal pame.tvpri< Archer ir Kedzie avė.
čios ir mokyklos. Parsiduoda
nauja.
T.
.
,.
siin dainuojant lietuvių tarpe,
žemesnia morgičių kaina. A t
Jis
vra vienas iš stambiau
J
is yra
ne vien tik pas svetimtaučius.
/išaukite; Telephone Groveliill
šių Cbicagos lietuvių laikraš
S. Ž
ANT
i 2952.
čių ir knygų pardavėjų. Par
4414 S. CALIFORNIA AVĖ.'
duoda angliškus ir lietuviškus
/
\
T0WN OF LAKE
Tel. Lafavette 1369
sPringfic,d laikraščius, kurie paduoda vė
liausias žinias iš viso pasaulio Žinomas plačiai Cbicagos
Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų
Tel. Lafavette 5936
ir apsako kas pasauly dedas. publįkai (|r s Brenza ,abai į
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR
! TONYTICZKUS
(Marqucttp Jcwolry * Radio)
Be to jis panluoda visokių patenkintas ir džiaugiasi pra-'
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti,
l>das, angliai, malkos, eks
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
lietuviškų ir kitokių knygučių, -ju<lų rinkimiJ rezultatais.'
giau bus dykai nufotografuoti.
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta
presas, perkraustymas
2650
West 63 St., Chicago, UI.
kuriose randasi visokių juoke-() yisi reniiaini kan(li(|a. >
jerai pasisakys savo geruma. MES JUOS GARAN
Automobiliai ir trokai viso
Tel.
lių, įvairių istorijų žaislų, pi- tai Įai|n-jo noniinacijjJi o kifl
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI
~
kiems reikalams
Hemlock 83S0
sakų ii kitko.
įau įr ga|utjnns rinkimus. |
2743 West 37th Place
Sa’zsl
Vienas Už Porą Raudono ro— Tai reik ir iran įsegti1 nu- kaip eommitteemenai ir jau
Į_
Cbicago, III.
/
berio tūbai
sipirkli. Bėgkim, abu. Žinosim ofisus turi.
4.40-21 (29x4.40).... < 3.95.... $7.66......... $1.03
kas pasauly dedas ir gausim
Dr. S. Brenza savo ofisų tu i
4.50- 20 (29x4.50).... 4.30. ... 8.31.........
knygelių su smagiais ajiskai- ri: 4608 So. Ashland Avė.
4.50- 21 (30x4.50).... 4.37.... 8.46..........
į 2146 SO. HOYNE AVENUE
4.75-19 (28x4.75).... 5.12.... 9.94.........
Wm. J. Kareiva
tymais.
Rep.
Tel. Roosevelt 2072
Savininkas
5.00-19 ( 29x5.00).... 5.39. .. .10.46..........
1)S1 Kenuusios rųšiea
5.00-20 ( 30x5.00).... 5.45. .. .10.58.........
ir patarnavimo, šau-I
AR
ŽADI
KRAUSTYTIS?
kit.
5.25-21
(31
x5.25)
....
6.63....
12.86
.........
s
‘i1
30x5
GRKEN VAI.LF.Y
PltODUCTS
HEAVY DUTY 6 PLY
TRUCK TIRE
Olsulls šviežių kiauši
6.00-1-9 (31 x6.C0).... 10.85....21?>4......... 1.56
nių, sviesto ir sūrių.
8 PLY
7126 So. Rockwell Street
4644 SO. PAULINA STREET
6.00-20 (32x6.00).... 10.95....21.24.......... 1.82
Tel. Boulevard 138 9
Tel. Republic 5099
$1450
6.00-21 (33x6.00)... .11.80... .23.12......... 1.82
6.50- 20 ( 32x6.50)... .12.65... .24.54 .......... 2.05
Mes permufuojame pianus
32x6
=
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 5
7.00-19 (33x7.00).... 14.30... .27.74......... 2.05
forničius ir kitokius dalykus. ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
10 PLY
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100
7.00-20 (34x7.00)... .14.65... .28.42.......... 2.10
Musų
patarnavimas yra
bonus su kuponais.
$24.95
Visi k.tl saizai ir ne prilyg'ntos kainos

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

MODERN MILLINERY

MA

LIETUVIŲ EKSPRESAI

SALE

SALE

BARGE

KELLY -

į

W. B. GOTAUTAS

Ti RES

' R. ANDRELIUNAS *

i WEST SIDE EXPRESS

A. ALEŠAUSKAS & SON

1 Perkam Lietuvos Bonus)
I
,
I

M. ZIZAS

greitas, geras ir nebrangus.

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leviatlian liesini į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar1 iai ir tikslingai parūpinant
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

Apd rauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir neįudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp

KITI
CHAMPION
SPARK PLUGS

59c
TOP DRESSING

49c

Namų Statymo
data u įvairiausius

BARGENAI
MOTOR OIL
5 GALS.

$2.75
100% PURE PENNSYLVANIA

SIMONIZ

39c
RADIATOR
CLEANER

39c

KANAPACK AUTO SERVICE CŪ. not inc.
5156-5158 80. WESTERN AVĖ.

4559 South Paulina Street

TEL. PROSPECT 8157
Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti Į Musų Gasolino Stotis

Telephone YARDS 0145

4400-4402 So. Westem Avė. ir 5156-5158 So. Western Avė.

siHHiHiuiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiaiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitf

Kontraktorius

namus prieinam*Mes pervežame daiktus iš
kaina
ir į kitus miestus.
7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas

ADOMAS STUGIS
4642 SO. WOOD STREET
Tel. T^afavette 0973

JUOZAS MANIKAS
2900 WEST 40tb STREET
Tel. Ijafayette 5676

JULIUS VELIČKA
6725 SO. ROCKWELL ST.
Tel. Republic. 3713

Talef

Hemiouk

Republlr

6614

4S81

D. GRICIUS
ORNRRAI.IP KONTRAKTO RIIT8
Statau namus kaip muro taip t*
medžio nuo mažiausio iki didžiausio
"i>« prtelnamtaualoa.

2452 WĖST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK*
TORITT8

6504 S. WASIITENAW AVĖ.

