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Telefonas: Roosevelt 7790

Mirtinai pašautas Prancūzijos prezidentas
ŠAUTUVAI | SALĮ, KANUOLES Į
DARBA!
įiB

PREZIDENTAS MUKTA; TARIAMASI
\ .

amputuoti jam ranka
----------------

Stancikas sulaikė Rašinskienę. Varakulis, Stul
ginskas ir Janušauskas neatsilaikė prieš Gubystų. Mandravickas - kandidatas j pusmiHjoninkus. Gilienė triuškina Varkalienės po■ zicijų. Kova eina didelė, karšta

Vokiečių kariuomene ištraukiama iš Šanghająus
apylinkių. Vokiečių karo veteranuose uatgaivinama” karingoji dvasia
PREZIDENTAS MIRŠTA

PLIENO ŠALMO ORGA
NIZACIJA

__________________________ _____
“Draugo” vajaus kontesti- ravickas mušė tiesiai iš KeŠis yra naujas J. Valstybių kariuomenės lėktuvas, skiriamas žvalgybai. Gali skristi iki ninkai kiekvienas savo priešų nošos, kada perskaitė “DraUndien vėlai vakarų pranešta,
MAGDEBURGAS, Vokieti- 180 mylių
valųmia 5,00.)
aukštumoje. Lėktuve .yra
vietos vairininkui ir žvalgui.
žvalgui,
nivlm per
nprvfllanifc
5.00.) pėdų
m>dn >in!<-xtnnan-e
M -~«tos
[pozicijoms griauti meta šalin ge”, jog artinas jam galas,
kad pašautas Prancūzijos pre- ja, geg. 7. — Vokiečių karo
"
i šautuvus, o kanuoles stato į jog Staniulis visomis jėgomis
HOBAN’AS , ATBULAS EIDAMAS JfiJO
zidentas Doumer’as miršta veteranai,
kurie susispietę VYSKUPAS
darbų, tai yra, svaidęsi iki} griaunąs jo pozicijų. Ir, žiūAUDIENCIJOJE
'
TURKŲ KALEJIMAN
Gydytojai tariasi amputuoti “plieno šalmo” organizacijom
šiol mažais balsų skaičiais, jie rėkit, virš 30,000 balsų pridėjo pašautų rankų, kurioje nė- šiame mieste turi suvažiavimų,
pradeda bombarduotis dide- Į jęs Mandravickas toli paliko
ISTANBULAS, Turkija, ge
ra kraujo cirkuliacijos.
Organizacijos vadai vetera- VATIKANAS, geg. '7.MELROSE PARKE 8 KO- diais skaičiais — dešimtimis' Staniulį ir pačiam Varakulidi
nuošė* atgaivina buvusių'teė- šventasis
Pijus XI va- , gūžės 6. - Čia kalėjiman pa-;
MUNISTAI PAŠAUTI
tūkstančių balsų. Jei ir toliau 1 pradėjo darytis pavojingu. Jei
Innn
kar audiencijon priėmė Rock-1 kliuvo Plennie Wingo’as iš
SUIMTA PASIKĖSINTOJO tonų karingųjų dvasių
jie vartos tokių ‘‘sunkių ar-j Staniulis greit nešoks MandAbilene, Tex. Jis neturi savo
ŽMONA
I Suvyko. apie 9,000 delegat,. j fordo
Hoban’«
pasui turkų vizos ir neturi pi- Vakar Melrose Parke komu- Merijų”, neužilgo susilauksi- ravicko vytis, kelias į pusini- ,
------------' i Šios organizacijos svarbiaumgų.
luistai be policijos leidimo su- me miH.ioninkų. Iš širdies lir- įlijoninkus jam bus atviras, o
MONTE CARLO, Monako, j sias tikslas yra ištraukti Vo- KAIP KOMUNISTAI BUVO
1
-i..
-irs;
•
•. •
• kime kiekvienam užkariauti;1 toliau — karas ,Varakuliui.
APGULĖ KANCOVĄ,
VVmgo as leidosi keliauti a-, renge mitingų atviram ore.
... , ,
geg. 6.
Policija čia suėmė kieiijų iš visų karo sutarčių
v
„„„„„r
_
n
■
.
,.
..
toki
titulų.
Varkahene,
gal,
tik
kada saKINIJOJ
plink pasauli
tik pėsčias. Kada policija nuvyko susirin- pamatęs Stancikas, kad Ba-'pnavo, kad vis, laik, stovipasikėsintojo prieš Prancūzi- sunkumų ir atgaivinti naujų
bet dar ir Atbulas (atbulai ei- kugiua iSgkirstyti, raudonieji
jos prezidėntų Gorgoluv’o žmo imperijų, paglemžus jon visus
šinskienė baikų nekrečia, at-' jus užpakaly Petrausko GiliePHILADELPHIA,
Pa.,
ge
damas).
nų. Užklausta Prancūzijos, kas kaiminingus kraštus,
pakilo kovon. To sekinėje 8 sūko prieš jų Bertų (Berta—'nė skelbs jai kovų už pirmegūžės 6. — Misijonierius J./A. f Jam sekėsi taip keliauti per
su ja daryti.
didelė vokiečių konuolė, ku- 'nybę* Dabar aiškiai matome,
Gatelv.’s rašo is Kinijos apie kelias Europos valstybes. Bet, komunistai pašauti
PRIEš NARDANČIUS
ria pasauliniam kare bombar-' kad čia ne sapnas, bet tikrekomunistų ffauj? veikimų. Jis Balkanuose.susidūrė su nes-;
-PAVOJINGAI PAŠAUTAS
LAIVUS
pasakoja, kaip komunistai ii- magumais/Kai kur jis buvo
fwwl ILIŲ PASTA duota Paryžius). Nors didėlių Uybė, kad Gilienė, nugalėjus
TYMO KLAUSIMAS
pastangų Rašinskienė dėjo sa * Petrauskų, iš tikrųjų, pradčPARYŽIUS, geg. 6. — So__
gų laikų buvo'apgulę KanČo- sulaikomas.
j»
ŽENEVA,
geg.
6.
—
B
lomono
Rotschildo
vo pozicijai apginti, tačiau... I jo triuškinti Varkalienės po.
„
namuose, |
’<1^' J"
vo miestų, kaip miestui atvy-į Pagaliau įėjusį Turkijon po
Chicagos
* zicijų'. Dar vienas balsų bo
n Bue Berrver, vyksta, totp
„adančius laivus k° P***"* ir kaiP ko-tuuis-, liei ja sulaikė. Neturėjo turkų ““f vidumiesty
-““""'”7 labai
“““ Stancikas paėmė viršų.
‘
knygų
das ir... nebėr Varkalienės.
vad,narna “knym savaite
t»i neteko vilties oSmti mies-Įvfao..
pdmtaa ItaBjl
aut9raob.l1, ko
Didelemis jegęmis • vakar
.
kfam laikui pastatymas. Vidulalidaringais tikslais.
Šį
žygį
...
... . r Vajaus vedėjas tačiau netiki,
iri, narys Srvanson’as nardau- to ir PrisiP'«ti ten sau gro- man.
,
.
. ■
miesčįo pirkliai paskelbė, kad puolė pirmas pozicijas ir Ja- ,
remia daugelis įžymiųjų prav ,
o. , • i
• rr kad.Varkahene Gilienei pasi-n
čins laivus vtUiiia “jSroa žmo bl°'
apgulimo metu
.
v
.
,.
,
nusauskas, Stulgmskas ir Va- , A
ncūzų. Šiandie popiet į tuos
tas varžymas kenkia parduo- ... , \
. . .
duotų. Na, ir žiūrėsime!
NUSUKO 100,000
gžudžiais.” Reikalauja juos hnv0 vyskupas O’Shca’s ir 9
, •
„ m
,-■> jakulis, bet netikėtai, kaisma' „ , . v , ,
v »
tuvių
bizniui.
Tuo budu J ... .
;
.
< /Budri žvalgyba praneša,'
namus iškilmėsna nuvyko ir
DOLERIŲ
panaikinti. , '
.
j “'""ikoniški kunigai.
Prancūzijos prezidentas Paul
per metus prarandama ligi 80.
. ’ .
“ .
, kad ateinanti savaitė “Draii-*
milijonų
dbleri,.
|
bysto
ir
visus
tns
užpakaly
. go” vajaus lauke bus nepcū-l
-------—
----*
1
Komunistai
miestų
apgulė
Doumer’as. Minėtų narnų vie
AVAŠHINGTON,
geg.
tf.
—
paliko.
NUPJAUTA KOJA
i vasario mėn. 5 d Ne?.*.''ringą
nam salione jam ten kalbant
prastai įdomi, audringa. Bei•, ■
Šis klausimas yra svarbus.
Areštuotas
buvusis
krašto
vy

Kų
dabar,
netekus
pirmos
kinų įgula
atmušė
su Prancūzijos autorių sujun
tų, kurie šiandie,, viens kitą.
riausybės agentas Gaston B. Jį svarstys miesto taryba.
pozicijos, darys Rašinskienė?
ŠANCHAJUS,
"
geg.
6.
—
komūnistn
į
'.s,
kol
prigus prezidentu C. Farrere’u
bombarduoja, lioduoja kanuo
Means’as, kurs iš vienos turKą po tokio surpraizo pradės
Japonų
atstovui
Kinijoje
Masiųsta
daugiu*
kariuomenės,
ir kitais, staiga į salionę. įbė
les, ir tai didžiąsias, Grybai^.
VALSTYBE TYRINĖS
tingos moteriškės iškaulijo
Janušauskas, Stulginskas ir
mora
Šigemitsu,
kurs
su
ki'
.
,
.
T
..
,
go šūkaudamas ir per susiri tais japonu vartais bombos „i-|:rK<>".Un,8t’!,bU™ T*
Aukskalnis, Valančius, Kiuu
NAUJĄ “BIZNI”
dol., būk lakūno Unrt-'
Varakulis? Ar jie nuleis ran
nkusius
sprauzdamasis
rusas
lauskienė, Rėkus, Misiūnai*,
gydytojas'
Paul Gorguloy'as.Icistas
vakar amputuota (nu-^^“pūoLTs,IX b^,# kfldiki°
kas? Nenusiminkime! Jei iki
Žvirblis, Pabijonaitiš ir visi
Bet nerado kūdikio, nė pini-! Buvusis Ku Klux klano (sla
Pribėgęs aržiau prezidento PJ»P‘»>
koJa- kur'
1 šia naktimis. Ginėjai kulkosptos
juodašimčių
•organizaci.
\
v
Ta,P» laukime didelį
gų negrąžino. Nukentėjusi y
nese, ištesės ir iki galo. Ener.
siai
buvo
sužeista.
pradėjo revolveriu šaudyti.
jos) “imperatorius” Y. Clar
j
t* rungtynių.
; vaidžiais galybes komunistų ra Mrs. E. B. McLean.
gijos pas juos dar yra. PaTr •
..
Kol jis parmuštasj jis suspėke turi naują “biznį” ChicaTai padare atvykę iš Japo- .nukovė. Drenomis ir naktimis
Vajaus vedėjas gavo žinią,,.*
jo tris kartus pašauti prezi- rujos kęli japonai chirurgai, buvo pavojinga išeiti gatvėn.
Iki iioliai už to kūdikio grą-1 goj jis yra
organiza- >
sudrebės prieš juos
gugj
vįena mūs fcran_ ,lentų. Be prezidenio sužeis- Atstovui pirmiau leista pasi-; Patrankų Šoviniais komnni-1 ži”™« iSft,okėta ?a“ W00L,„
rr.,...L
**
b*
w
--------.
cijos diktatorium. Valstybė iš
gių kontes.tininkių — A. Žolyšinskiene su Stanciku. Nekan-w
tas dar Farrere’as ir Pary- rašyti paliaubų sutartį su ki- štai daug namų sugriovė. Nu- dolerių. Bet kūdikis negrųžin- tirs jo vedamą “biznį.”
i. . . , . .
. .....
:mene. Prašome Dievulio jtu
.tnai laukiame ir žiūrėsime,!
,
tas.
žiaus policijos direktorius P. nais, o paskui padaryta ope- kentėjo ir katalikų misija.
L
| j.
•
! sveikatos, kad greit pasveik
PA RYŽIUS, geg. 6. — Šia -į

CHICAGOJE •

l

Guichard’as.
į racija.
IŠMOKĖS INDELIŲ DALf
tų ir vėl dalyvautų lenktynėse
ŽUVO
SU
TRIMIS
Mirtinai pašautas preziden
“
Kuo
jis
man,
tuo
aš
jam
”
.
Koks šiandie kontesti ninku
PO RINKIMŲ KLAIPĖDOJE
VAIKAIS
tas sudribo ant poros savo
Pranešta, kad aštuonių už Tokių telegramą su dideliu stovis, žiūrėkite kitam puslą,JAPONU KARIUOMENE
ministerių rankų. Jis paimtas
darymų bankų likviduotojai balsų skaičium vakar Mand-py.
I KLAIPĖDA, gęg. 6. — Klai
IŠTRAUKIAMA
srr.
LGUIS,
Mo.,
geg.
6.
į artimiausiųjų ligoninę. Daugį
Cook’o apskrityje tomis die
pėdos krašto seimelio rinkimai,
Kalkių
kompanijos
preziden
kraujo nutekėjo. Tad padary-l ŠANCHAJUS, geg. 7. —1 anot pačių vokiečių, taip išėnomis išmokės dalį indėlių SUSPROGDINTA BOMBA
J V. KAREIVIAI IŠ
tas
A.
L.
Leiweke
’
as
su
tri

75,340 indėlininkams. J8us išta kraujo transfuzija ir po to Japonų kariuomenė jau ištrau jo; Iš 29 atstovų išrinkta. 18
TRAUKIAMI
mis
savo
vaikais
vakar
rytą
mokMa
i
f
i
78>2
24
doferiai.
Ties
saliunu,
5858
So.
Ashišimta viena iš trijų kulipkn. kiama iš Šangbajaus apylin- vokiečių, 5 lietuviai ir 6 soįland avė., susprogdinta bom ŠANCHAJUS, jgeg. 6. cialiatai (menševikai ir bolfc- TailiaT0 ' b#žnyči*
MiS,l!
Gydytojai pranešė, kad nėra kių.
/
ba. Labiausia nukentėjo apli Kinams pasirašius paliaubų*,
Tikai). Vokiečiai sako, kad do- k'aW«. d^k Mand geležm-; NUŠOVe UŽPUOLIKĄ
vilties prezidentui pasveikti.
bar
prezidentas
Simaitis
su
kelio
tr
»
“
ki
"y
’
"
a
'
ta
“
M
“
to
nkinių namų langai — stiklai sutartį su japonais, iš Čia iš
Jis visais laikas be sąmonės. I SUIMTI KOMUNISTAI
lll-og gatvės gatvekario ko- i sutrupėjo,
Neužilgo ų ligoninę suvyko
ALKSTA
savo direktorija turės atsista
traukiama J. Valstybių karino
n dūk t ori us R Hughes’as nu
kai kurie prezidento namiškiai
tydinti.
menė, kuri buvo prisiųsta i«
DIDELIS GAISRAS
Ja
žudė gatvekariu vėžiavusį ne APIPLfišTAS TEATRAS Manilos.
MASKVA, geg. 6.
ir ministeriai.
šis prieš prezidentą pasike- Į jionų suimti rusai komunistai REIKALAUJA PREZIDENNEW YORK, geg. 7. - Cu- grą.
nard
linijos prieplaukoje va-J Sakoma, keturi negrai vaplėšikai įsilaužė į Pl.ATTNKFrF “DRALtU*
ginimas sukėlė didžiausią nuo-Į (daugiau kaip 100) Harbinc
TO PAREIŠKIMO
ptabą. Neg tas padaryta ne sukėlė alkio streikų kalėjime.
kdr per kelias valandas siau žiavę ir konduktorių užpuolę.
teatrų, 52 W. Randolph gat. Pagrobė api« 4,000
politiniais motyvais.
Streikas, sakoma, sukeltas dėl WASHINGTON, geg. 6. — tė didelis gaisras. Pranešta,'
ORO STOVIS
l
dolerių.
.
Susirinkusieji vos neprimu- nežmoniško japonų su jais ap- Senate iškeltas reikalavimas, kad apie dn milijonai dolerių
VĖL IŠVAŽIAVO
«)
šė pasikėsintojo. Policija jį'siejimo.
kad prezidentas Hoover’is vie- nnostolių padaryta.
CHICAGO IR AP
AUTOMOBILIŲ
AUKOS
išgelbėjo ir paėmė savo glo-------------------- [šai pasisakytų, kaip jis žiūri
Chicagos majoras Cermak’KĖS. — Šiandien nepaai
bon. Ir tuo pačiu laiku siunCbicagon atvyko arbitras į prohibrcijų, ar savo pažiūrų
Vakar Chicagą aplankė va as vėl išvažiavo atostogąuti. Tki geg. 6 d. šiemet Coo oras; numatomas lietus,
pamoms į užsienius žinioms King’as taikinti pieno kompa- nepakeitęs. Visuomenė nori iš-į saros šiluma^ Popiečiu buvo Šjkairt į Antioch’ą, kur turi k’o apskrityje nuo autnniohi i smai; popiet ar vakare
įvefeta cenzūra.
nijas su ūkininkais.
' girsti jo žodį,
84 laipsniai.
vasarnamį.
lių žuvo 374 asmenys.
mobilį.
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DRAUGAS

“D R A U G A S”
Meiną

kasdien,

išskyrus sekmadienius

. RRBKUMEHATOS KAINA: Metams — 96.00. Pu4M6 Metų — |1.60, Trims Mėnesiams — 91.00, Vienam
Kiaušiui — 'i6c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 94.00. Kopija .01c.
bendradarbiams ir korespondentams raitų • ne*r*M neprašoma tai padaryti Ir neprisiunClama tam

Uksini palto lenkių.
Redaktorius priima' — nuo 11:00 iki 11:00 eal.
Skelbimų kainos prMnnliamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“D R A U G A S”
UTHUAN’IAN DAILY FRIEND
____ PubMsbed Daily, Except Bunday.
aUBSCRIPTIOKS: One Tear — |«.00. Six Montbs
— 99.44. Tbree Montbs — 91.00.'One Montb —- 76c.
Vttroo* — One Tear — 97.00. Slx Montbs — 94.00.
OepT - ,01c.

Advertlsin< m “DRAUGAS” brings best resulta
Advsrtlslnn ratus on applloatton.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicaęo

DIENOS KLAUSIMAI
GERBKIME MOTINAS

^Rytojaus diena skiriama motinų pager
bimui. Tai gražus paprotys.
'Nieko brangesnio už motinų pasaulyje
neturime. Niekas nėra daugiau nusipelnęs
žmonijos labui, kiek motina. Taip pat niekas
nėra tiek aukojęs meilės, pasiaukojęs, išken
tęs meiles kančių žmonijos ateičiai ir gero-.
vei, kiek motina,
, .
AL Ts. “P. B.” sako:
Motina — tas heroizmo ir meilės šal
tini'^ visa aukoja kitų labui ir gerovei; dižiaugiasi kitų laime ir dalijasi kitų skausmais ir
kančiomis. ’ *
Čia pat statomas klausimas: kų motina už
tai gavo?

Vietoj tūkstantį kartų nupelnytos pagar
bos *— paniekų ir baisių užuomaršų.
Tas yra teisinga pasakyti daugeliui ame
rikiečių, kurie ir laiškučiais nebepasveikina
savo motinas, gyvenančias Lietuvoje.
Pasaulio protas negali suskaičiuoti milfiniškų darbų, kuriuos motina atliko žmonių
.gerovei.

Vien tik pats Išganytojas tegalėjo įver
tinti motinos nuopelnus žmonijai. Vien tik
dieviškasis protas tegalėjo suprąįfl^ltbkiJs
pagarbos yra nusipelniasi ’ir verta irnotinsfe
Dėl to Jėzus Kristus moterystę į sakramentus pakėlė. Jis įsakė savo įsteigtai Bažnyčiai
budėti moterystės ryšių nesuardomybėje. Ir
dėl to nuo pat Kristaus laikų Bažnyčia mo
teriškei teikia ypatingų pagarbų. To Bažny
čios nusistatymo jokios galybės nepajėgė pa
keisti, nors ir mėgino.
;
,

■Mūsų tauta ypač turi gerbti motinas.
motinos lietuvių kalbų saugojo ir
'tesaugojo, spaudos draudimo metu Lietuvoje
•teptai joa savo vaikus lietuviško rašto mokė.
Juk tai jos pagimdė ir išauklėjo tūkstančius
jaunuolių, kurie už Lietuvų savo galvas paCguktė. Niekas kitas tiek neįkvėpė tėvynės

Lietuvės

kiek lietuvė motina.

Gaila, kad Lietuvoje atsiranda nedėkin
SVEIKINAME!
gų žmonių, kurie nori paniekinti motinų, įve
dant civilinę metrikacijų,' ardant šeimynos
v*
/
Ryt Motinų Diena. Ta pro vė kartu su bendrųjų mūsų
rysj.
Kada mes, Amerikos lietuviai, statome ga norima iškilmingai pageri) motina — Tėvyne Lietuva.
klausimų apie savo tautinę ateitį šiame kraš ti motinas, parekšti joms dė Kai, mūsų tautai velkant ver-i
te, mes pirmoje vietoje kreipiamės į moti kingumų ir meilę, nušviesti jų guvės jungų, lietuviai buvo i
ąas. Aišku dėl ko. Jei Amerikos lietuvė mo. j vaidmenį (rolę) visuoment- persekiojami už lietuvybę ir!
tina savo vaikams d'ainuos lietuviškas daine- Ulani* gyvenime, auklėjimo sri už lietuviškų spaudų, kartui
les, kalbės su jais lietuviškai, stengsis įkvė tyje. Tuo būdu būtų suteikta i buvo persekiojama ir lietuvė!
pti jiems lietuviškos dvasios, mūsų ateitis motinoms tik moralinė pagal-' motina. Juk rusų žandarai iš
čia užtikrinta. Jei atsisakys tai daryti, atei-G)a’ užuojauta.
Labai gaila, jos išplėšdavo' jos mylimųjį
ties neturime. Niekas kitas nė tuo atžvilgiu' ^a<^ visuomenė net šiais sun- sūnų, kuris lietuviškų spaudų!
jų nepavaduos. Bet jos nuo to neatsisako, j kiais laikais nepasirūpina su- platindavo ir tautiškų suslpra i
Jei mūsų jaunime dar yra tautinės dvasios, j krikti medžiaginę pagalbų to- tulių savo tautiečiuose kelda
jeigu jo daugumas dar moka lietuviškai, tai11,18 uiotinoms, kurios vargsta, vo. Juk anais laikais ji, nebi- Į
kenčia ir pusbadžiu skurdžiai jodama rusų persekiojimų,
ačiū Amerikos patrijotei lietuvei motinai.
gyvena. ,
^slaptai mokydavo savo vaikus,
Kur pažvelgsime, visur motina pirmų
Bet ar yra toks jau reikalas lietuviškai skaityti. Mokyda
vietų užima. Kitaip ir negalį būti.
ypatingai motinų pagerbti! ma savo vaikus gimtosios kal
Kiekviena diena metuose yra motinų Taip, yra būtinas reikalas.
bos, lietuviškų dainų ir Tėvy
diena. Jas kiekvienų) valandų turime gerbti. Kas gi yra motina?
nės meilės, ji gerai žinojo, kad1
Bet ypatingu būdu jas pagerbkime rytoj, nes
Motina suteikė mums gyvy kartu auklėja Lietuvai gerus
Gerb. 'kun. Aleksandras Baltutis,
tai jų, MOTINŲ DIENA.
bę. Tas reikalauja iš motinos patriotus, būsimus laisvės ko
Šv. Panelės Gimimo par. klebonas
didelio pasiaukojimo savo šve votojus. Taigi, tik tokių Lie
ir vienas iš dienraščio “Draugo”
PASTABĖLES
ntai pareigai, nesi tokiu mo tuvos motinų dėka 1918-1920
bendrovės direktorių, kuris šių sa
vaitę minėjo savo vardo dienų. Ry
mentu motinai dažnai tenka1 metais netrūko savanorių, kuLietuvos laikraščių pranešimu, Lietuvoje
būti pasirengusiai *ir savo gy rie sudarė Lietuvos kariuo
toj parapijonys rengia jam pager
sudaromi teismo rūmai ir dėl to bus panai
vybe rizikuoti. Nė viena mo menę. Į Lietuvos Nepriklauso
bti vakarienę su įdomia ir įvairia
kinta valstybės taryba, kuri atsirado prie tau
tina tų skausmingų valandų mybės karų motinos — lietu
programa. Vardinių proga linki
tininkų vyriausybės ir kuri nieko neveikė.
me kun. A. Baltučiui daug sveika
. , .
. • , ,
-ii-i
atsiskyrė su šiuo , pasauliu! vės išlydėdavo savo sūnus
Jei teismo rūmai tiek teveiks, kiek velke va m
,.
. .
. .
tos ir ilgiausių metų!
, x i- x ,
j-j ij
sunkiausiai savo pareigai nors ir su motiniškomis aša
dihamoji valstybės taryba, nedidelė nauda iš
ji atsiduoda ne iš jokios nors romis, betgi su džiaugsmu,
jų tebus.
prievartos, bet iš didžios mei- kad jų Išaugintieji sūneliai pasirodo, yra tikros, tylios soms amer. savanorių Motilės savo kūdikių. Toji meilė prisidės prie laisvės iškovoji didvyrės! Jos nieko nekaltina noms, kad svetimam krašte
Respublikonų partija tikrė, kad. p. Hoo-į
turi ypatingų vardų: motinos mo lietuvių tautai. Po to jos dėl savo sūnelių mirties karo tokius pabijotus išauklėjote!
veria vėl bus nominuotas kandidatu į prezi
su dideliunekantrumulauk-|lauke’ Hkimo
nekeikia! Žino- Tėvynė Lietuva ir taip pat
meilė.
dentus. Kažin, ar respublikonų partijos šulai
pra;111^ j°ms gaila iaUnų SŪ' nies’ anb 8avanol*ab e8anie
Motina su drebančia širdi davo žinių apie jųsūnelių
žino, kų jie daro?
mi sekdavo pirmuosius netvi dėto Išsivadavimo karo eigų neli^ neteku3’ b«t taip pat jau dėkingi ir didžiuojamės Jib
čia, kad jų neteko šventam mis! Amžina pagarba Jums,
Demokratų partija ir šiemet turi daug rtus tavo (žingsnius, kada pra ir laiškelių iš fronto. Jos la tautos laisvės iškovojimo rei- o kitoms — pavyzdys.
\
naudotis savo
biausiai džiaugdavosi ir di
vargo. Ji
turi per
kandidatų
į prezi- dėjai
T gerai• supranta,kad
. i. i
denius.
Stiprus
yra daug
Roos-eveltas,
ne menkes.;
“*8- Klek
Rudžių, tyli,,džmodavosi savo sūnų xkarty.
Bet yra nemaža liet. motiuis Smithas. Turi rėmėjų Eitchie ir Garier. į *■““"» lšlieda™> matydama' gtų laimėjimais karo !auku0. -tautai
auta laisvę
laisv, iškovoti
iškovot, gali
gali ne
ne nų, kurių sūneliai paguldė
Bet vargu bent vienas iš jų bus nominuotas. I •»»
"ak«8
mCT*ko6 kar*““Konvencijos atstovi, balsai snsiskaldys. Orei- j krankdavo nuo tavo lovos? Tačiau daugiau kaip tūks- “k‘“‘ ^"klnobej, tautos v y- eilese. Šios motinos gal dūles----'
• visų
•
Štai, jnj skausmų jaučia dėl to, Kad
čiausiai bus nominuotas iki šiol mažai kam [ s^au
SyHama
tave ir
dau tantis tų motinų nesulaukė sa rai’ nct ir mirtl
giausia susirūpinusi tavo ne vo brangių karžygių pargrįž kokios yra dėl Nepriklauso- ; ne Lietuvos gerovei žuvo, ūožinomas anogus
galavimu. Žinok, jei kada pa tant iš ten... Joms daugiau ne mybės žuvusiųjų mūsų tautie-! rs ir garbingai atliko šio kraardavai kokį
skausmų, "taiįteko apkabinti savo sūnelių čių mptinos! Nors su noru, bec | što piliečių pareigas. Bet aš
tVJL Ori
> x . Žinovai sakoįjHĮd Jungtinėse Valstybėse
tay<L motina'dfcfe.fctvęs dvigu- karžygių... joms neteko ifc&n ir
anginu skausmu . širdy ! tikiu,-kad ne viena nmerifciedabar yra 7,950,000 bedarbių. Niekuomet A-j
ntėdavo. Nei tavo sesu- žinam atsisveikinimui apka-'tlavė Tgvynei tokių didelę au- tė lietuvė duos savo sūnelį ir
mėrikos istorijoj tokio didelid bedarbių skai-1
Garb® joms!
|Vilniaus išvadavimo žygiui!
čiaus nėra buvę. Tas skaičius vis dar didėja, j
nel tavo mylimoji mergelė binti priešo peršautų jų sfiTainri
-nrirlrta
ion nnlrnnL-amui /loviniu v r ii 1 tiek neatjaUsdnVO tHVO SkiTU- nelių krūtinių...
I Malonu priminti, kad ir A- Tai vėl bus patriotiškas dar
Taigi, rodos, jau pakankamai davinių yra
merikoje buvo keli šimtai to- bas, didelės pagarbos vertas.
vyriausybei ir darbdaviams susirūpinti dar smo, kaip motina. Juk moti Ar gali kas iš jūsų atjausti
Taigi, tokie yra mūsų motina visada būdavo ištikimiau- tų motinų skausmų? Nežinote, kių motinų, kurios išlydėjo
bo žmonių reikalais.
____________
'
siu tavo angelu sargu!
kiek jos ašarų išliejo dėl to- 1919 metais savo sūnelius j nų nuopelnai Tėvynei, visuokios didžios aukos NeprikišuUutcs j menei ir mums patiems. ToKun. F. Haas iš Vašingtono ragina, kiek Motina išmokė tave gi įn te
šviesesnei ateičiai. Ir joms te- kios motinos yra visais atžvilgalint, stiprinti unijas, nes, anot jo, tik per sios kalbos. Ji įkvėpė tau tau- Momybei!
giais pelnijusios didelę mūsų
unijas darbininkai tegali sueiti į tiesioginį tos meilės jausmų ir *po to sti- • Man Lietuvoje teko keUoli- ”ka ta garW!
kontaktų su darbdaviais. Unijos Amerikoje prino jį, kad užaugęs būtum kų tokių motinų matyti grau-j Negaliu čia užmiršti ir savo pagarbų, padėkų ir meilę. Tad
nėra per stiprios. Kada jos it pačiame atip- geras Tėvynės mylėtojas, pu džiai verkiant prie žuvusio, senutės motinos, gyvenančios ryt bus geriausia proga moti
rume buvo prie jų tik 18 nuoš. darbininkų, vyzdingas pilietis ir sųžiniu- sūnelio kapo Arba šiaip jį pri-i tolimam Eliziabeth’e (N. JA, nas pagerbti —krikščioniškai
sūniškai. Visi
tepriklausė. Dabar unijos neturi daugiau,gas, darbštus, doras žmogus, sraunus. Teko ir kalbėtis. į kuri išaugino Lietuvai tris sa- Į Pa^j^iškai
W’.
Y
kaip 10 nuoš. visų darbininkų. Tik tada uni- 'Tai yra svarbiausias motinos Stengiau^ jas paguosti, ra- j vanorius, čia gimusius. I)u iš ! MV,°.
minti.
Bet
tai
buvo
nereika-įjų
ir
Klaipėdų
vadavo.
Ačiū(
SVei
tojai
turėtų
tuos
mol
jos bus tikrai reikšmingos, kada prie jų pri- • rūpestis.
klausys nuo 70 iki 80 nuoš. visų darbininkų.: Daug kentėjo motina lietu- lingos mano pastangos. Jos, 1 ir garbė Tau, Motulė, ir vi-!
(Tųsa art 4-to pusi:}

GARBĖ TAU, MOTINA!

BE MAMYTES

Iš lūpų į lūpas plinta klaikūs įvykio
— Ne koks buvo jiems ir prie jo gyžodžiai. Ir susidomėjimas dar didesnis!..
v enimas!..
Vėliau, tardymai, protokolai, greitoji
— Žinok, mažiems be mamytėš...
pagalba... Ir viskas atslūksta. Policijai
— Be mamytės L. — kartojo linguo
i
(Gąlas)
griežtai reikalaujant, žmonės pamažu iš damos moterėlės galvom ir guodojo ra
| , Bet Jonukas jų nepaiso. Ir ar galima sisklaido, susimaišo ir savais keliais išsi- miai sniegulių užmigdytu kūnelius.
;
ilgai dar kų galvoti, kai čia taip, va, arti vaikšto.
z
Ir nutiko taip, kad tas pats ponas, !
Vttiofanti lankai; kai ten laukia jo alkana
Ir vėl slenka gyvenimas sena vaga. kurs nuo jų gyvų tada šaltai nusisuko,
? Ne! Dar žingsnis — ir paskęsta
Vėl laukiama naujų likimo aukų. Miestas pakasynoms paaukojo stimbių sumų pinb
čioj miesto vežimų upėj...
gų; ta pati poniutė, kuri tada suraukė
— Kur, varly8, lendi! — sukeikia se- tik sensacijomis gyvas.
nuo jų nosį, dabar geraširdiškai padabi
vežikas, vos sulaikydamas išsibėgusį
Gatvėj vis toks pat oras. Tas pats no vaikų karstelius; tas pats vežikas, kurs
it botagu sukirsdamas po juo pa judėjimas, neaiškus triukšmas. Ir dar snie- žiauriai paniekino, ištikus nelaimei — su
kUvrbsį Jonukų. Vaikui kraujas muša gas.«
pagarba vežė jų kūnus; tas pats kunigai,
iyse. Jam galva svaigsta, viskas
Vėjas neboja laiko. Snaigės neieško kurs vietoje savimi tesirūpino — nuže
ia. Jis šoka šalin...
kelio. Miestas nežino poilsio. Tik grei mintai lydėjo j kapus — Įr tie patys žmo
įsus riksmas subliauna jam tiesiai čiau, tik plačiau, tik daugiau !„.
nės, kurie gyvų neatjautė vargo — gedu
ir jis be sųmonės krinta ant lygaus
Kai kitų rytų viskas išsiaiškino, su lingai vargšus laidojo graudžiai apverk
Ant jo sustoja sunkus autobušalusių mažųjų Onytę, ta pati greitoji dami. Lyg sau kaltę priimdami...
O kai bokšto varpas liūdnai sugaudė,
pagali* pristatė į tuos pačius namus, kur K
Aiksmas!.. Klyksmas!.. Keiksmai
jau Jonukas buvo. Žmonės liūdnai kalbė visiems primindamas tų klaikių žemės ke
didžiausias pulkas žmonių... Pojosi apie netikėtus nutikimus ir būriais lionę, aidas dusliai atsimušė į naujai ^su
Kriminalistai... Subėga... Subėga
piltus kapus ir kai kurie žmonės gerai
rinkosi į laidojimo vietų.
tvarkos darytų, įvykio tirti — kiti
Išgirdo:
, (
— Vargšeliai, vargo, vargo, kol štai
vedami, panika užsikrėtę...
— Per vėlai!.. Per vėlai L Per vėlai L
ko susilaukė...
— Nelaimė L.
— Ir tėvui būti tokiam žvėriui?!
Paulius Preikšas
-r* Katastrofa!.,
tfftikas suvažinėtas!...
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— Kų ten sakyti. Kų ten sakyt!...

nų nakties metu, nes dienai išaušus, aš
kenčiu vargus ir ašaros riedi per maų<>
Naktis tyli. Gražiai mėnulis šviečia skruostus. Pasakyk man, mamyte, kuomet
danguje. Visur ramu, visi saldžiai miega. vėl aš tave sapne regėsiu. Mamyte, bran
Tiktai vienoje bakūžėje nemiega vaikutis; gioji mano mamyte, išmelsk iš Dievo tos
kilnoja savo galvutę ir nori vis giliau ir brangios malonės, kad kitų tų brangiausi.}
giliau pasislėpti po pagalviu, nes jis regi Motinų Dienų galėčiau per sapnų regėti
visokius baisius sapnus, ir jis prisikama tave, ir tu nuramintumei nuvargusių jau
nutę, suspaustų varguose savo sūnelio,
vęs užmiega.
•
J. H. Medinictu:
Jis sapnuoja. Lyg rodos, kad kažkas širdį!
pas jį ateina ir girdi žingsnius, drabužių
šlamėjimų. Jr artinasi prie jo lovos koks
MANO MOTINAI
tai baltas, aukštas stulpas ir maloniai
pasako;
Prie kapo mamytės mintyse nuskrisiu —
— Sveikas sūneli. •
Ir šaltos rankos apkabina jo kaklų. Gražiausių gėlelių puokštelę padėsiu.
— O, brangioji mamyte, tu vėl čion Iš gavo darželio gėlių jai priskinsiu
atėjai? Kokio smagumo tu man atnešei Ir kapų mamytės jomis padabinsiu.
iš tolimo rojaus? Tur būt, tu atėjai savo Kilniųjų svajonių lelijų paimsiu
vargšų sūnelį paguosti ir nuraminti. Pa Iš artimo meilės daug rožių priskinsiu.
dainuok, mamyte, man rojaus dainelę ir Kantrybės gvaizdikų į puokštę įdėsiu.
papasakok viskų, ar tau ten gera? Bet Maldelės lapeliais aplinkui apdėsiu.
viskas veltui, motinėlė brangioji, šiąnakt Kančių ašarėlėms aš jį apšlakstysiu
tiktai tu mane ramini, bet tu turi tuojau Ir meilėR juostelėm jos kapų aprišiu.
keliauti iš kur tu atėjai. Iš ryto pabudęs Prie kapo mamytės mintyse nuskrisiu —
vėl aš tavęs neturėsiu. Ateik vėl, mamyte, Gražiausių gėlelių puokštelę jiadėsiu...
MOTINA

paguoski tų vargšų sūnelį, nors per sap

Pdlaiugos Ona \
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GEGUŽES

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu “FRANCE”' (tu
PIRMA DOVANA: geležinkelio bilietas Į New Yorką iir atgal; laivakortė Skandinavą
laivu “FREDERIK VIII” (turistine klesa) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Prie
progos primename, kad gegužės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo”
ekskursija). ’

TRĘČJIA DOVANA :
gražus namų papuoša
las — KIMBALL ra
dio.

ristine klesa) iš New Yorko i Klaipėdą, ir atgal. (Šiuo laivu birželio

16 d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

KETVIRTA DOVANA

PENKTA DOVANA;

Naujausios stailos laik
rodėlis su laimėtojo ini

Naujausios stailos laikrodė
lis su laimėtojo inicialai

cialais vertės $20.00. •

vertės $15.00.

ŠEŠTA DOVANA:

tikras J. A. Valstybių pinigas — dešimts dolerių,

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
Dešimts energingų kontestininkų tūkstančiams naujų “Draugui
mosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę.

ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir

Tūkstančiai lietuvių stato sau tokį klausimą. Tūkstančiai lietuvių
*
kasdien seka kontestininkų lenktynes ir spėlioja. KAS LAIMES?
Šis jubiliejinis vaju3 baigsis milžinškam “Draugo

piknike.

VYTAUTO
Visi iš anksto rengkitės į tą pikniką. Visi iŠ anksto įsigykite iš kontestininkų bilietą, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkitės būti liū
dininkais didelio kontestininkų laimėjimo.
/

D

ir viešame gyvenime Ji su
Juo dalyvavo.
Mes metuose vienų dienų
skiriame Motinos Dienai. Kų
ji mums reiškiat Ar brangių
dovanų jai pirkti t To neišsi
galime. Ar gėlių puokštę 1 Ir
to gal nepajėgiame. Bet mes
galime savo darbais tikrų luei
lę Joms ^parodyti. Sakysime,
pavaduoti jas darbe, suteikti
malonumų savo gražiu pasiel
gimu, įvykdyti ne tik įsaky
mus, bet ir norus. * Taip, jei
tik norėsime, rasime daug kuo
jas palinksnfinti.
Šį sekmadienį aukokime Šv.
Mišias ir Šv. Komunijų jų in
tencijai, praleiskime dienų su
ja. Tegu ji tų dienų pasilsi.
O mes už jų jos darbus atlik
sime. Tuo būdu mes suteiksi
me Joms džiaugsmo,

LAIŠKELIS MOTINAI

K

į\T •</'•*’'

«
Aš palikau, tave motutė,
Už jūrų, marių tolimų;
Apleidau tėviškės grinciūtę
Ir gyvenu tarp svetimų.
Prailgo daug margų dienelių,
Kentėjau, dirbau ir vargau; i
Pasilgau motinos žodelių —
Žadėtos laimjes neradau.
Neužmiišau, tačiau, dainelių,
Kurias mane išmokinai —
Aš gaivinu jomis širdelę,
Dainuosiu jųsias amžinai...
Beklūpėdamas prie tavo kelių,
Išmokau iš tavęs maldos —
Jos rodo ir dabar man kelių,
Ir gydo ilgesio žaizdas.
Vai, motinėle, nepamiršiu
Tos paskutinės valandos,
Kada tarei: “Vaikeli mtūsų,
Atmink Tėvynę visados!”
Matau tų. stambių ašarėlę,
Kuri riedėjo iš akių..,
Ir krito man ji ant veidelio,
Ir šiandien aš dėl to verkiu ...
Žinau, motutė, tu Tėvynėj
Išsilgsti manęs ir meldies ...
Skausmus kenti savoj krūtinėj,
O aš be jausmo, be širdies!
Turėč’ sugrįžt .ir pult po kojų,
Dėkot už tavo darbelius...
Dabar tik žodžiais tedėkoja,
Skiriu tau šituos žodelius:
Vai ačiū, ačiū, motinėlė,
Kad tu mane užauginai, j
Kad man kas rytų—vakarėlį
Mažam dainelę* dainavai!
Vai, ačiū, ačiū, sengalvėlė,
Už darbus, dirbtus dėl manęs,
Dėl skausmo, išvargto vargelio,
Neišmiegotas nakteles!

Lelija Kraujalytė,

Visų Šv. par. mok. 8 sk.
MIRŠTANČIAI MOTINAI

— Kas mirė?
Kažkas tyjiai paklausė.
— O gal būt ji tik laikinai
Užmigo?
Kažkas patarė:
— Vaikutį atneškit ir pa
dėkit jai tiesiog prie širdies!
Ir toje vietoje, kur pirfmiaus jos širdis plakė, vaiku
tis verkdamas paslėpė savo
veidelį...
— Jeigu ir dabar ji nepa
budo, viskas pabaigta... mels
kite; visi už jųjų! .
Julija H. Medonis

L. Šilelis

GARBĖ TAU, MOTINA!
a

GERBKIME SAVO
MOTINĖLES

(Tęsinys iš 2 pusi.)

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

Šventasis Raštas, Senojo
Naujojo Įstatymo, su Vulgatos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais,
kaina $3.00.
Šventasis Raštas, Senojo
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Ekleziastikas, Izajo pranašystė. Vertė
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas,
Plonais popieriniais aptaisais.
Kaina $3.00.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
knyga, Pamokslai apiė Dievo
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
maR Vyskū(>a8 Kaz. Paltar0.
kag Kainft ^ 59
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tybės, kuri tam ir susikūrė, Nedarbas ir Lietuvų yra ga- juos vykdyti į gyvenimų. Lie
kad tų tautinę emancipaei- 11a skaudžia palietęs. Dėl to tuvoje viešųjų darbų yra da
jų gintų. Ir todėl unija di-;“Darb.” duoda tokius pasiū- ug. Miestų gražinimas, tvar
nustijos būtų juo patogiau- lymus:
kymas, kelių taisymas, žmo
MAT, KO UŽSIMANĖ
šia
“Pirmiausia reikėtų susi niškų patalpų mokykloms sta
Vadinasi,
.
---------- , reikia skaitytis! rūpinti viešųjų darbų sura tymas ir daugybė kitokių da
Lenkai vie dar tebesvajoju „„ jvykusiu laktu pav5,avo
dimu. Šie darbai įžymiai su rbų ir reikalų, kurie yra ap
apie Lžetuvos-Lenkijtos unijų. užimti Kaunu, šiandien tik amažintų bedarbių skaičių ir leisti.
Dabar jie jau tik “dinastijų” pie “dinastijų” unijų tegalivalstyliei atneštų naudos.
urrijoe” pageidauja. 'Vilniuje ma kalbėti. Kitaip lietuviams
Negalint visus bedarbius ap X Greičiausias tankas (ka
einantis lenkų dienraštis ‘Slo- nereiktų duoti nė išsižioti arūpinti darbu, • reikėtų su riškas ginkluotas vežimas)
wq tuo klausimu rašo:
1 pie bet kokių laisvę. Dabar. tvarkyti pašalpų davimų.
pasauly pasiekė 125 kilomet
Mes, Vilniečiai, neuž- reiktų turėti bendrų karalių,'
“Tačiau duodant darbi- rus į valandų. Jis padarytas
įniršime to, kad taika su 0 visa kita būtų skirtinga:
11
ri
Ir o a darbo ar pašalpų Amerikoj.
ninkams
Lietuva mums būtų laimė.1 savo seimai, savo ministerių
dar neviskas bus padaryta,
X Vienas danas išradėjas
Garsiai tų pripažįstame. No kabinetai, atstovybės ir tt.
kas galėtų apsaugoti darbi
retume matyti abiejų vals Charakteringa, kad “Slo-' ninkų nuo nedarbo.
Dr. Dahenas, išrado taupių
.0 dėl monarchijos cituoja '
tybių sąjungų. Toki linkėji
“Pirmiausia reikėtų su krosnį, kurį dienų ir naktį ku
mai ar svajonės verčia pa šiuos p. Voldemaro kadaise Į tvarkyti svetimšalių darbi rendamasi sudegina tik 4 ki
daryti kai kuriuos paaiški pasakytus žodžius: “Monar ninkų reikalus. Lietuva ne logramus anglių.
nimus.
chija Lietuvoje būtų populia-,
pramonės šalis. Savų darbi X Per metus visas pasaulis
“Paprasčiausia ir geriau ri. Lietuvos visuomenė geriau
ninkų ne t»k pilnai pakan suvartoja 47 milijonus tonų
sia Lenkijos Lietuvos san- supranta monarchijos idėja,
ka, bet kai kuriems tenka žibalo.
tykių forma būtų dinastijų .negu lenkų visuomenė”,
sverur ieškoti darbo. Vadi
unija. Reališkų Lietuvos \ Klysta ir “Slowo” redak
naši, svetimšalių darbiniu
Lenkijos sąjungos politikų' torius ir p. Voldemaras. Lie
kų mums nereikalinga.
>
reiktų, pradėti įkuriant Len į tuvai nereikia nei monarchi“G jų pas mus yra gana
(John Ragdzinnes Eorden)
kijorj monarchijų.
jos, nei jokios unijos su Len
ADVOKATAS
daug. Ligi šių metų sausio
“Visuomet reikia steng-įkija. Mūsų tauta nebekartos
Rm. 2117
mėn. 1 d. Lietuvoje viso bu 105 W. Adam
Telephone Randolph 6727
tis suprasti savo priešiniu- istorijos klaidų.
Jai reikia
vo 16 tūkst. 432 svetimša
kų. Jei be to negalima ves- grįsti į tų kelių, kuris yra
lių. Iš jų amatininkų 2 tūk- 2151 W. 22nd St. « iki 9 vak.
Telephone Eooeevelt 9090
ti karo, tai juo labiau ne nustatytas Steigiamojo Seimo , stan. 269 žm. Juodadarbių Name: 8 iki 9 pyto. Tel. Repub. 9600
galima projektuoti taikos priimtoj valstybės konstituci 4 tūkst. 56 žm. Ar tai nor
sąjungos. Lietuva yra tau jojmalu? Ar galima laikyti ata, kuri sulenkėjo ir dabar
pie 7 tūkst. svetimšalių'da
DĖL
NEDARBO
LIETUVOJ
to nori nusikratyti, išsigy
rbininkų, kada savi neturi
ADVOKATAS
Miesto
Ofisas
77 W. Washington St.
dyti, savarankėti. Gal tai
darbo? Aišku, kad ne. Jau
Rocm 905
Tel De&rbarn 7966
yra bloga, negudru, bet.taip Lietuvos Darbo Federacijos
pakankamai turime savo ne Valandos- S ryto iki 4 po pietų
yra. Kas su tuo faktu ne organas “Darbininkas”, rašy blogesnių už vokiečius ir ki Vakarais: Utamtnkaie Ir Ketvergais
— 6 Mrt 9 vai.
siskaito, tas ne politikas.” damas apie nedarbą Lietuvo tus amatininkų.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
je,
liepia
neapgaudinėti
save,
Ar matote, kaip lenkai gal
“Šis reikalas turėtų būti
Namų Tel. Hyde Park 3395
o
susitvarkyti.
Mat,
valdžios
voja. yBe to, tas pat laikraštis
pirmjoje eilėje sutvarkytas,
organai nuolat tvirtina, kad
nes nuo jo pareina visos
saviškiams taip prikiša:
viskas
yra
tvarkoje,
nėra
jo
Lietuvos darbininkijos ge
“Jei 1918 m. mes būtu
kio
nedarbo.
Bet
tai
netiesa.
me užėmę Kauną, kaip užresnis ekonomiškas gyveni LIETUVIS ADVOKATAS
mas”.
ėmėm Lvovą, tai ar Kaune
155 K. Clark
Room 909
Telephone FHANKLIN 6745
šiandie būtų lietuvių uni
Į LIETUVĄ
Mums rodos, -kad šie pasiū 3117 Vatos Are., 7 iki 9 v. v.
per BREMENĄ
versitetas?
—Ą Ne. Vadinas,
lymai yra praktiški. Reiktų
Tetefthone VTCTOHY 2213
f
greičiausiais jurų laivais
reikia lietuvius suprasti”.
Bet šiandien apie tai jau
vėlu esą kalbėti, nes:
“Apie vienybę lietuvia I Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN j
ms negalima kalbėti, jei ne
%
DIETUVĄ
tvt

JOHN L BORDEN

A. i SUKIS

CHAS, A. PEPPER

nų "nuopelnus priminti, gra Kiek daug yra pasaulyje
žiai apibūdinti ir viešai skelb žmonių, tiek senesnių, tiek
ti. Bet tuo būdu pagerbdami jaunesnių, kurie neįvertina to
motinas (ne tik savas, bet ir brangiausio turto Motinėlės.
svetimas, visas), pasistenkime Daugelis pasiekė garbės, tur
Dėl informacijų kreipkitės:
garantuoti jiems ne tiktai
130 WEST RAOOIFH ST.,
rasti ir tokių motinų, kurios tų, mokslų vien tik dėl Moti
CHICAGO, ILL.
juo laisviausios tautinės ešiandien neturi kuo savo vai nos visiško pasiaukojimo sa
orth
german
manoipacijcs vystymosi, bet
kučių maitinti ir aprengti. vo vaikų gerovei. Kaip skauir visiško savarankiškumo
Daug tokių yra. Kaip įmany- - du, kuomet tas pat vaikas,
bei nepriklausomybės valsdarni, gelbėkime jas! Padėki- kuris per Motinos vargus ir
me joms motiniškų meilę tin- rūpesčius įsigijęs mokslų ir
kamiau pareikšti savo vaiku- turtų, užmiršta ir apleidžia
LACHAVVICZ IR SŪNUS
čiams. Ne visoms pakaks vien sulinkusių senų Motinėlę. To
-PAGRABŲ VEDĖJAI
meilių, saldžių pagarbos žod- neturėtų būti.
_r
_ . .
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
žiu. Daugeliui vargstančių mo Mums nereikia versti daug
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
tinų piniginė aukelė «bus ge-jlapų istorijoje, tai visų galiPadarome affidavitus reikale Insurance ir visus
resnis pagerbimas, negu mei- me rasti pirmajam puslapy
Notary Public reikalus
Virš minėtas knygas gali
lių komplimentų žodžiais. Pa-'Kristus mums paliki geriau
ma gauti:
Cicero, III.
Chicago, III.
sirūpinkim tuo nors kartų per šių pavyzdį tikros meilės sa- i “DRAUGO” KNYGYNE
1439 So. 49th Court
2314 W. 23rd Place
matus!
i
i vo Motinai. Savo ilgiausių že-'
Telef. Cicero 5927
Telef.
Roosevelt
2515
Mes mėgstame labdarybės j makojo gyvenimo laikų pra 2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, ML
tiksimus “aukoti” (labdarių
su ^avo ^v- Motina; net
*iiiiiiiMmiiiiiMMMiiiiiiiimnmfwimiMiMmwttfti*
darbus remti), tik gaudami - — ■ .. j. 1 .. , j_ ....... - -progos už tai pasišokti arba
pavalgyti...
Tad nors kartų
PAVASARINIS PIKNIKAS
per metus išsižadėkime tokio
MARIJONŲ KAPUOSE UURDO KOPLYTĖLEI
savo “dosnumo”... Be jokio
ĮSTEIGTI '
smagu 1 n o sau, betarpiškai pa- į
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
rengia
relhkimc tas vargšes! Galų ,
juos perkam ir mokame $49 už $90 bonus ir $80 už $100 S
KOLEGIJOS RĖMĖJAI IR ‘LAIVO” SKAITYTOJAI
nors ir už šokius ar va- j
bonus su kuponais.
Sekmadienyje, Gegužės (May) 15 d., 1932
karienę tai darykim! Bet neI
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leviaufehirškime, kad tos neturtin- i
than tiesiai į.' Bremen. Visus kelionei dokumentns tvar
gos motinos tų aukų sunaudo- į
kiai ir tikslingai parūpi n am.
tų >e sau, bet savo vaiku- j
_______ ___
___
___
čiams stipriau motinos meilę ^’i»«»Mkmiimniinfimimiiiinminmiimmiiiiiinrmfnnmiiiiiinnniiiiiiiwm«*
Siunčiam pinigus į Lietuvų per 18 metų ir niekam s
parodys už tas aukeles.
nei centas nežuvo.
L
darbų, krikščionys! ParoTURKIŠKOM. RŪSMKOS SULTURINĖS VANOS
Apdraudė — Insurance nuo ugnies, judomo ir neIR
ELEKTROS
TREATMKNTAI
ę dykime, kad yra tikrų krikšjudome turto. Visais reikalais kreipkitės:
švediški MAJKsrrvnuAi m kTjEktrob masalas
Treatmentat visokių ligų, reumatlimo, nervų atitaisymo, šalčio
ĮįfljNfų, ne vien tik asmenų,
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentat.
,
*
rMoMtiais gerbiančių motinas.

BREMEN
EUROPA

N

L L OY

Perkam Lietuvos Bonus

VYTAUTO PAIKI

II A. F. CZESNA’S BATHS

Mineralinės, šulfertnės vanos dnėda didžiausia kranto cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo' visokių ligų.

Rylėkime motinas ne tik
ais, bet ir darbais!

' KAMBARIAI DfcL PERGULĖSIMO
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo
iki 12 vai.

t

Jurgėla f Jurgelevičius)
TINKITE “DRAUGI ’

M.
nakties

1657 W. 45th Street
|

Kampas So. Paulina St.

HU

Tel. Boulevard 4562

John J. Zolp
1

, 'J
Telephone YARDS 0145

NUPIGINTOS LAIVAKORTES

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 {domiau ir maloniau
laiką praleisi.
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre i
Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
'
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
j abi pusi.................. a................................ ..
$125.50

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito — patarnauja v.eltui.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
dienomis:
Gegužio—May 10 d.—KINGSHOLM
”
”14 d—AQU1TANIA
7 f 25 d.—BERENGARIA
7$
n
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
EKSKURSIJA
Birželio—June
1 d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į
Klaipėdą.
”
”3 d.—1LE DE FRANCE
”
”7 d.—BREMEN
”
”11 d.—PARIS
”16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
” 18 d.-UNITED STATES
Liepos
9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

<• r

4559 South Paulina Street

3
1
3

V" r?

X

;ORŪU AGENTŪRA

i

1

; - •O R A U O A S

Šeštadienis, gegužės 7 d., 1932

X

karus, jie verkia, kad “se-1
nieji” neremia jų ^senieji re
ms jaunimų tuomet, kada jau
| senai nedalyvauja sus-iuuose. nimas dalyvaus “senųjų” susROSELAND, ILL
Į Susiv. L. R. K. A. 48 kuopos muose. Susipraskit, jaunieji,
taip pat apleido susirinkimus. ir imįkite rimtesnio darbo, kad
40 vai. atlaidai. Gegužės 8, Liet. Vyčių ir nedalyvauja kitame Fdi. -12 skyriaus sus
9 ir 10 dd. Visų šv. parapijos Tai netinka mūsų Vyčiams'. inę visos jaunimo draugijos
įvyks 40 vai. atlaidai. Pirmos Fed. Vak. Valst. Seime visi'dalyvautlb ta« sus-mas įvyks
šv. Mišios rytais bos laikomos agitavo, kad senieji remtų jau gegužės 29 d. Sus-mas sūrėjo
5:30. Suma 9fvaL ir pamoks ninių ir prisidėtų prie jų dar įvykti 22 d., bet tų dienų mū
las. Taip pat šv. Mišios 7 ir bo. Kaip senieji gali remti sų parapijoj kun. S. Petraus
8 vai. Vakarais 7:30 bus lai jaunimų, jeigu jie prie “se kas laikys savo pirmųsias Mi
komi -Mišparai ir sakomi pa nųjų” nenori eiti! Mūsų 12 šias, tai bus primicijos. Mes
mokslai.
skyrius ragina Vyčius daly visi parapijonys dalyvaukime
Per visas tris dienas bos vauti sus-me, bet nežinia, ko tose pirmose mūsų parapijos
daug svečių kunigų. Kiekvie mūsų Vyčiai klauso ir kų jie sūnaus Mišiose. Mūsų pareiga
nas katalikas turės gerų pro- veikia. Pabuskit Vyčiai ir pra juos atjausti ir padėti, kad
ge atlikti išpažintį ir priimti dėkite rimtesnį darbų. Ateis jaunas kunigas S. Petrauskas
ŠV. Komunijų. Jau velykinis kita Vak. Valst. Konf., tai jūs pamatytų ,kad mes jį atjau
laikas baigiasi, todėl visi, ku Vyčiai, gausite papeikimų, ku čiame.
rie dar neatliko velykinės iš rio neieškote, bet pelnijote. Gegužės 29 d. Įvyks mūsų
pažinties, turi per atlaidus at Jei norite išvengti nesmagu “Draugo” piknikas, tai po
likti. Atlaidai yra Dievo ma mų, tai lankykite Fed. 12 sk. sus-mo Fed skyrius, tai yra,
lonių laikas, kuriuo visi kata susirinkimus. Bendrai visas visi nariai, važiuos į pikniką.
i likai tori naudotis. Todėl ra- mūsų jaunimas yra nerangus, Sus-mai ilgai nesitęsia, tik 1
ginu ne tik roselandiečius, bet nedalyvauja rinituose sus-se. valandų. Visi anksti ateikite
ir tolimesnių kolonijų lietu Nekalto Pras. mergaičių ir į sus-inų, kad po sus-mo va
vius naudotis’tomis Dievo
ma jaunamečių choras nedalyvau žiuodami į piknikų žemaitiš
t
fonėmis.
į
ja Fed. sus-muose, o kai mū- kas dainas dainuotume. Į pikKun. J. Paškauskas, sų jaunimas rengia kokius vaniką suvažiuos žemaičių choklebonas

LIETUVIAI AMERIKOJE

DO MOT FORGET!

STRA1GHT 8HOOTKR

The K of L Chieago Išsi
liet Direetors meeting will be
lield on May U, at Our Lady
of Vilna parišk kad, 8:30 P.
M.
K—e
MEETING NEXT FBIDAY

The Chieago Sports Association will hold its fifth meet
ing of the year on May 13tb,
(t Providence, 8:30 p. m. A t
the lašt call of caimci! representatives, the follo<ing councils were not represented:
1) West Side
2) Town of Lake
3) West Pullman
4) Indiana Harbor
5) Roseland
6) Gary.
SPECIAL ANNOUNCE
MENT

Tliere will be no games
played l»y the K of L Baseball league at St. Phillips
field this Sunday, May 8 due
to the faet that the field is
being remodelled for the foetba.Il season, therefore, all K
of L league games will be
played on pnblic pk. grounds.
South Chieago will meet
Providence at Bessemer Sq.
Park, 87tli and Chieago Avė.
at 3:00 p. m. Marąuette Park
and Lincoln Park-will be the
scene of the other two games
scheduled. Read the “Drau
gas” for further announeements and the sehedule for
next Sunday.
J. L. Jatis, comni.

SVARBU CICERIEČIAMS

ff

Mrs. Hunt T. Dickinson
Primenam
visiems ciccųįe.•
-who captured first lionors in čiams ir eikagiečiams, kad
the women’s trapshooting to- ryt, gegužės 8 d. 1:30 vai po
urnament at Hjuntington, L. I. piet Ciceroje prasidės didelės
iškilmės paminint 200 metų
i sukaktuves nuo Jurgio WasbThe first bąli will be thro fingtono gimimo dienos. Apie
wn out by Rev. A. Baltutis
20 draugijų žada dalyvauti.
of Marąuette, Rev. Baltutis is
Tos draugijos, kurios geg. 8
also well kpovvn on the North
d. šaukia susirinkimus, pra
Side having been with the Si.
šomos arba atidėti arba grei
Micaels church for many
tai baigti sus-mus, kad ko dau
years.
•
(
giau lietuvių galėtų iškilmėse
In the evening everybody dalyvautu
is invited to attend the ĮBanJei tų diėiuį lytų, iškilmės
quet at Nativity Parish Hali, nukeliamos į geg. 15 d, t
Marąuette, in honor of Rev.
Dalyvaukite ryt visi cieeA. Baltutis, — the affair is riečiai ir čikagiečiai. Parody
sponsored by all the clubs bi kime savo vienybę ir galybę!
Marąuette ineluding the K of Keng. kam. p-a» /. J. Mockus,
L couneil 112.
rašt. T. SUakevičiua
Therefore, all you K of L

BASEBALL OPENNING T0- baseball fans remember tomoFederacijos 12 skyrius daMORB0W
•
. . . ., ug veikia; turi 18 draugi ra

iš the big day, don’tfaili ,
,
-r
Į sutraukęs po savo vėliava,—
garbė Fed. 12 skyriui h
The Kfrights of Litbuania to atten .
Baseball league opens their
A fan toms draugijom^, kurios pritenth season of eompetition
klaoso, ir išrinktiems atsto
Sunday, May 8.
i X Turkų žemėje yra pen- vams. Beveik visi atstovai bu
The first game starfs at
^tų varikas su didele ba- vo atsilankę paskutiniame su
1:00
In this contestirzda *r ūsais. Jo balsas vy- sirinkime: 13 draugijų atstobi p. m.
storas. Didumo tik vavo 25 a‘"‘ovsi' tai «rai,,s
Jvlarąuette, the runner up lašt riškas
būrelis.
,
ason will meet the Nortb dviejų pėdų.
Moterų
S-gos 2 kuopa jau
Side nine, in what promises
____________
_____ ________ _____
to
to be real game. Marąuette !UllliiinmillliiiiiHlllllllllllllM«HUltllllimillllWKniHft*f1t1tilfffffnffnftllfnnnr
1TOW

r‘
F

will be fighting hard to get j
a reni start in a face for that;
cbampionsbip again, wliieh
eluded thein by a very small
inargin lašt season. No. Side
will have a double purpose |
for tvying to come out on top, j
for in addition to a try at the i
championsbip, they will try to į
wipe out tfie two defeats suffered at the bands of the former team lašt season.

Starting lineup: for Marp
uette Kumskis 3b., Kazragis
2b., Raginis ss., Krivickas lf.,
Wilmonas p., Bafskus rf., Beinoris cf., Cicėnas lb., GrenC1U8 c.

Motinos Dienos Ispardams
S8c

Gintaro Karoliai po .............. ..

Gintaro Karoliai vertės $10.00 už ...

Baby Grand Radios po ./....

i
s

Jėgos Namas”
A py linkėję
Bankas yra finansinės “jėgos namas,” gami
nantis srovę, kuri suka biznio ratų. Ji pinigus
paverčia į kredito elektrą ir priverčia vieną
dolerį atlikti darbą dešimties. Depozituodami
savo perviršį jūs gelbstate pramonės kilimui,
kas reiškia (langiau darbų . . ir daugiau algų.

LAIVAKORTES

/

—

PINIGŲ SIUNTIMAS

$83.00

47Tti Street and Ashland Avenuč

ASS0CIAT10N

Plione Yards 0145

/

Antrašas

DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
I

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO-MAY 28 DIENĄ
Šią ekskursijų iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Peldžius palydės į New Yorkų iki laivo, o toliau per jūrę ekskursijai vadovaus J. Šliteris.
'
! ,CW
JONAS ŠLITERIS

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 75.50
Į abi pusi................................... $125.50
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

I

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

ir aukščiau

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

Jos. F. Budrik, Ine.
i

LOAN

Vardas pavardė ................................................................

1

3417-21 So. Halsted S t.
Starting lineup for N. Side:
Drazdauskas lf., Kiselius cf.,
TEL. BOULEVARD 4705-8167
Kaminskas ss., Naikelis c.
Rutkauskas 3b., Maskus lo.,
Gražus Radio programą nedėlioję nuo 1:15 iki 2
Nausėda rf., Vilkelis 2b., Ado
vai. po pietų iš stoties WCFL, 970 kyl.
maitis p.
imiiiiiumiiiiiMiifmHiiRRiiiMiiiMiiiiiffniiitfiiiminrmiNiinNiiiiiiiiriimiiMfi*

4559 S. Paulina St.

BUILBING &

op Chieago

Elektrikiniai Ledo Šaldytuvai—Befrigera-

toriai: Kainos ntfo

WCF1

970
kylocykles
9:00 vai. vak.

and ‘Jrusi Company

$3.301
$14.031

$49.50

Iš Radio
Stoties
Kas Pirmadieni

CHICAGO, ILL.
Dėl platesnių informacijų iškirjA: šį kuponų ir pasiųsk
parašęs savo vardų ir pavardę, gausi gražių
knygelę VELTUI.

Naujos Skalbiamos mašinos vertės $100/*).

Su pilna guarancija po

SPULKA

Vytauto

Deoples National 'Bank

ftfe

ras.
Visi esate kviečiami į pasodiutas ir paminklas pas
“Draugo” piknikų ir išgirsi tatytas prie mūsų bažnyčios.
te ženįaičių chorų dainuojant Tų dienų bus didžios iškilmės,
žemaitiškas dainas.
bus gerų kalbėtojų ir įžymių
Fed. 12 skyriaus sus-me asmenų. Visos draugijos kvie
skaitytas laiškas iš Šv. Kazi čiamos.
Tos dienos vakarų
miero akad. rėm centro. Kvie mūsų bažnyčioje bus dirinačiama į seimų, kuris Įvyks ge vonė.
Draugijos eis sutikti
gužės 22 d. Šv. Kazimiero vyskupų.
Vienuolyne. Bus iš ryto iškil Visos draugijos rengiasi į
mingos Mišios, o seimas posė pirmų parapijos piknikų, ku
džiaus Gimimo Pan. Švč. par. ris įvyks birželio 5 d. Mūsų
svetainėje. Kai draugijos siu gerb. kleb.’ kvietė visus į pik
nčia mandatus, kaip Šv. Ka nikų, bus visokių laimėjimų.
zimiero rėm., tai įturėtų sup Piknikas bus Vytauto darže.
rasti, kad draugijos dvasios Visos draugijos jau rengiasi.
vadas turėtų pasirašyti, taip
Pranešimų apie Fed. apskr.
pat pirmininkas ir raštinin | patiekė M. Dambrauskas. Pra
kas. Fed. 12 skyrius išrinko 1 nešta, kad iš konferencijos
atstovus ir paskyrė $5 auką. pelno liko $28.95. Komisijos,
Atstovai: Anas. Valančius, kurios rengia vakarus, turėtų
Motiejų? Dambrauskas, Elena paskelbti laikraštyje, kiek pel
Čeikauskienė, Elena Šeputi e- no gauta. Komisija turi žino
nė ir Ona Rašinskienė.
ti, kiek buvo pajamų ir išlai
Kitas kvietimas buvo į Jur dų. Jei kas apie vakarų skel
gio Washingtono 200 metų su bia, turėtų nurodyti dienų ir
kaktuves gegužės 8 d. 2 vai. valandų ir kitas reikalingas
popiet. Kvietimas priimtas ir žinias.
nutarta dalyvauti. Medis bus
Rast. Anas. Valančius

Mes parūpiname pasportua, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dohuirtentm. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpinu

Didysis Seartdirtavlahh-American Linijos
Laivas FREDERIK viii

2334

b.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Oakley Avec-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

6

n R a I’ n \ s

šeštadienis, gegužes 7 d., 1932

įgaliai natūraliai suvaidinta svetainėje 7:30 vai. vakarėlių teisės yis daugiau varžoį komedija “Tarnas įpainiojo”. įvyks graži programa motinų mos. Ištikus šiam nedarbui
Garbė priklauso vaidinusiems: i dienos paminėjimui. Šių pro- jau daug vietų ir senai dirbę
WEST SIDE
Kadangi kasoj neturime pi p-lei Pelicitai Nausėdaitei, A.[gų išpildys parapijos mokyk dirbtuvėse darbininkai tampa
nigų ,tai getb. klebonas pa- Plančiūnui, A. Tviragąi, Adol-, los kai kurių skyrių vaiku- nepageidaujamais vien dėl to,
Pirm. A. Nausėda
Wtestsidiečiai Vytauto darže siūlė surengti kauliukų loši- fui Saliukui ir ponams Mas- eini, dainininkai bei daininin- kad nėra piliečiai.
1024 Center St.
Ateinantį sekmadieni visai mus. Visos sutiko ir nutarė i kolaičiams. P-lė Aldona Kirs- kės ir kalbėtojai. Mūsų motiMoterys labai mažai tesirū Rašt. P. Fabijonaitis
Aušros Vartų parapija ruo tai padaryti gegužės 11 d. pa-itukaitė gražiai padainavo po- nos mums visiems yra branpina pilietybe, ir jau ne vie
2301 W. 22nd Plee
šias vykti į nauju, žaliu rubu rapijos svetainėj. Visos pasi- j rą dainelių. Jaunos smuikiinn- : gios ir vertos didelės pagarna pamatė svarbų esant pilie Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
pasipuošusį Vytauto daržą — žadėjo dirbti, kiek galint. Į Į kės S. Kazakevičiūtė ir Aldo-j bos. Tad atsilankykime gav.te. Nelaimė, likus našle su šei
2334 S. Oakley Avė.
smagiai dienų praleisti ir para žanga maža, tik 25c. Į rengi-j na Valatkaitė gražiai išpildė šiai.
myna norėdama gauti pašal
AGITATORIAI:
pijai naudos padaryti. Tų die mo komisijų išrinktos: (Bronė duetu kelis muzikos veikaliu-. Sutuoktuvės. Dievo Apvz.
pos- iš valdžios, visur ji i*anda
J. Diinša
nų Vytauto darže įvyksta pir- Petraitytė, Ona Vyšniauskai- j kus. Kaip visada karštai ir parapijos bažnyčioje baland
uždarytas duris — valdžia tik
3347 Aubum Avė.
moji įvestsidiečių gegužinė. į te, Stefutė Kazanauskaltė, nuoširdžiai kalbėjo p. Anta- žio 30 dienų gerb. kun. Vaipiliečius šelpia.
Kun. J. Mačiulionis,
Mūsų įžymios šeimininkės iš Stasė Knistauskaitė, Joana nas Bacevičius.
Ftukaitis moterystės sakramenMarąuette Parko lietuvių
Aušrofe Vartų moterų ir mer-jDaniūnaitė ir Angelė Vyšnia-]
M ,.
n;...,.,
« to ryšiu surišo Jonų Bereckį
2334 S. Oakley Avė
Am.
piliečių
kliubas
rengia
pi
Z.
Gedvilas
ginų draugijos, vadovaujant uskaite
|a .
Sąju'ngos 4 kuopa su SUse Bimklute- Jungtuvių
Dovanų (praizų) bus daug; vra
u&ūprašusios
Sv.
Mišias ^etu porą giesmelių solo gra- lietybės
pamokas. Gerbiami
12311 So. Emerald Avė.
Gasparkienei, Šiaulienei, Šlio
M. Š'ikas
gerienei ir kitoms atsilanku- dėl to visi alumnai ir kiti pa-;gavo parapįjoje. Tad visos ma Kiai gledojo P°nia Balionienė, advokatai C. P. Kolis ir J. J.
rapijonys
yra kviečiami,
ne: Į lon,ėkite susirinkti mokykloje Ta proga a,tonai buvo
grn'
Grisius aukoja savo brangų
10555 S State St
sius žada “pačestavuoti” ku
y
geliu ir kitais gardumynais. visiems bus užtektinai. Nie 177...:30 vai. rytų. Susitvarkiusios žiai gyvomis gėlėmis papuošti. laiką tautiečių gerovei.
Parapijos komitetas darbuo-1 kam nieko netrūks.
Neuž ir pasipuošusios gėlėmis, eisi-'. Linki,ne ia“nai
«•?- Norintieji tapti piliečiais, Skaitykite ir platinkite
jasi, kad gegužine pavykti) tniršk, kur eisi gegužės 11 me iškilmingai prie Sv. Ko-Paus
ir laimės kreipkitės pas kliubo raštinin dienraštį “Draugę” ir
visais atžvilgiais.
naujame luome.
dieną?
Pamatysi, kaip tas munijos.
kų A. J. Malinską (6826 So. rerrkite visus tuos proRep.
i naujas išradimas veikia.
Ta pat i,
Tai man Avė.).
jfesionalus ir biznierius.
NAUJAS IŠRADIMAS
Jeigu esi alumnas, tai neuž
MARQUETTE PARK
A. J. M. kurie garsinasi jame.
miršk ateiti į susirinkimą, ku- Motinų diena. Moterų Są
Švč. Panelės Aušros Vartų ris įvyks penktadienio vakajungos 4 kuopa, kaip visuo-,
mokyklos alinimai (baigusieji
gegužės 6 d. šiandien tuo- met, taip ir šiemet gražiai pa-' Bankietas ir graži progra- ' S iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiliiiiiiitiii:*
ųįų mokyklą) su gerb. klebo iau po gegužinių pamaldų. minės įąotinų dieną. Gegužės 'ma’. Maiąuette Parko gyven
I
no kun. J. Mačiulionio pagal Turim apsvarstyti daug svar- j 8 d 8 Vftl rytą vigog sąjung5e. tojai visi laukė šios dienos ii
ba suėjo į grupę, tai yra su bių dalykų dėl šio didelio
suaugusios ir jaunosios pro&os’ ka^ pagerbtų savo g
darė draugijų. Ši draugija tu bankieto.
taip pat prašomos, kad.ir vidyasio8 vad» ku"' ''
Gerų ir teisingą patarnavimą Bankiniuose Reikaluose S
rėjo savo pirmų susirinkimų
EI. Sarkiūtė sos motery? ir mergait5g drau leksandrą Baltutį. Visi smarbalandžio 15 d. mokykloje.
.. prie
1 ,bendros
j
*12Galite Gauti Savo BankojeA
£
(ge eitų
Šv. Ko- kiai .ruošiasi 4ą* vakarų
. -e tin- ==
Suėjo nemažas būrys jauni
SĄJUNGIETĖS ūžė
1
•
m j
•
• • i - ■ kainai pagerbti
savo vadų1 per
i mumjos.
Tad visos
susirink.°
Y
mo; bet kažko vaikinai bijo
, mea 7
t ™
i „i i i
P Ordines. Biznieriai labai
7:30 vot
vai. rytą
mokyklojsi, kad nė vieno nebuvo. Su West Side.- Seni ir žymūs „ g
visos drauge eisime grasia, parodė savo palanku _
sirinkimų malda atidarė kun. West Side gyventojai pp. Lin-'j
kur bus Molillll
irtus, klebonui, aukodami |
J. Mačiulionis ir išaiškino keviėiai balandžio 24 d. minė- intencija atiaikytos Sv. Misios valgių,
gėrimų
ir remdami
™'
*
J~ ' fi
" ’
Kampas 33rd ir So. Halsted St.,
šios draugijos tikslą: visi alu jo sidabrines vedybų sukak-'Sr tam pritaikintas pamoka. nansiškai ir kitais būdais. Žo- |
CHICAGO, ILL.
|
mnai susirinks sykį metuose tuves. 3 vai. popiet Aušros ;;aSi’k"rįi'I^“yg'”jį” -'kn"’ džiu, visi myli savo vadų kun.
per bankietų, kurį ši draugi Vartų bažnyčioje kleb. km>-: pos dvasios vadas kun.-Svirs- Baltuti. Todėl salė ryt turėtų aiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiimifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiii^
ja stengsis surengti. Tada ga Mačiulionis “jaunavedžiams” kas
s,jungietSs. ir m0. būti pilna. Kas neatsilankys,
LIETUVIŠKAS GĖLIŲ NAMAS
lėsime
linksmų
.
, prisiminti
.
, „
..lai-. aky™izdeje Vaikų, giminių, >terys ir
pasinaudo tai parodytų, kad jiems savo
CHICAGOJE
kų, kuri mes praleidom šioj skaitlingo būrio “pajaunių” ... ,
..
p™rh. ir kaimynų gerovė nerūpi ir
mokykloj.. Gal kada atsiras ir “pamergių” ir daugybės Įcjįne gavo mamytes kurios ,PS neTnoka Par°dyti nuširdinproga susieiti su savo drau- svečių, suteikė palaiminimų. Jrfm/į-vas, prašykime Au- gumų savo geraširdžiam va
dovui; todėl nevertas jokios
gais ar draugėmis, kurie ko- “Vestuvių” puota buvo pp. k5xiauąiii kad laikvtll
kį aukštų laipsnį gavo, tai1 Linkevičių namuose.
1 «£ -v ' * A v *
savo draugų ir kaimynų už
yra, gal kiti jau bus kokie | Kadangi p. Linkevičienė yuojautos nė pats.
rusios, tai pasimelskime už jų
nors profesijonalai, kunigai,; ra sąjungieteė ir žymi vieti- sielas. Tai yra tinkamiausių.?^
įdarytos 500
slaugės ir tt. Dabar turime nėj 55 kuopoj veikėja, tatpra
ir gražiausias, motinų pager- žmonių, todėl vietos bus už
garbės turėti mūsų parapijos ėjusį sekm'adienį savo namuolįmas, iš ko bus džiaugsmas tektinai visiems.
mokyklų baigusį jaunuolį, jau se iškėlė puotų vietinėms se
ir mūsų mamytėms.
Kadangi šis bankietas ren
nų ir vikrų gerb. kun. V. Čer- jungietėms.
Be jų, buvo ir
Eglelė giamas ne pelnui, įžanga pa Auginu židinčias ir kvepiančias gėles dėl namų, darželių ir
nauskų. į
viešnių iš Marąuette Parko.
daryta labai maža ir valgis kapų. Taipgi apsodinu kapus sulig JŪSŲ NORO už priei
namą kainą. Užprašau visus gerbiamus lietuvius atsilankyti.
Buvo išrinkta valdyba, kad Per pietus ir vakarienę pasa DIEVO APVZ. PARAPIJA
ir programa bus ko geriausia,
tvarkų ir visus reikalus pri kyta daug nuoširdžių kalbų.
kad visi būtų patenkinti. Ne-,
ANTANAS SELEMANAVIČIA
žiūrėtų. Kadangi iš senesnių Sųjungietės smagiai ūžė iki
Gegužės 8 d. šios parapijos laukite paskutinios valandos.
3840 West lllth Street
jų alumnų nesusirinko daug, 12 vai. vakaro.
Tikietus galima gauti pas at
CHICAGO, ILLINOIS
•
tai valdyba susidėjo daugiau-1
' Sykiu ūžęs
stovus draugijų, kurios šį va
šia iš jaunesniųjų: pirmininkėj
Vienas blokas į rytus imio Šv. Kazimiero Kapinių
karą rengia, būtent: Šv. Te— Monika Žibaitė, vicepirm.
NORTH SIDE
reseės, šv. Kazimiero, Šv. Bar
— Elena Šarkaitė, prot. rašt.
boros, Liet. Vyčiai, Moterų
Vietinės sųjungietės veikia.
— Kotryna Saluskaitė, fin.
Rožančavos, Piliečių kliubo,
raštininkė — Monika Čeikiū- i Balandžio 17 d. įvyko vajaus
A kad. rėmėjų, Choras, para
tė, kasos globėja — Ona Jo- vakaras su gražia programa,
pijos komitetas ir kitos drau
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis
eiūfcė, finansų globėja—Elena Nors publikos nedaug, bet bngijos.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.
Pranskaitytė.
1
| vusieji skirstėsi patenkinti.
Todėl visi kviečiami sekmaŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 10—12
dienį gegužės 8 d. 7 vai. va- j puslapių tvarkingai.
kare į Gimimjo par. svet. salę'
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE”- rasite įdomiausių pavai(68th ir Wasntenaw gatvių). kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.
J. L. J.
“ŽEMAIIČIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
•V*.
sių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.
JVOTINAS LAWRWAN
FELICIJA SHLEPOWICZ
Brighton
Parkas.
—
Draugi
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne
Mirė ge.g. 4, 1982 m. 7:00
po tėvais Wladičkaitė
vai. vak. 57 metų amžiaus. Kl-‘
stės
Gvardijos
pirma
div.
Šv.
lių apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, teisę, sveikatą ir tt. ir tt.
lo lft Vilniaus Rėd., Švenčionių
Mirė gegužės 4 d., 12:30 vai. popiet., 1932 m., su
apskr., DaugelISklų par., Ro
Kazimiero
Karalaičio
mėnesi

ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite užrašyti saviškiams
laukus 47 metų amžiaus, gimtus Tauragės apskr., Kal
kiškio kaimo. Amerikoje išgy
nis-susirinkimas
įvyks
gegu

tinėnų parap. Amerikoje išgyveno 32 metus. Priklau
veno 25 metus.
Lietuvoje. Kaina 3 litai.
Paliko dideliame
nuliudhne
sė prie Tretininkų ir Šv. Kryžiaus ligoninės rėmėjų
žės
8
d.
2
vai.
popiet
Nekalto
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek
moterĮ
Petronėlę,
po tėvais
draugijos.
Zlugytę, 8 sūnūs,
Vladislovų.,
Pras. Šv. P. M. par. mokykloj. visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų
Paliko dideliame nubudime vyrą Simaną, 3 dukte
Ixx>nų ir Alfonsų,
4 dukteris
Nariai kviečiami laiku ateiti, įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vieną numerį perskai
K atari nų, Stanislavų, Onų Ir
ris Virginių Trust, Feliciją ir Christinų, žentų AntazElenų Ir artimas gimines Ame
nes yra svarbių • reikalų.
nų, 3 anukus, seserį Petronėję Lukšas, švogerį Joną
tę, tikrai nebenorėsite sU juo skirtis.
rikoje, o Lietuvoje seserĮ Mar
ir gimines, o Lietuvoj brolį ir 2 seseris.
celę Ir brolj Silvestrų Rusijoje.
Valdyba
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti
Kūnas pašarvotas 2039 EverKūnas pašarvotas 11250 S. Tai man Avė.
green Avė., tel. Humboldt 6140
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.
Laidotuvės įvyks geg. 10 d., 8 vai. rytą, iš. namų į
lAldotuvės Įvyks subatoje.
PILIETYBES
KURSAI
“ŽEMAIČIŲ PRIETEUAUS” skaitytojų intencija kas
gegužės 7, 1932, lft namų 8 vai.
Šv. Jurgio par. bažnyčią, kur bus gedulingos pamal
bus atlydėtas Į 8v. Mykolo par.
dos už velionės sielų, o iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
mėnuo laikomos 8V. MI8I0S.
bažnyčių, kurioj Įvyks gedulin
zimiero kapines.
Marąuette Parkas.— Tautie
gos pamaldos už velionio sielų.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka
Po pamaldų bus nulydėtas 1
Visi a. a. Felicijos Sblepowira giminės, draugai ir
čiai
ir
tautietės,
laikas
pagal

šv. Kastmlero kapines.
zimieras Berulis.
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
Nuoftlndžlal kviečiame visus
voti
apie
tapimą
šios
šalies
tuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsi
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tel
gimines, draugus ir pažĮstažnus
dalyvauti ftlose laidotuvėse.
piliečiais, kurie dar neturi pil šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
sveikinimą.
Nuliūdę; moteris, rainai duk
Nubudę liekame, vyras, dukterys, sesuo, žentas,
nų popierių. Kasmet vis dau
teris ir giminės
žvogeris, anūkai ir "giminės
giau ir daugiau apsunkinimas
lAtdotuvėms patarnauja gra
Laidotuvėse patarnauja graboriuų S. P. Mažeika,
bo rlus S. D. Iachavlčlus, tel.
pilietybės popierių gavimas.
Tel. Yards 1138.
Roosevelt 2516.
Taip pat kasmet ir svetimša-

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

C H I C A G O J E

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖSE
Galima Įsigyti

MODERNIŠKUS
6ymimo Patogumus
UŽ LABAI

PRIEINAMAS KAINAS
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

į

Gera, nauja, Standard padaryčio :
gvaraiftuota drabužių plovykl
tik u?.
/

S49.95

VIENYBE-GALYBĖ

UNIVERSAL STATE BANK

TIK VIENAS DOLERIS

TIK VIENAS DOLERIS

Demonstruojami Radios, pil
nai įrengti dailiuose kabi
netuose, verti iki $125,

*15.00

p»

1932 m. mados nauji midget

radios tik po

$ 12.00

Kombinacijos radios su gra
mafonii, naujos mados, ge
nijų išdirbysčių, $125 ver-

«'s-

..... $49.75

Augfttos ruSies nauji, ' gražus ir
pilnai
gvarantuoti
elektrikiniai
šaldytuvai, tik už

$97.50

Ir augftčlnu
Pilnai parcoluotl naujos
gesintai
virtuvės
pečiai
kalnų, nuo

mados
tik irf.

$29.75
Ir augftčiaii

Kodėl ieškoti kitur. Ir mokėti daugiau ?
tPIRKlTF, ČIA IK
TAIOTKITEI

PEOPLES
FURNITURE CO.
4177 83 ARCHER AVĖ.

Tinfayette 3171
2536-40 W. 63rd STREET

Ilemlock 8400

,

Šeštadienis, gegužės 7 d., 1932

CHICAGOJE

rius J. Jozapaitis.

d r i tr o i

1

b

Aptiefea rys pranciškonės kolektuoda-

DAKTARAI:

atidaryta gražiam name, pa mos Rytuose, buvo ypatingai
togioj vietoj. Gražiai ir mo gražiai priimtos Nekalto PraGrovehUl 0617
derniškai įrengta.
Apylinkė Isidėjimo parapijoje, Cambrid- Ofisas Tel. Ras.
VAIKŲ ORKESTROS
1707 S. Artestan Avė.
Tel. Grevehlll 6617
DR. SUZANA A. SLAKIS
tirštai apgyventa lietuvių ir ge, Mass. Geraširdžiai žmonės
KONCERTAS
atjautė sės. pranciškonių rei
kitų tautų žmonių.
Specialistė Motery ir Vaiky Ūgy
kalus ir‘dosniai aukojo: M.
Bridgeportas.— Sv. Jurgio NalŲm lll;tu¥lų bjwl0
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 Weat Marųuelte Road
Norbutas $5, A. Kupirodienė
par. vaikų orkestru \ra pla gai linkime pasisekimo.
Valandos: 10 Iki 11 ryto; 4 Iki « po pietų.
Vai.: 2-6 ir 7-2 P. M. Ket. 9-12 AM.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
$3.
Po
vienų
dolerį:
J.
Mančiai pagarsėjusi ir jos tolimes
••
Nedėlioj susitarus
Kaimynas
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
kauskas,
A.
Strazdienė,
A.
niu progresu rūpinasi J. M.
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Tel. Lafayette 5793
Plackiewicz,
P/
Galinauskas,
pralotas, jos vedėjas komp. A.
LIETUVIŲ VALANDA
J. Pranicia, Plikavičienė, A.
Pocius ir seselės kazimierieOfiso Ir Rsa. Tel. BouL 6014
jtės mokytojos. Dėl pablogėju . Ryt dienų nuo 1:15 iki 2 A. Overga, A. Norkevičius, Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6911
sių laikų orkestrą negali įsi vai. popiet bus graižus lietu V. Šimkus, P. Keslys, J. Mor Office: 4459 S. California Avė.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
Nedėlioję pagal sutartį
taisyti reikalingų daiktų. To vių dainų ir muzikos radijo kūnas, A. Tačiūnas, K. Bin
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼si.:
1-1 ir 0:10-1:10 vai. vak.
▼•Ls 1-4 Ir T-l vai. vakare
dėl orkestros kasai padidinti programas iš stoties WCFL, gelis, O. Taurinskienė, StanuNedėlioj
susitarus
Nedėlioj susitarns
DENTISTAI
levičiai
ir
Budulevičiai,
A.
Ri
rengiama gražus koncertas kurį rengia Jos. F. Budriko
sekmadienį gegužės 8 d. 4 vai. muzikos krautuvė paminėji backaitė, S. Tamkienė, A. Zų
Phone Boulevard 7041
Tet Canai 01(7 Rea Proepect 1111 Tel. Ofiso 4060
Rea 9806
plackienė,
A.
Benučienė,
C.
J popiet Šv. Jurgio par. salėj. mui Motinų Dienos. Programe
1 Taigi, sueikime į tą koncertą, da|yvaus p. K PažerskiS; t„. Jutkienė, A. Malinauskienė,
DENTĮSTAS
i pasigrožėkime programų ir riutis gražų> stiprų ir iHavin. A. Vaivadienė, V. Jakas, A.
Gydytojas ir Chirurgas
5815
6th Avenue
4645 So. Ashland Avė.
paremkiine -^gerų sumanymų. 1 tų balsų ir kiti dainininkai. Anuškevičienė, K. Paulauskas,
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, W1S.
Arti 47 Street
Eidukevičius ir dar keturi,
Ofiso vai.:
,
Pvsidenclja 6000 So. Arteslan Avė.
Vietinis Taipgi grieš įvairius šokius
Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki S vai. vak.
kurie nenurodė pavardžių.
Tel. Canai 6122
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietą
'Kun. Stanislovas Jonelis
Rezidencija:
Budriko radijo orkestrą. Te
t iki 1:16 vakare
Nuoširdžiai dėkojame didž.
8904 — 71st Street
NAUJA LIETUVIŲ
ko patirti, kad Budriko krau
Nekalto Prasidėjimo Pane
Nedėliomis ti>- susitarus.
gerb. klebonui kun. F. J. Juštuvė
dabar
turi
žymiai
nupi

APTIEKA
DENTĮSTAS
lės Švč. parap. vikaras, šian
Tel. Canai <764 Rea Republio 5164
kairi ui ir jo geraširdžiams
gintas
kainas
ant
radijų,
ra2201
We3t
22nd
Street
die mini savo vardines. Už jo
parapijonims už jų malonų
(Kampas Leavitt St.)
Šiandien atidaro naujų ap- kandų, elektnkimų šaldytuvų
...
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
uolių darbuotę dėkingi parar .
, .
.
i
• priėmimų ir gausias aukas.
tiekų Matąuette Parko lietu- refngeratonų ir skalbimui į
Nuo 1 iki 8 vakare
GYDYTOJAS, chirurgas
Ofisas 2408 WEST <2 STREET
SeredoJ pagal sutarti
pijonys ta pioga i engia jam
kolonijoj. Ji atidaroma ži mašinų. Taipgi duoda didelę ) Dėkingos
IR OBSTETRIKAB
Kertė 80. Western Avenue
Sv. Pranciškaus .seserys
Tel. Proepect 1028
Gydo staigias ir chroniškas
pokilį antradienį, gegužės 10 ’uomo lietuvių veikėjo A. Dar- nuolaidų už senų radijo arba
Boulevard 7623
Realdencija
2369 So. Leavitt St
vyrų, moterų ir vaikų
Rez. Hemlock 7691
Tel. Canai 0706
d., 1932, parapijos auditorijoj, Įgį0 name, 2425 W. Manjuette pi j aną.
DARO OPERACIJAS
Staiga susirgo mūsų dukre
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-8 v. 1
Ligonius priima kasdieną nuo
Žvalgas
Nedėlioj pagal susi tarimą
44 St. ir So. Fairfield Avė. !Koad. Registruotas aptiekopietų
iki
8
vai.
vakaro.
lė Pranciška ir turėjome grei
Nedėliomis ir seredomis tik w
čiausiai nuvežti į Šv. Kry
DENTISTAS
lakai 110 susitarus
PADĖKA
G R A B O R I A I:
žiaus ligoninę. Apie ligonės
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
4712 So. Ashland Avenue
patarnavimų negalima apsa Vak: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro 2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Pittsburgh, Penna.— Sese\
CHICAGO
kyt. Ligonis ir mes, tėvai, jau Tel. Cicero 1260
472# WEST 13 PLACE
LACHAVICH
X-Ray
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
Ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis jis
MBBBBBBBBBBBB tėmės, kaip savo namuose. Vi
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SŪNUS
bus.
si mums saviškiai buvo. Slau
CHICAGOJE
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS GRABORIUS
LIETUVIS DENTISTAS
Kitos vai. ant VVashington Buivd.
gės labai mandagios ir malo
Laidotuvėms pa
Neslkankyklte savęs skalia- B
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
tarnauju
geriausia Pa^arna<uju laidotuvėse kuopigiausia. ■
4:30 — 6:30 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•
valandai vakare
ir pigiau negu kiti Relkale meldžiu atsišaukti, o mano _ mala Reumatizmu, Sausgėte, I nios prie ligonių.
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. C. Z. VEZEL1S

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

. OR, G. I. BLOŽIS

DR. A RAČIUS

DR. J. J. IOWARSIIS
t

DR. A P. KAZLAUSKAS

DR. S. A. DOW1AT

J. F. RADŽIUS

OR.GUSSEN

iKsumatizmas sausgelėZ

todėl, kad priklau- *
darbu busite užganėdinti,
sau prie grabų išTel. Roosevelt 2515 arba 2516
dirbystės.
; 2314 W. 23rd PL, Chicago
OFISAS
,
_________
668 West 18 Street U9O H
~
tu
Teief. canai ii7 4 1439 b. 49 Court, Cicero, III.
SKYRIUS: 3238 S. I
TEL. CICERO 5927
Halsted Street, Tel.-------- ------- ----------------------------------- ‘
Victory 4088.
i

B

g

"

B
g

'Telefonas Y ard s 1138
Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A MASALSKIS

Graborius ir Balsainuotojas

GRABORIUS

Turiu uutom'ubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui
■kyrlų.^

3319 AUBURN

AVENUE

B

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skaudėjimai naikina kūno gyvybe
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mostis lengvai prašalina vlršmlnėta ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 60c per
paštą 66c arba dvi ui >1.96.
Knyga: “ŠALTINIS 8VEIKATOS” augalais gydytiea katna 60 centų.

H B B

Dėkojam kuri. Statkui už 14347 \y. 14th ST. Cicero, III.
* aprūpinimų Šv. Sakramentais
| .
J v
,1
A,
ir
Ofiso Tel. Repubiic 3206
g ir dažnų lankymų. Sv. Kazi
Namų Tel. Hemlock 2010
■ miero seselėmis. Nekalto Pra
I.
I sidėjimo Pan. Švč. sodalicijos
DENTISTAS
.
narėms už dvasines gėles ir už
2403 West 63rd Street
■
kampas W ėstera Avenue
| Šv. Mišių aukojimą už mūsų Vai. 9—9 išskiriant trečiadienius
dukrelės sveikatų- Dėkojame
B taipgi gerb. kleb. Baltučiui už
B aplankymų ir visiems mūsų
D k N TĮSTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Suimtomis
SO. HALSTED ST.
B
draugams ulž lankymų, gėles 2420 W. Marųnctte R<1. arti Western
Cbicago, III.
B
Avė.
Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir l’ėtnyčiomla
B B B B B B IBI ir dovanas.

Nauja, graži koply#'-a dykai.

J. ZOLP

3307 Auburn Avenne

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ^
VEDĖJAS
""

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46tb ir Paulina Sta

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Bodlevard 5203-8413

Didelė graži koplyčia dykai

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

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 751J

S. J. PAVMSIAS & CO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS
GARY, INDIANA

Grabas, dėžė,
ravanas .............. ..................
>io>.«o
Geresnis grabas, dėdė,
viraas, patarnavimas ... I154.90
Plūstais grabas ir visas
navimas ................................. >216.66
Dar geresnis grabas Ir patarna
vimas ...................................... >266.06
Plieno grabas ir
vilnas .......................
Kapinės ne|

S. J. PAVMSIAS fc CO.

,

1728 CONNEOnCUT STKCKT
Tel. 6700
Gary, fitd.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, 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
Didysis Ofisas

*

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

Di». C.K. Kliauga
1821

ko.

Halsted Street

Cicero <62. Rez. tol. Cicero 2888

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel Canai 8122
Rezidencija: <628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7848
Valandos: 1—8 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. M. T. STRIKOUS
Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4U45 S. AstUand Avė.
Chicago, Iii.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo C iki
8 vak. Nedėliomis pūgai sutarti.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Cicero <766

Kreipkitės } |

Seniausia ir Didžiausia

DRANGEUS _

DR.

Kuzmarskių šeima

Cbicago, III.

X—Spinduliai

Nedėliotais ir Seredomis susitarus

|

dusfin litis
3259

DR. S. BIEZIS

G£L£S MOTINAI

Mirė gegužės 6 d., 1932 m.,
10:30 vai. ryto, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Tauragės aps
kričio. Žvingių parap., Spraudačtų katino, Amerikoje išgy
veno 36 metua
Paliko dideliame
nuliudlme
moterį Placidą po tėvais Bajo
raitė; 7 dukteris Ir 2 sunu, se
serį Barborą Račkauskienę ir
glmiaea
Kūnas pašarvotas 12155 So.
Halsted st. W. Pullman, III.
Laidotuvės |vyks utarnlnke, ge
gužės 10 d., iŠ namų 8 vai.
bus atlydėtas J šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurioj
{vyks gedulingos pamaldos uš
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas J Šv. Kastmlero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visui
gimines, draugus-gea ir pažystssnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Vaikai,
Sesuo Ir Giminės.
Inldotuvėms patarnauja gra
bortus Eudeikis.
Telefonas
Yards 1741.
«

DR. MAURIGE KAHN

DENTISTAS

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Motinos diena plačiai išsi1446 S. 49 CT. CICERO
Val.
: 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare
populerizavo. Tų dienų rengia
ma įvairios pramogos, kurių
AKIŲ GYDYTOJAI:
programos pritaikintus moti
noms. Toliau motinoms per
kama įvairios dovanos. Be ki
tų dovanų yra gėlės.
Chicagos gėlininkai yra pri
rengę specijaiius bukietus, gė
lių kašes ir žolynų už speciales kainas. Reikia atsiminti,
kad turime lietuvių gėlininkų
LIETUVIS AKIŲ
ir gėlių reikalais motinų dieSPECIALISTAS
* nai reikia kreiptis pas saviš Palengvins akių {tempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
kius.
i svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu-

Tei. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

DR. VA1TUSH, OPT.

ATREMONTUOTAS DI
DELIS MALŪNAS
ANTANAS BAGDONAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Virbalis, Vilkaviškio apskr.
Šiomis dienomis pradėjo vei
kti ilgši remontuotas buvęs
Vižanskio malūnas. Malūnų pi
rko ir gerai techniškai jį įre
ngė p. Mileris. Malūnas yra 5
1 žmonių aptarnaujamas ir per
Į 8 vai. gali supiklevoti apie 300
j centu, kviečių. Pradėjus majlūnui veikti, pakilo ir kviečių
kaina. Dabar jų centn. moka
16 — 17 litų.

mo, skaudamą akių karšt).
Nuirti u
zataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
E»Ą LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
t>e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI V

SPECL1LISTAS

Petrošiūnai, Kauno apekr.
Neseniai įsikūrusi šaulių ug
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
niagesių komanda yra labai
veikli. JiJ įsisteigė skaityklų, 756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
kurioj jau turi apie 200 knygų Valandos:
nuo 10—4; nuo 6—I
ir stygų orkestrą.

Nedėliomis: nuo 16 iki 12.

Ofiso Tet Victory 6893
Rea. Tet Drex«i 9191
J oi

neatsiliepia šaukite

Ccntral74«4

DR. A A ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street
Vuh 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

DR. V. S, NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki » vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pistų
2 iki 4 Ir 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj
VIRGlNla. 6626
TeL GrovehiU 1696

DAAL1UŠKA .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai >-11 ryto 3-4 Ir 7-9 vak.
■araaomlz po pietų Ir Nedėldlaoiau
tik auzitariis
2422 W. MAROUETTE RUAD

Res. Phone:
Englewood 6641
Wentworth 2000

Office Phone
Wentworth 8000

DH. A A MCUKAUIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tek VICTORY 3687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. U tarti, ir Snbat Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

A L DAVIDONIS, M. Di
4910 80. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenarood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 9 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio.
Tel.

Hemlock 9706
Rea TeL Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6161 South Kedzie

Rea. 6426 So. California Avė.
VaLi 9-4, 7-6 v. y. tankinant r u

į
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Šeštadienis, gegužės 7 d., 19

RENGIA

Vytauto Parke, 115 g-včs ir Crawford Avė.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

SEKMADIENYJE, GEGUŽĖS (MAY) 8 DIENA, 1932 M.

Visus nuoširdžiai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.
B.. ;

gūžės 8 d. Gerbiamieji, malonokite atvykti į susirinkimų,
nes yra svarbių reikalų.
Draugija rengia šeimyniškų
išvažiavimų į Polonia daržų
(61st ir Higgins Road). Rei
kės išrinkti darbininkai. Iš
važiavimas rengiamas pager
bimui narių, kurie nėra sir
gę per 10 metų. Bus duodama
labai puikios dovanos.

ŠV. KAZIMIERO AK. RĖM.
DR-JOS PRIEŠSEIMINIS

SUSIRINKIMAS '

čioji klasė tik $75 vienon pri
sėn ir $125 i abi pusi; turisti
nė klasė $101, o į abi pusi
$167; eabin, arba pirmoji klasė $134, o į a^ii pusi $248.

V

ĮŽANGA 35c ASMENIUI.

PRADŽIA 12 VAL. PO PIETŲ-

MbMcikHs.

ŲĮ,įca,PO jjį

1706

.

..-b ■'

iii & ^'Aii
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i Bugentavičiu*, 1616 N. LinWEST CENTRAL
■••olii St. Chicago, III. 61,90b
WINDOW SHADE
|
V.iieekimskas. 4242 S. Mm
CLEANERS
5103 W. Madisoh St
W. 4?
J. Ąukšl;alni>. 1354 lb«>
II'^"“'"1 :«vm. • Cl įieugo. III.
CHICAGO, II.I.
........... v ... 44,400
S -n:is lar.gų
užlaidas iAval
"
A. Valančius. 1-226 S
• M. Povaitieuė, 700 S. 9 si pertu įsom. padarom, kaip nau
30,0.)0 1 šokios rušies naujas padarom
III................
538,650 Avė., Cicero • III. .... 224.500 i lerrin,
,,
...
n- ,
Jusu r iro. Li. "tuviu dirbtuve. 1)8
1’m-i‘vieius. iS50 Viibausiu

Tokis kainų nupiginimas ir
H. Knšinskimiė.
laivo tiesioginis plaukimas i Avė., Cicero, III.
Šv. Kazimiero akad. rėm.
palrr-i ■? Ir. pristatome. Tik pašaukit:
Klaipėdą, la'vo nemanau.t, tai
j . Gubvsta. 13.
\l.7,ai<
Kazlauskienė.
-C’56 *• Į
dr-jos priešseiminis susirinki
vi. com.mbcs
26.71
H
didelis keleiviams palengvini- St., Cliicago, III......... 530,000 Rockvvell st., Chicago 187,350 i
mas įvyks antadienio vakaru,
mas ir patogumas, kuomet gaA. J. Janušauskas. I3oi s • įlėkus. 1850 \Vnban«ia avė..
7:30 vai., gegužės 10 d. šv.
Brighton Paark. Rendon nedi
Įima tokiu dideliu laivu nuvy- 50th Ct., Cicero, III. ..525,212 Cliicago, III................ 173,410
Kazimiero Akademijoj.
BIRUTĖS DARŽO
delis Storas, apšildomas ir šil
nesibijokite, kti į pat Klaipėdą, be persea. SliJ'sriitskas. I62K s. 5t|
Misiūnas. Roselaml. III 21.
Visi skyriai prašomi daly j Gerbiamieji,
ATIDARYMAS
tas vanduo. 3970 Archer Avė.
16O.+7U
vauti susirinkime ir patiek ii ; kad būtų ir šalčiau. Ten yra dimo. Tai vienatinis ateinąn- Avė., Cicaro, III......... 520,870 W. 108tli St..........
Įvyks
vasarinis namas, tai mes ten čiai vasarai laivas, kuris gap Varnknlis. 724 VVest
.1 Žvirblis. <;»|3 .. ?,5 A-... NEDĖLIOJ, GEG. 3, 1932 Matykit Frank Sabaliauskas',
13-tam seimui sumanymų.
2957 W. Pershing Rd. Chicago
Taip pat prašome visus sk. sau linksmai laikų praleisime, bens keleivius į Lietuvos uos- gt., Chicago III......... 516,280 Melrose Park, III. .. 142 400
Primename, kad Birutės Di
V
Mnndniviekas. 815-4F
k P»bijonutis, 232o \\
įteikti finansų rašt. p-lei M. Komisija visus kviečia daly. tų tiesioginiai.
ližas yra tai buvusis dieniau1>. Gurinskaitei pilnų kiekvie vauti.
450,800
PI.,
Chicago,
III
.........
133 200 1 sko daržas. Randasi prie 79 PARSIDUODA kepykla, ge
! Antrosios Cunard ekskursi- St., Kenoslia, Wis.
ra vieta ir puikiai įrengtu.
’l'alė’M ’ A Zolvniimė. 6709 A reta ■ ir Archer Avė.
no skyriaus narių skaičių bei
jos kainos taipgi žymiai nuS. ^Ooiiulis, 6651
Pragyvenimui kambariai prie
LAIŠKĄ! PAŠTE
405,930 Avė.. Chicago. III. . . 1 19.9 it
.antrašus ir kiek naujų narių
pigintos laivu “Berengaria” Avė., Ghicago, III.
Nedėlioj minės savo vnrdi- i vietos. Renda labai maža. Lilaimėta nuo paskutinio seimo
birželio 15: iš New Yorko per
M- Varkaliene, 6315 So. I.iu 1 A. Gudėnas, 6807 So. Campnes Stanislovai. Tai kviečia-' s^as geras Tul*įu parduoti pi
904
Andravičienė
K.
iki šiol.
i Angliju j Klaipėdą trečioji eo,n Av. Chicago, III. 354,320,heli St., Chicago, TO. 115,000
me Stanislovus, o kartu ii v i i
__ išvažiuoju
išvažiuoju jį Lietuvą
905 Bačulis Chas.
Susirinkimas prasidės pun
klasė tik $82, o Į abi pusi $134.
Ag. Gilienė 3131 EmernbL Sutkus 1007 Eight st..W„u sus kitus tų dienų atvykti į Į
Tel. Wentworth 4387
906 Bogdanovich Miss Helen Turistinė klasė $119; b j abi,A™’’£hicaS°’ I1L
ktualiai 7:30 vai. vakare. Tad
352’390 kė£an’ I,L
............. w3*!'' Birutės daržų ir linksmai lai
1024 WEST 57th ST.
908 Černauskas Jonas
nuoširdžiai prašome visas at
P. Petrauskas. 14 Johnson I A. Condratas, 1706 E. Mu kų praleisti. Įžanga visiems
pusi
tik
$186.
929 Mansloviče Stanislovas
Binghamton. N. Y.
! yonięnsing avė. Phila. Pa.
stoves laiku atvykt susirinki
930 Mietus Aniela
.................... 342,490į
‘
..................... 83,800 dykai.
Kelionės reikalus saugiai amam
E X T R A
834
Radvilienei
V.
priipins “Draugo” Agentūra,
Valdyba
Grybas, 2244 W. Adams' Gaižauskas, 148 E. 107th st..
Nepraleiskite progos.
Parsiduoda
939 Slabis J. G.
Grocery Ir Food Shop. Pigiau, negu
322,820 Roseland, UI................. 78,625
2334 So. Oakley Avė., Ghicago. St., Chicago, III.
už pusę kainos. Pardavimo priežas
Susivienijimo Brolių ir Se
Jei
jums
prisėmė,
krausty
tis svarbi. 374 4 So. Kedzie Avė.
serų Lietuvių dr-jos svarbus NUPIGO DAR DAUGIAU
jtis ar kitokiam reikalui
susirinkimas įvyks gegužės 8
įkia troko, tai kreipkitės į šiuos |
šio laikraščio 97 numeryje
d. 1 vai. popiet mokykloje.
jlietuvius, kurie turi gerus di-J
Kviečiame visus narius ir na buvo minėta, kad Cunard Li- i
delius trokus ir gerai patarres susirinkti, sumokėti mo nijos laivas “Lancastria” iš j
nauja.
Į
(Marąuette Jevrrlry A Radio)
kesčius ir atsivesti nors po plauks iš New Yorko birželio
' Pirkusieji pas mus už '$5 ar dau1 dienų (o iš Bostono 2 d.)
------- >
■ - -• 1
—- finu biiR dvkai nufotografuoti.
vienų naujų narį.
Tel.
Lufayette
593G
Weit 63 St., Chicago, m.
J. ^Blankus tiesiai į Lietuvos uostų K1 liTel.
pėdą. Toje žinutėje paminėtos
TONYTICZKUS !
J.
ANT
Henilork 8380
feodas, angliai, malkos, eks- f
Br'iįfldon Pfrik. — Dr-jos kelionės kainos yra dar dau
giau
nupigintos,
būtent;
trepresas, perkraustymas
“.Gvardijos Divizijos Šv. Kazi
Automobiliai
ir trokai viso- j
miero
Karalaičio
mėnesi•
Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų
kieins reikalams
nis susirinkimas įvyks gegu
.. « lik. ’ —
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR
2743 West 37th Place
žės 8 d. Nekalto Prasidėjimo
kt*ll I hll v\ !CZ č. (p/.
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti,
Wm. J. Kareiva
Chicago, III.
Šv. M. P. parap. mokykloj. 2
;MORTGACE RANKERS
Savininkas
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta
vai popiet
.
1)51 genuustos rųšies
jerai pasisakys savo geruma. MES JUOS GARAN
Ir patarnavimo, AauVisi nariai kviečiami laiku
k ii.
REAL ESTATE
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI
KiRKEN VALI.EY
ateiti, nes yra svarbių reika , Prisirašykite j mūsų Spulką
2146 SO. 1IOYNE AVENCE
«fiuHk
pitooners
BTKBP Olaells Avlažtų kiauflik lauš
Saizai
Vienas Už Porą Raudono rolų svarstymui.
>xų informacija suteikiama
Tel. Roosevelt 2072
nių. Kviesto ir
Ir sūrių.
sūrių ,
št.,

i LIETUVIU EKSPRESAI

SALE

SALE

R.AMDKEL1UNAS'

BARGENAI

KELLY ~

~ TIRES

WEST SIDE EXPRESS

Valdyba

berlo tūbai

Dykai
2608 West 47th St

J iridgeportas.— Nek. Pras.

E X T R A

Šv. Marijos P. mergaičių (Ir
Mainau 6 kambarių Bungalow ant
gijos narės drauge eis prie ūkės Lietuvoj, arba parduosiu pigiai.
randasi prie Forest, Preserve
Šv. Komunijos sekmadienį, Namas
ir Sticknpy Plėnie G-rove. ,
p. zrcnviR
gegužės 7 d. 9 vai. rytų. Vi- 4218 So. Maple
AVe.,
Berwyw, III.
■ '“a
"
.■
sos narės kviečiamos susirin
BXTRA ŪKIŲ PARDA
kti 8:30 vai. rytų Šv. Jurgio
VIMAS
parapijos svetainėje, kliubo Į
40 akrų ūkė su gyvuliais ir viskas
Į 11800. 80 akrų ūkė su gyvuliais, pakambary.
dnrgals $>3800. 40 akrų ūkė
dlnkais ant cementinio kelio
120 akrų ūkė su budinkais
Turiu keletu gerų ūkių ant
mo. Veikite greitai.

Valdyba

ll
su bu- ‘I
<1000.
$1700
mainy

Brigbton Parkas.— Labda
P, D. ANDRF.KPS
rių 8 kuopos svarbus susirin Plgeon Ix>fts,
Pentwater, Mieh.
kimas įvyks sekmadienį geg.
PARDUODAM IK MAINOM
8 d. tuojau po pamaldų, mo I, Farmas nnrnus, lotais Ir visokius
Meniu’ visose valstijose.
Mes turi
kykloj. 'Visi nariai prašomi ! me
dldel) pasirinkimų. Norintieji pi
atsilankyti, nes turim labai rkti ar mnlnytl pirma pamntykit mu
bargertų.
Klauskite A. Grigas. Į|
daug dalykų apsvarstyti ir ne lų
Real Katate vedėjo.
JI. NAMON FINANCF, OO.
pamirškite atsivesti ir naujų
• 755 No. Westcrn Avenite
narių įrašyti į labdarių sąjun
gą. Ko daugiau narių turėsim,
to daugiau lahdariškų darbų
MARQUETT1! PARKE
nuveiksim. Prašom nepamirš
Šiandien atsidaro nauja aptleka
ti atsilankyti.
i (t>rug Store) Marquette Parke. Duo-

NAUJA APTIEK A

Valdyba

1 damos dovanos. PraMome atsilankyti.
I Aptleka yra žinomo velkjo A. Dar1 gk> name. Ji vadinasi:

I

Norfh Side.— Aušros Var WEST MAN0R PHARMACY
tų Dievo Motinos dr-jos mė 2425 West Marąuette Road
nesinis susirinkimas įvyks geChicago’, III.

4.40-21
4.50- 20
4.50- 21
4.75-19
5.00-19
5.00-20
5.25-21

(29x4.40)... .$3.95... .$7.66..:. ..$1.03 ‘
( 29x4.50).... 4.30.... 8.34.... .. 1.02
(30x4.50).... 4.37.... 8.46.... .. 1.03
(28x4.75).... 5.12.... 9.94.... .. 1.17
( 29x5.00).... 5.39.... 10.46...... .. 1.30
( 30x5.00)..... 5.45... .10.58.... 1.33
(31x5.25).... 6.63... .12.86.... ;. 1.43

6.00-1-9
6.00-20
6.00-21
6.50- 20
7.00-19
7.00-20

(31x6.00)... .10.85... .21.04..
( 32x6.00)... .10.95... .21.24..
(33x6.00)... .11.80... .23.12..
( 32x6.50) ... .12.65... .24.54..
(33x7.00)... .14.30... .27.74..
( 34x7.00)... .14.65... .28.42..

4(544 80. PAUIJNA STREET
Tel. (toulevard 1389

W. B. GOTAUTAS

4414 S. CALIFORNIA AVE. ĮVAIRUS kontrakto:
Tel. Ijafayfette 1369
30x5
TRUCK TIRE
8 PLY

HEAVY DUTY 6 PLY

.. 1.56
.. 1.82
1.82
i. 2.05
.. 2.05
.. 2.10

$14.50

Visi k'tl saizai ir ne prilygintos kainos

KITI

ADOMAS STUGIS
4642 SO. WOOD STREET
1 Tel. Lafayette 0973
AR ŽADI KRAUSTYTI8?

32x6
10 PLY

A. ALEŠAUSKAS & SON

$24.95

7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099

BARGENAI

Nainį) Mlatymo Koniraktorlus
įvairiu imt un namus prieinam*,
katns

.tataii

7151 S. CALIFORNIA AVE.
Telsfona*

Tel

Hemlock

Kll

Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
vAMi. 8TATTMO KONTRAK
TO HllIH

K5O4 S WASDTENAW AVE

Mes peno lituojame pianus
A T Y D Al“
firničiua ir kitokius (lai y .
NAMŲ SAVININKAMS
Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangus.
Popieruoju ir malevuoju Jcani
perveža™ daiktna i» barius’ "S <iarb« atsttkau- Da'
ir į kitu*, miestus.
™” <ian*< PWa" ,r ' *maH
kaip kiti. Popierų knygą tu
riu šių metų mados. Pristatau
j namus išsirinkti/ Kad ir pa
2900 WEST 40th STREET tys darysit, vi stiek popieras
Tel. Ijafayette 5676"
galitl pristatyti ant reikalo
C. O. D.
' rus

CHAMPION
SPARK PLUGŠ

59c
TOP DRESSING

49c

SIMONIZ

MOTOR OIL
5 GALS.

$275
100% PURE PENNSYLVANIA

39c
I

RADIATOR
CLEANER

39c

KANAPACK AUTO SERVICE RO. imt inc,
5156-5158 SO. WESTERN AVE.
TEL; PROSPECT 8157
Savininkai: S. KANAPACKIS IR SŪNAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti Į Mūsų Gasolino Stotis .

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

JUOZAS MANIKAS
JULIUS VELIČKA

,6725 SO. R0CKWELL ST.
, Tel. Republic 3713

KAZ. ANDREJTJNAS
1619 S. 48th Ct., 2‘ros lubos

Cicero, III.

‘

