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Telefonas: Roosevelt 7790

Japonų karas su bolševikais netolimas
PATS MEKSIKOS TEISMAS EINA
PRIEŠ KONSTITUCIJA

CHICAGOJE

PENKI DIDELI LAIMĖJIMAI

IŠ 274 APKALTINTŲ
TIK 79 NUBAUSTI

Svarūs Gubystos skaičiai nustelbė Stanciku ir
Rašinskienę Janušauskas pralenkė Gubystę,
Mandravickas - Varakulį, Grybas - Staniulį,
Gilienė - Varkalienę. Žvirblis vejasi Rėkų,
Pabijonaitis - Misiūną

Chicagoj ir Cook’o apskri
ty plinta kriminaliniai moterų
ir mergaičių užpuldinėjimai.
“Chicago Crime” komisija iš
teismų rekordų patyrė, kad
šiemet 274 tie kriminalistai
patraukti tieson. Iš jų tik 79
nubausti kalėti. Tokiu būdu
čia susidaro nepakenčiamas
stovis.

RUSIJOS BOLŠEVIKAI TRIUŠKINA
SAVO SOCIALISTIŠKUS DĖSNIUS

Vakar “Draugo” vajaus , bus ir Janušauskui, Stancikui,
kontestininkų lenktynėse dė-! Rašinskienei ir net Gubystai.
josi tokių dalykų, kokių dau Pasirodo, Viskonsinas dirba!
Už tat, tris syk jam valio!
gelis, gal, nė nesapnavo.
Ketvirtas laimėjimas eina
Pirmiausiai
pažiūrėkime,
kas dedasi .tarp
Rašinskie- Grybo sąskaiton. Užvakarykš
KARO DEBESYS RY
ŠTAI KOKIA TEISYBĖ
nės, Stanciko ir Gubystos. Pa čiai jo skaičiai nustebino Pe
TUOSE
MEKSIKOJE!
GAZO IR ELEKTROS
sirodo, ši “trojka” yra vienas trauską, Gilienę, Varkalienę
kitam paskelbus žūt butinę ko ir Staniulį pavojun išstatė, o
KLAUSIMAS
Miškuose kilusius gaisrus gesinti Britų Kolumbijoj nau
PEIPINGAS, geg. 12. — MEXICO CITY, geg. 11.
vą ir svairiais skaičiais, be jor šiandie matome naujus jo pa
Čia daug kalbama apie neto Meksikos kongresas ypatin dojama miesto metodą. Kanados vyriausybės parkų depai-1
Chicago miestas reikalauja kio susimylėjimo, griauna vie siryžimo rezultatus, kuriais
limą japonų karą su Rusijos guoju įstatymu sumažino ka tamentas tam tikslui panaudoja lengvus brokus. Trokų inžinais pumpuojamas vanduo.
papiginti gazui ir elektrai kai nas kito pozicijas. Šios savai jau subombardavo Staniulio
bolševikais žiemių Mandžiūri- talikų kunigų ir bažnyčių skai
poziciją ir, be abejo, yra pa
joj ir Sibire.
čių federaliniam distrikte. K u SVARSTO PROHIBICIJOS NEGALĖJO PRIKABINTI nas. Kad pastovią gazui kai- tės pradžioje Rašinskienei au
I ną nustatyti, miestas reika kštai iškilus, rodėsi, kad sun siryžęs vytis Mandravieką.
Japonų kariuomenė iš Šan- nigai ir pasaulininkai kreipės
ORLAIVIO
KLAUSIMĄ
Penktas laimėjimas šiandie
lauja iš kompanijos kai kurių ku jau bus bet kuriam konghajaus ištraukiama ir siun i teismus gauti “amparos”
: rekordų. Kompanija nenori testininkui ji pasįekti. Tačiau, vainikuoja Gilienę. Pamačius,
čiama i Mandžiūriją. Be to, „(injunctions) prUs šio įstatyCAMP KEARNY, Cal., geAVASHINGTON, geg. 11. —
duoti. Ši kova vyksta valsty- nei vienas dėl to nenusiminė. kad Varkalienė ją pralenkė,
daug kariuomenės į Mandžiū mo vykdymą. Nes pasirodė, Senato komitetas svarsto pro- gūžės 11
Šiandien iš rytu
prekybos Komisijos posė- Stancikas pirmutinis užvakar , pasiryžo pastatyti ant savo ir
riją siunčiama iš Japonijos.
kini įstatymas yra priešingas iiibicijos klausimą. Yrą kele čia atskrido didžiulis karo lai-‘ bės
...
,4 y , » ,
..
UZIUOSC.
,ią smarkiai sukrėtė, o vakar i matome — Varkalienė vėl užAtvykę čia iš Rusijos žmio- krašto konstitucijai.
tas planų pakeisti 18-ąjį prie vyno orlaivis “Akron.” Ka
visai netikėtai, savo svairiais pakaly. Vai, sunku pasakyti,
nės pasakoja, kad visas Sibiro Į Kada, žemesnieji teismai at i{ą kitu priedu. Nes' šiandie da norėta jis prikabinti prie
NUBAUSTAS KALĖTI
skaičiais Gubysta abiejų pozi- kuri kurią nugalės.
geležinkelis užimtas kariuome sisakė šį klausimą spręsti, tuo ninis prohibicijos palaikymas stiebo, smarkus vėjas kilo ir
_______ _____
ei jas sugriovė ir atsistojo pir-l Žvirblis taip pat nestovi
nės ir karo medžiagos tarns- reikalu kreiptasi į -vyriausiąjį jau -tikrai nepakenčiamas. Sau nutrenkė jį*į šalį.
X CnHftrfle’ą, 41 m. amž., moję
r vietoje.
į vietos. Pralenkęs Misiūną, jis
kuašto teismą. Tikėtasi, kad šieji fanatikai visomis jėgomis
portu.
Tarp daugelio kitų orlaivį teismas nubaudė 50 dol. pa Viena bėda ne bėda, alė kai i dabar vejasi Rėkų. Pamatęs,
Anot žinių, bolševikai Man- šis teismas bus bešališkuoju, priešinasi prohibicijos vvkdy-, į žemę virvėmis traukė kele bauda ir 60 dienų kalėti už dvi užsėda, tai jau tikra bėda, kad Misiūnas lengvai bet kam
džiūrijos pasieny turi tris ka ypač šiame svarbiame katali mo keitimui.
tas jūreivių. Trys jūreiviai cigaretų “marihuana” parda sako priežodis. Taja kita bė-• pasiduoda, ir Pabijonaitis pra
reivių korpusus. Ir vis dau kų teisių klausime.
nesuspėjo atsikabinti nuo vir vimą. Šie ciga.retai dirbami is| da Stancikui ir Rašinskienei dėjo eiti Žvirblio pėdomis. Mi
PAŠALINA SOVIETŲ
Bet skaudžiai apsirikta. Ir
giau siunčiama.
vių ir iškelti aukštai oran. Du “marihuana” žolės, kuri au yra Janušauskas, kuris taip siūnai, laikykis, nepasiduok!
DARBININKUS
šis teismas atsisakė išduoti
jų nukrito ir žuvo. Trečiąjį ga Meksikoje. Ta žolė yra na- pat svairiais skalsiais bomBaigdamas vakarykščią ko-,
IAPONŲ KARAS SU BOL katalikams “amparps” prieš
rkotiška, artima opijumui.
pavyko įtraukti į oro vidų.
barduoja jų pozicijas ir dide- 'ntestininkų lenktynių apžvalDARBINAS, geg. 11. — - Orlaivio komendantas nus
ŠEVIKAIS NEIŠVEN- v minėto įstatymo vykdymą. Tai
Iių pastangų deda, kad nepa- j gą noriu atkreipti visų dėpaskutinė teismo instancija.
Japonų kariuomenė iš priklau prendė paskiau ; -'rin-ti orlai
GIAMAS
RENKAMI TEISĖJAI
silikus nuo Gubystos. Žiūrėsi- mesį į vieną dalyką, būtent į
Krašto
konstitucijos 130 sančių kinų rytų geležinkeliui vį prikabinti.
me, kokių žinių mums atneš didelę toli žemai stovėjusių
TOKIJO, geg. 11. — Ja- straipsnio 7-ajam posme ais- namų pašalino daug sovietų
Kriminaliniam teisme ren rytojus.
i kontestininkų
pirmynžangą.
ponai taikos šalininkai daug kiai pareikšta, kari1 kunigų darbininų su jų šeimomis. Tad
kami prisiekusieji teisėjai kinu Trečias didelis laimėjimas į Pav., Grybas. Kas galėjo tiBOLŠEVIKAI GRIAŲjA
nusiminę, kadangi japonų ka- skaičių gaĮi mažinti išimtinai keli šimtai sovietų darbininkų
syti keturių pagrobėjų bylos. šiandie tenka Mandravickui. ■ kėtis, kad jis, ilgą laiką rySAVO DĖSNIUS
ras su Rusijos bolševikais y- vienos valstybių legislatūros sustreikavo. Apie tai praneš
Ęaaiški, kad žmonės griežtai Tai ne juokas vėl iš kart at-'j mojęs ant mažo balsų skaira neišvengiamas. Japonų vv- (įstatymų leidimo rūmai). Ko- ta Maskvai.
MASKVA, geg. 11. — Aną nusistatę
pagrobėjus. sį-qStį virš trejetą desėtkų tūk J čiaus, šiandie pasidarys rim
riausybė aiškina, kad šin ka- ngresui neduota teisė taip elPalinkę
pripažintus
kaltais stančių balsų ir pralenkti to tas konkurentas dėl pirmųjų
dieną sovietų vyriausybė paran japonus tempia patys bol- gtis federaliniam distrikte.
KARININKŲ SĄMOKSLAS skelbė nuosprendį, kuriuomi bausti mirties bausme.
kį stiprų kontestininkų, kokiu vietų. Arba Mandravickas.
ševikai. Karas gali kilti grei-j Nežiūrint to, kongreso išlei; leido valstiečiams turguose pa
lyra Varakulis ir išstatyti pa- Akivaizdoje to, priseina matu laiku ir visai netikėtai.
“tą įstatymą, kuriuomi varžoV IENA, Austrija, geg. 12.: pduoti savo javų grūdų per- SUSPROGDINTA BOMBA vojun kįtą panašų smarkuoli' nyti, kad vajaus pabaigoj gali
Japonų karo departamentas ma Bažnyčioj? veikimo laisvė, — Žiniomis iš- Jugoslavijos, I vjrgį
Stulginską!
Jei tokiais Į įvykti tokių surpraizų, kurie
sako, kad kariuomenė karan vyriausiasis teismas patvirti- ten susektas karininkų sąmo-1 Dahar kitu nuo8prendžiu vaTrečiajam narnų aukšte, 506 i f.kajgjaįs Mandravickas pra-' privers visus ,net pečiais trauparuošta ir ji garbingai eis no.
ksras prieš karaliaus Aleksan- ; J,Riečiams leidžiama turguose So. Wabash avė., Program
surpraizus daryti, bėda kyti. Yes, visaip gali būti.
savo pareigą.
Tokia tai Meksikoj konsti- dro vyriausybę.
Publisbing
Co.
ofisuose
sus
pard'uoti savo galvijus. Tik
----- -----------tucija ir. tokia valdančiosios
Maribore suimta 14 karini pažymima, kad tame prekiavi progdinta nedidelė bomba. Su NAUJA ARKIVYSKUPIJOS renkamos fondas.
nkų. Be to, vienas karininkas me nebūtų tarpininkų.
BE SĄLYGŲ PASITRAUKIA kraštą klikos teisybė.
trupinti langų ir durų stiklai. BERNIUKAMS IŠTAIGA
Mokykla ateinančią vasarą
nusišovė, o kitas paspruko į
1
bus atidaryta. Bus vietos 500
Ir bolševikai jau įsitikino,kad
ŠANCHAJUS, geg. 12. — FAŠISTAI PRIEŠ AUKSO užsienį.
Šiemet Chicagoj 31 plėšikas Jo Eminencija kardinolas berniukų. Bus priimami tik nevalstybiniam gyvenime sociaVyriausioji japonų karo va
STANDARDĄ
nušautas. Be to, žuvo ir 4 po- Mundelein’as, Chicagos arki turtingų tėvų berniukai, 14
listiški
dėsniai
yra
gražūs
tik
dovybė paskelbė, kad1 per mė
22 ŽUVO, 100 SUŽEISTA
licraonai.
vyskupas, vakar pranešė, kad metų amžiaus. Mokslas tęsift
teorijose. Ka'l yra baimės
BERLYNAS, geg. 11. —
nesį visa japonų kariuomenė
Chicagos arkivyskupija stei trejus metus. Berniukai bus
KALKT7TTA, Indija, geg prieš minias kovoti.
be jokių sąlygų bus ištraukta Fašistai atstovai parlamente
NAUIAS SUMANYMAS
gia aviacijos mokyklą netur aprengti, pavalgydinti, ir tu
iš Aanghajaus.
reikalauja panaikinti krašto 11'. — Mymensingh’o kalėji
tingiems arkivyskupijos ber rės atitinkamas patalpas. Be
TARDIEU PASILIEKA
AVASHINGTON, geg. 11. —
Svetimų valstybių atstovai valiutai Aukso pagrindą. Jie mą, Bengaliuj, ištiko tomad'o
niukams.
aviacijos jie bus mokinami įUGI BIRŽ. 1 D.
Kongresui įduotas naujas su
stebisi tokiu japonų nusista- sako, kad naujoviška ekono (viesulas). Kada nuplėštas
Jo Eminencija pareiškia, vairių amatų. Mokytojaus Pra
manymas. Norima pilnai iš
tymu. Sakoma., kad japonams minė sistema yra netinkama ir stogas, kalinių tarpe kilo bai
kad
vakarykštis (netolimos neiškonų ordeno broliai iš Vo
kariuomenė yra reikalinga Ma- turi būt pakeista kitokia sis sus sumišimas. Žuvo 22 sar PARYŽIUS, geg. 11, — mokėti bonusus už karo tar praeities) jaunimas veržėsi su
kietijos.
Naujas Prancūzijos preziden nybą tiems veteranams, kurie
tema, Aukso standard'as yra gai ir kaliniai ir 35 kiti pa
ndžiflrijoje.
sipažinti
c
u
automobiliais,
o
Nauja įstaiga bus arti Lockvojingai sužeisti. Iiengviau su tas Lebrun’as pakvietė atsista sutiks apsigyventi ūkiuose.
beprasmis.
šiandieni’ ’s ja vm imas jau ve
tydinusį
su
kabinetu
premje

port, III., ties Chicago ir JoNorintiems žemę skirs vyriau
žeistų yra apie 65. Apie 200
KINAI NEIŠSIŽADA
ržias : pado’ ros — n- i i išmo
rą
Tadieu
pasilikti
savo
vie
lieto vieškeliu, žinomu “T1Hsybė, arba veteranai patys ga
BOIKOTO
NEMANO BALANSUOTI kalinių paspruko.
kti lėktuvais skrajoti.
toje ligi susirinksiant naujam lės pirktis ūkius.
nois higbway No. 4 ”
SĄMATOS
parlamentm
birželio
1
d.
Švenčiaus
’
ojo
Vardo
draugij
LYONS, Prancūzija, geg.
ŠANCHAJUS, geg. 11. —

Prancūzijos premjeru numatomas liberalas Painleve. Jugoslavijoj susektas karininkų sąmoklas prieš vyriausybę

aat

Japonų kariuomenė ištraukia
ma iš šangbajaus apylinkių.
D kinai atvirai skelbia, kad
įie nepripažins jokios taikoR
japonais ir nenutrauks ja
ponų prekėms boikoto.
ku

i

m*-

■

ROMA, geg. 11. — Finan
sų ministeris Maseoni’s pra
nešė, kad fašistų vyriausybė
neturi noro balansuoti valsty
bės sąmatos. Numatomas nau
jas nepriteklius.

11. — Ana dif r ą netikėtai nuo
kalno nuslinkusi žemė užgrio
vė du apartamentinius namus.
Spėjama, kad keliolika žmo
nių žuvo. 6 lavonai jau atka
sti.
' >
į.

a

Tardinr sutiko. Naują ministerių kabinetą, matyt, su
darys liberalas (radikalų so
cialistų partijos vadas) Painleve. Nes ši partija turės daugi ausi a atstovų parlamente.

WASIIINGTON, geg. 11. —
Kongresas ir vyriausybė sva
rsto sumanymą, ar skolinin
kai negalėtų J. Valstybėms
karo skolų mokėti, sidabru au
kso vietoje.

ORO STOVIS
ja nusprendė pastatyti ir iš-j
laikyti minėtą mokyklą. Nau
ja įstaiga bus vardu Švenčiau CHICAGO IR APYLIN
siojo Vardo Techniška Moky KĖS. — Šiandien saulėto;
kla. Tam tikslui per kelerius kiek šilčiau; vakar aukščiaumetus arkivyskupijoje buvo šia temperatūra buvo 4G 1.

D R A U-0 1.8

Ketvirtadienis, geg. 12, 1932

šingumu. Jų namai visada atdari neturtin
ti į krūvų visokias šiukšles ir;mis New Yorko biržoje sulaigiems,
pakeleiviams,
alkaniems
ir
ligoniams.
sudeginti. Jei galima, sėkite!ko gerovės grįžimų. Vyriausy
Uelna kasdien. lAakyru* sekmadienius
Ir
pagonims
lygiai
gailestingumas
rodoma.
žoles ir gėles. Kruopštus irįbė tuojau kreipėsi į senatų,
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *1.00. Pu
sei Metų — >3.Be. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Net
pačių
vyskupų
namai
buvo
atdari
kelei

sumanus
šeimininkas savo kie ' o šis paskyrė komisijų, kad
Rašo:
tfteesiul — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
viams ir reikalingieji gydymosi buvo aprū
tai — *4.04. Kopija .01c.
me gali padaryti tikrai ma-, ji ištirtų tas spekuliacijas. Jei
Dr. Al. M. Račkus
Bendradarbiams ir korespondentams raitų ne*rųpinami vaistais (Harnack, “Medicinisches
lonų kampelį. Kieme neturi būtų susekta, kad spekulianBna. Jei nepraioma tai padaryti Ir neprislunčiama tam
2130 W. 22 St. Chicago
tikslui paito lenkių.
aus d. altesten Kirchengesch”).
rastis jokio mėšlo nei sųšla- tai kenkia gerovės grįžimui,
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Tel. Ganai 6764
Kol krikščionys buvo skaudžiai persekio
vų krūvos; tuomet nesiveis ir reikia įstatais spekuliacijas su
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaTua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 jami, specialių ligoninių statymas nebuvo ga
ligų bakterijos į butų nepa- Į varžyti, pačius spekuliantus
vai. po piet
limas. Po Konstantino atsivertimo krikščio KUR ŠVARU, TEN SVEIKA bų valymo darbų patartina teks. Sųšlavoms šeimininkas pažaboti.
turi padaryti aklinai uždaro- j Senato komisija ėmėsi dai
nys gavo daugiau laisvės ir tuomet jau pra
vykdyti šitaip.
“DRAUGAS”
dedama eiti prie to, kad nuo naminio gydy Švariame bute kraujų siur Visų pirma reik užlipti ant nių dėžę ir išbaltinti jų kal- bo. Šiam darbui dirbti, kaip
L1THUANIAN DAILY FRIEND
mo eita prie specialių ligoniams namų sta biančių parazitų nesiranda.
aukšto, iš palėpių nubraukyti kėmis. Išeinamoji vieta taip paprastai, skirta nemažos išPublished Daily, Except Sunday.
tymo.
Švariame kieme musės, tos kabančius voratinklius bei pat turi būti kalkėmis išbai- j laidos. Komisija dirba, bet nie
Kuomet pirmutinė ligoninė po Kristaus Į baisios ligų platintojos, nesi- dulkes, iššluoti ir išplauti su tinta. Visas duobutes kienįd ko ypatingo neranda, nebent
8UBSCRIPTION8: One Tear — »«.00. 8ix Months
— *1.10. Three Montks — |l.00. One Montk — 7ke. gimimo atsirado, sunku pasakyti. Kai kurie
veisia.
■arope — One Tear — |7.00. 81x Montks — 14.00.
pamuilėm grindis. Nereikalin- reik išlyginti, kad nebūtų liū- tik kiek susipažįsta su spėk li
Oepy — .OSe.
autoritetingi rašytojai (e., g. Ratzinger, p.
Švarūs žmonės rėčiau serga gus daiktus, būtent nudėvėtus nų uodams veistis; mat, uodai; liacįjų paslaptimis. Iš anksto
Advertlsln* ln "DRAUGAS” brlnge best resnlta
141)
tvirtina,
šv.
Zotiens
ligoninę
pastatė
Advertlsln* rates on applloatlon.
ir ilgiau gyvena, ir jiems ge- i batus, senas skrybėlės, viso- užkečia žmones drugiu.
žinoma, kaip šie tyrinėjimai
Konstantinopolyje
Konstantino
viešpatavimo
riau
sekasi
gyventi.
{ kius skarmalus, popiergalius
/‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Ne tik vidų, kiemų reik va-1 baigsis. Komisija pagamins di
laikais. Bet daug kas tuo abejoja. Bet yra Švari šeimininkė yra did- į ir gelžgalius parduoti skudur- lyti, bet ir save reik apšvarin- į deliU8 tomus raportų ir bus
tikra, kad ligoninė jau buvo Įsteigta 361 me žios pagarbos ir meilės verta, į ninkui.
ti. Kieno pusbačiai blizga, p ; vishas. Bet išlaidos negrįš, ka
t DIENOS KLAUSIMAI
tais. Tos ligoninės tikslas buvo gydyti ir glo-į nes ji, lyg angelas sargas, miGyvenamam bute reik nu kojos yra sušvinkusios, tas . c‘a krašto ižde yra didelis neboti ne vien krikščionis, bet ir pagonis. Graži lijonus ligų perų, (mikrobus)
dažyt (išmalavoti), arba išva nešvarus. Kieno apikaklė yra priteklius.
LIGONINIŲ DIENOS PROGA
įstaiga buvo pastatyta šv. Baziliaus Kapado- su vandeniu ir muilu išnaikiAnais metais respublikoū’ų
lyti, lubas, sienas, grindis ir balta ir kelnės suglodintos
cijoj 369 m. Ši įstaiga, kurių vadino “Bazi-;na jr šeimynų nuo užkrečia visus rakandus. Dažai papras (suprosytos), o apatiniai mat- valdomo .senato komisija nuoŠiandien Amerikoj minima ligoninių die liaus” vardu, plačiai veikė.
mų ligų apsaugo.
tai turi savyje truputį terpen škiniai ir. visas kūnas prakai- i dngniai tyrinėjo anglių kasy
Po to krikščionys savo pastangų ir pasina. Tai ypatingas paminėjimas, kuris įvyksta
• Kur švaru, ten malonu ir tino; taigi, blakių, tarakonų, tu dvokia/ tas gailisi muilo. ,klas Pittsburgli’o srity. Kovienų kartų metuose.
aukojimo dėka įsteigė jau visų eilę ligoninių. | sveįka gyventi.
blusų ir musių perams tada O kas tiftgi save apšvarinti ir misija daug kų patyrė apie an
Seniau žmonės bijodavo ir prisiminti a- Jos paplito po visų pasaulį.
j Kultūringų žmogų pažinsi iš1 yra mirtis. Taip pat mirtis y- gailisi pinigų muilui, tai kada gliakasių vargus, jų išnaudopie ligonines, o dabar ligoninių “šventę”
Ariamo mede ir ga;letsn«rumas buvo yral^
yra -varum0 .
mi)i
£
nors savo sutaupytus skatikus jimų, nežmoniškų kompanijų
švenčia. Neseni, rodos, tie laikai, kada į li ir bus didžiausias krikščionių idealas, nes jj,
turės vaistams išleisti.
jelgimųsi su jais. Komisija
|
, t
"
b"‘°
yti’
goninę žiūrėta vien tik kaip Į mirties vietų. pats Kristus liepė gyvenimai! vykdyti.
Viduriniuose amžiuose ir dabar ligoni-/*
turi visus kambarių užkabo
Švarumas yra vienas iš sva-i<ia"« iSlaid,» turėj°Šiandien jau yra kitaip. Ligoninė tai svei
ms steigia ir jas laiko daugiausia katalikai. |k°81’8kalba”|» “
rėlius gerai išvalyti. “Vacu- rbiausių sveikatos dėsni,. Ko : J*:*'a* balg4si be
katos vieta.
Ligoninių atsiradimo istorija yra labai Tam kilniam darbui pasiaukoja vienuoliai ir
, um” siurblys sutraukia j save lietuviai švaresni bus, to sve!- .*'.11^ ^pagelbėta angliai.anieks gerbti negali.
sianis, tik dar daugiau radi
'
i-------- °---------------- °—
j visas dulkes ir parazitų kiau- kesni if laimingesni bus.
įdomi. Ji augo drauge su civilizacijos ir kul vienuolės.
kalai sustiprinta. Taip tų va r
Jungtinės Valstybės nėra katalikiškas! Ko aukščiau yra pakilusi finelius. Kurie to aparato ne
tūros augimu. Jai daug įtakos darė religijos,
gšų angliakasių komunistų apolitikos, ekonominės sųlygosį socialinė ir kramtas, tačiau kataliku laikomos ligoninės 1 laula’ to daresnė yra. Švedų,; turi, tegu vartoja drėgnų skugitatoriai rado daug savo se
olandų ir vokiečių švarumas durų, išgręžtų kreozolo skiemokslo pažanga.
r
. • čia pirmų vietų užima.
kėjų.
(
Amerikoje lietuviai teturime tik vienų bei tvarkingumas kiekvienam diny. Sausu skuduru valyti
Pagonijos laikais, tačiau, labdarybė, li
Krašto senatas yra labai
gonių gydymas bei šelpimas nedaug tebuvo ligoninę. Bet kas jos steigimu rūpinosi, kas unponuoja. Kalbant apie iid- kambarių neišsimoka, nes dut------------veiklus. Jis neatsižvelgia į iš, tuvius, tai lietuviai yra daug,kės tik oran skrieja ir vėl sužinomas ir suprantamas. Senovės vokiečiai ja pastatė, jei ne lietuviai katalikai?
J. Valstybių vyriausybė ne Iaidag veyti šen ir ten ko pla.
ligonis dažniausiai žudydavo, kaipo savo die
1914 m. katalikai suorganizavo Lietuvių 8varesni už lenkus, italus ir įsėda ant rakandų. Šarmo ir;
reikalau- •
. •
R
K
labdariu
Saiunca
o
iau
1928
m
toii
l
airiSius
Ačiū
Dievui,
svetini-1
muilo
kambarių
valymui
ne-i,
.
v
‘
J*.
ciausius
tyrinėjimus, nors ge
nas jau atgyvenusius, nenorėdami jais ap lt. K. Labdarių fcųjungų, o jau u-o m. w,ji
i
v
j
1S kongreso didinti mokės- ra: ginft
....
....................
...
iai zino> ,<a<i iš to naudos nesunkinti sveikiįjų ir laimingųjų būties.
garbingoji sųjunga pastatė {rietuvių šv. Kry tauciai nepravardziuoja lietu-1 reik gailėtis, nes muilas ne f Lcius
ir laukia grįžtaneių.ge- bus. Vyriausybės patariamus
Kiek žinoma, pirmoji ligonių gydymo žiaus ligoninę, 'kurių tinkamai veda šv. Kaži- V1° “dirty Irithuanian ”... O {tik gerai valo, bet ir milijorųjų laikų. Ji imasi tokių ir j jis ieško gercvgs ten> kur jos
įstaiga įsisteigė Airijoje 300 metais prieš miero Seserys, o lietuvių daktarai sėkmingai vis dėlto kalbant apie saviš- nus bakterijų nuvalo.
kitokių
priemonių gerovės. jokiu būdu negali ragU DftU.
Minkštus rakandus, kilimus
Kristų. Jų įsteigė princesė Macha ir pava gvdo jiems pavestus ligonis. Mūsų ligoninė 'kius, turiu prisipažinti, kad
grųlžinimui. Bet ta gerovė nė; gUinas senato narių žino, kur
dino “Broin Bearg” (nuliūdimo, namai).
yra pripažinta pirmos rūšies ligonine dėl to, Į lietuviai nėra .įtiek švarūs, {(divonus), drabužius ir knynemano grįžti. Kada vyriau-j yra gerovė ir kur
galhna
• gas reik išnešti riauk gerai iš
Ligoninės plačiu mastu pradėjo augti kad ji ir moderniškai įrengta, ir geras ve- kaip.turėtų būti,,
sybei pasisekė sudaryti finan-! būtų
rastf ir grQŽįnti vie.
krikščionybės laikais.
dejas turi ir daktarų štabas sudaryta is į Kiekvienų pavasarį Ameri valyti ir išvėdinti bent dešim
sų atstatymo bendrovę, ji W-;šum(>n a}et tftg radimas nestl.
Pats Kristus uoliausiai rūpinosi ligo erų, rimtų gydytojų. Jau šimtai lietuvių sa-jkoje yra paprotys skelbti \a ti valandų prieš saulę. Saulės
nė, kad, didiesiems bankam* lanipa gu vyriaUsybės nurista
.
-»
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niais, juos savo stebuklais gydydamas. Jis ir voj ligoninėj rado pagalbų ligoje. Nėra ir lymo savaitę’. Ir mūsų tėvy spinduliai daug ligų perų užmuša. Ypač svarbu, kad. pa- į "
duo' ’tymu. Gerovės galima sulauk
savo sekėjams, apaštalams Įsakė rūpintis ser nebuvo to ligonio, kuris nebūtų patenkintas nėje Lietuvoje kiekvienų ge
talynė gerai prieš saulę išsi-Į6“1 dld®.eSv P^k®,ah’ V1™«.ti sukėlus daug viešųjų dargančiais ir juos/gydyti. “Į kurį nors miestų lietuvių ligoninės priežiūra ir patartiavimū. gužės mėnesį skelbiama ‘ŠvaŠia proga sveikiname Labdarių Sųjun-Jros savaitė’. Švaros savaitės {vėdintų. Tegu nelieka nei viey° P®^lu^ygAu «8 page < bų visam krašte. Bet vyriau
įeisite ir priims jus, valgykit© kas jums pafa, 1 °J<?
nnsistaciusi, kad ne jo.1 dedama. Gydykite jame esančius ligonius ir gų, ligoninę pastačiusių, ir vedėjbs bei gydy- metu kiekvienas lietuvis yra'no rakando, nei vieno daikte ! a Įr e
sakykite jiems: Jums prisiartino Dievo ka tojus* linkime mūsii ligoninę ir ateityje, iš raginamas apšvarinti savo bu .lio apskretusio ir apdulkėju-6 1 .aS' aS ° os bU .reikalas badarbiais rūpintis.
J
i tų ir apšvarinti save. Lietu-'šio,
, laike bankų ir kaikunų ,mo- Kag kita ren<i paskololllis
ralystė” (Luko 10, 8—12). Kristus pažadėjo l laikyti
tokioj pat aukštumoj.
viai kiekvienų pavasarį tuiė- į Rūsy (skiepe) taip pat rei-!
2
e
e ar iam>- turtuolius, bet ne rūpintis dar
tiems, kurie įtikės Jam, turės galybę ant li
iš to nieko neteko.
.bininkų, vargšų likimu.
Buenos Aires, Argentinoj, lietuviai ka tų su, atsidėjimu vykdyti pa- kia viskų išvalyti ir sutvar
gų (Mork. XVN 18).
Krašto senatą valdo respu- * Jei vyriausybė ir kongresas
Skaitydami raštus apie Kristaus gyveni talikai gražiai veikia ir stipriai organizuo vasarinio valymo darbų. Tuo kyti, o lubas ir sienas išbai
mų, studijuodami apaštalų ir šventųjų dar jasi. Jų laikraštis “Švyturys” praneša, kad ne tik savo, bet ir savo kai- tinti kalkėmis. Kalkės naiki (blikonai, vyriausybės partijos nenori ieškoti kraštui geroves
bus, kiekviename jų žingsny rasime gailestin ten planuojama statyti Lietuvių Namų — lie- mynų sveikatų apsaugosite na pelėsių, puvėsių ir ligų i»e 1 žmonės. Kažkas iškėlė klausi- j taip, kad būtų galima jų rastuvių kultūrinio ir visuomeniško veikimo čen- nuo ligų.
\
rus.
Jmų, kad gal šėrų speknlian-, ti, patys žmonės turi imtis da/
gumų, rūpinimusi ligoniais.
' Šį gražų ir sveikatai svar-, Kieme būtinai reikia sugrėb tai didelio masto spekuliacijo
(Tųsa ant 4-to vesi.
Krikščionių artimo meilė reiškėsi ir vai- trų.

“D R A U G A S”

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

KAIP GAUMA RASTI
GEROVĘ

į

iš Vilnijos padangės
(Tęsinys)
Valstybinėse įstaigose gatvėse — vie
šose vietose, kai kurių krautuvių vitrino
se ir, net restoranuose ir kavinėse iškabi
nti plakatai raginantieji šelpti badaujan
čius bedarbius. Kino teatrai rodo jaudi
nančiais paveikslais plakatus raginančius
bedarbius šelpti. Teatrai ir kinai retkar
čiais aukoja visų vakaro pelnų bedarbiams
ielpti.

Ne tik fizinio darbo darbininkai ken
čia be darix). Yra visa eilė protinio darbo
bedarbių. Tai žmonės patekę į gatvę sutaiaurinus etatus valdžios ir savivaldybių
įstaigose bei įvairiose firmose, parduotu
vėse ar kontorose.
Daugelis aukštuoju mokslu specialis
tų inžinierių, juristų, mokytojų sėdi be
.jokio užsiėmimo ir laukia nežinomo ryto
jaus.
Toks nedarbas ne tik Vilniaus krašte,
Bet visoj Lenkijoj, šiuo laiku Lenkijoj
yra 360,000 registruotų bedarbių. NercItruotų skaitoma kėturis kartus dau

giau. Tai viso apie pusantro milijono. Re
gistruoti bedarbiai nuo neregistruotų tuo
skiriasi, kari jie nuo nustojimo darbo die- |
nos, pagal įstatymų per devynis mėnesius i
gauna pašalpų nuo pusės iki trečdalio sa-H
vo- ymėnesinio uždarbio. Tam laikui išribaigus iš šelpimų bedarbių sąrašų išbrau
kiami ir oficialiai bedarbiais nefigūruoja.
Bendras skurdas palietęs ir kitus Vil
niaus miesto gyventojus. Taip štai preky
bininkai dėl mažėjančios apyvartos ir nuo
lat didėjančių valdžiai mokesčių, kas kart
lenda į deficitų. Namų savininkai dėl di
delių valdžiai mokesčių ir mažų pajamų
už Jiutus, arba butus neapgyvendintus lai
kydami netari lėšų pragyventi. Pas kų
butų užėmęs bedarbis, žinoma jis nieko
nemoka, o pagal įstatymų jį savihinkas
iš buto negali išvaryti.
Butai Vilniuj pigūs. Ad. Mickevičiaus
gatvėj /(tolygioj Kauno Laisvės Alėjai)
gražus butas su vandentekių ir kitais pa
togumais; 6 kambariai ir virtuvė kaštuo
ja iki 2,00 zlotų (1 zl. — 1,12 lt.). Kaune
jis kainuotų ne mažįau 600 litų.
Vilniuj namus galima pusdykiai pir
kti. Pav. geroj gatvėj namas su žemės
sklypu kurio pastatymas kaštuotų 500,000

litų dabar jį už 50,000 — 60,000 litų.
Teatrai beveik nelankomi. Nors bilie
tai palyginamai nebrangūs — nuo 5 — 6
zl. iki 35 grašių. Kinai kiek daugiau lan
komi. Bilietai pigūs. Operos Vilnius ne
turi. Kinuose visų statomų filmų apie
30 nuoš. yra lenkų gamybos. Kai kurie
gana vykę. Taipogi veik kiekvienas kinas
rodo lenkų kronikas. Bendrai, teatrai it
kinai gerai įrengti ir daro neblogų įspūdį.
Dar kinams reikią pripažinti tų gerų pu
sę, kad visij ekranuose vartojami parašai
tiktai valstybine kalba. Tuo pavyzdžiu ne
pro šalį būtų pasekti ir mūsų kinams.
Kavinės ir restoranai pusdykiai. Ga
na charakteringa, kad mažalkolinės par
duotuvės “barais” žadinamos, visiškai
panašios į lietuviškas “mažalkolinių gėri
mų parduotuves” — Visose be patento
laikoma degtinė ir net viešai duodama
gerti.
Ūkio produktų kainos,' kaip ir pas
mus. Manufaktūra ir pasiūti rūbai piges
ni 40 — 60 nuoš. negu pas mus. Pragyve
nimo minimumas pigesnis apie 25 proc.,
negu Kaune.
'
Vilniui skurdo jaučiama kiekviename
žingsny. Didžiumos veiduose galima iš

skaityti susirūpinimų, nusiminimų, melan
cholijų...
■»
S
Vienok negalima sakyti, kad Vilniuj
apsoliutus visiems skurdas. Ten yra daug
žmonių, kurie vaikšto gražiai pasipuošę,
visai patenkinti lanko pasilinksminimo įstaigaef, moka dideles sųskaitas restora
nuose ir važinėja gražiai limuzinais. Tai
biznieriai, bankininkai ir kitoki vertelgos,
daugiau žydų tautybės. Pasirodo savo iš
teklius ir karininkai, kurie gauna dideles
algas. Karininkus seka valdininkai. Ne
puola dvasia ir jaunimas; studentai, gim
nazistai ir kitų mokyklų auklėtiniai. Ypač
jų kolegės rodo pasitenkinimo ir džiaugs
mo šioj ašarų pakalnėj.
Švarumo ir viešos tvarkos atžvilgiais
Vilnių Kaunas pralenkia.
Einant Vilniaus gatve daigiausia gir
dima lenkų kalba. Net žydai ir tie gatvėj
dažnai tarp savęs kalba lenkiškai. Rečiau
girdima lietuvių ir, dar rečiau rusų bei
vokiečių kalba. lankai šiuo laiku Vilniuj,
be abejo sudaro didžiumų. Keli purkai ka
riuomenės ir valdininkija padidina Vil
niaus lenkų skaičių.
Čia lenkai gal ir nebūtų taip blogi
žmonės, iei nebūtu šovinistiniai nusiteike

ir negalvotų apie lietuvių — lenkų unijos
atnaujinimų. Net nusibosta beklausant iri
besiginčijant Vilniaus problemos reikalu;
vos spėjai susipažinti, pasikeist keliomis
mintimis, tuoj politinis klausimas. Siau
resnio akiračio, senesni, religingi lenkai
pamatuoja unijos reikalingumų istoriniais
ir tikybiniais išvedžiojimais; jaunesnieji
— ekonominiais ir militariniais. Negavę
pritarimo, daro išvadų, kad tarp lietuvių
ir lenkų santykius šaldo vokiečiai.
Dėl Klaipėdos paaštrėję lietuvių vo
kiečių santykiai. Vilniaus lenkams džiaug
smo kelia; girdi pykdamiesi su vokiečiais
lietuviai bus nuolaideani su lenkais. Šian
dien jie visi mano, kad Vilniaus klausi
mas galutinai išspręstas. Nors daugelis
pripažįsta, kad išspręstas šališkai, lenkų
naudai.
Yra Vilnhij daug lenkų dar kitokių

nusistatymų. Tai socialistai ir net simpa
tizuojantieji Maskvai. Tokių teko sutikti
ir iš valdininkų tarpo. Jie įsitikinę, kad
dabartinė ekonominė krizė ir darbas pa
greitins Lenkijoj socialinę revoliucijų.
(Bus daugiau)

Ketvirtadienis,

D R a

geg. 12, 1982
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SPAUDOS RĖMĖJŲ
REIKALU

u

g a s .

3

min. Petronėlė Bandzienė ir
M. Širvaitienė (iš Mot. Kliubo).

nikas Beechnut Grove darže, ovacijų sukėlė publikoj. PubŠis piknikas bus rojaus pikni likos buvo gana daug. Nema
“Detroito žinių” kampelio kas. Daržas pilnas medžių, o ža dalyvavo biznierių ir proSmagu pasidžiaugti, kad
Liudmila įkūrėjams ne tik aš viena gar dabar taip puikiai viskas su fesijonalų. Svetainėje po pro
spaudos rėmėjų skyrius gerą
bę atiduodu, bet ir visi Det žydo, kad nuo kvapsnio sal gramos atskiram kambary bu
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
pasisekimą bei pritarimą ran
Į LIETUVĄ
roito , ‘ ‘ Draugo ’ ’ skaitytojui. dumas ima. Komitetas iš kal vo parengta vakarienė Liet;
da kaip klebonų, taip ir įvai
Pirmiau “Draugas” Detroite no kviečia biznierius ir visus Vyčių 102 kp. lėšomis. Pavai
Antrašas: — 3564 Vernon Highway W.
rių draugijų bei kuopų tarpe. Gegužės 2 d., pp. Jenečkų nebuvo taip įdomus, nebuvo geros valios žmones Šv. An- šinta A. Vanagaitis su visa
Telefonas Lafavette. 1298
Pranešė, kad Šv. Antano pa namuose įvyko išleistuvės p. taip noriai laukiamas kiekvie- ‘ tano parapijos piknike daly artistų grupe; dalyvavo vie
rapijoj jau yra išrinkta iš šių Janečkui, kuris važiuoja į Lie nuošė namuose kaip dabar.
vauti.
tos biznieriai ir veikėjai. Užprogramą. Art. M. Čižauskie- draugijų: Šv. Ražančiaus, L. tuvą, aplankyt savo seną mo
MOTINŲ DIENA
Girdėjau, ne vienas ištarė
Kiek teko sužinoti, Mn kandžiuojant pasakyta gražių
nei vadovaujant, programą iš Vyčių 102 kps., Šv. Antano tutę. Visi turėjo labai smagų “ačiū” “ Draugo” redakcijai, tasX 6imonis
yra užsakęs iš kalbelių.
Iškilmihgai paminėjo Moti pildė Mot. S-gos jaunamečių dr-jos, Moterų S-gos 64 kps., laiką.
kuri leido tą puslapį detroi- uDraugo„ knygyno įvairių
nų Dieną*, šv. Jurgio parapi choras; padainavo keletą dai jšv. Jurgio parap. Mot. S-gos Gegužės 3 d. 5 vai. popiet tiečiams savo mintis išreikšti.
Naudingos Knygos
joje Mot. S-gos 54 kuopa pa nų. Solo padainavo A. Daily- 54 kps., Lietuvos Dukterų dr-' palydėjo į stotį didelis būrys Taip pat ir to kampelio vedė knygų, kaip antai: maldaknyminėjo Motinų Dieną gegužės, daitė. Duetą padainavo A. Za jos, S. L. R. K. A. 171 kps. draugų, linkėdami laimingos jui detroitiečiui Šimoniui, ku gių ir šiaip visokio turinio PALAIMINTASIS KUNIGAS
JONAS BOSKO
mėn. 8 d. Visos sąjungietės j balavičiūtė ir A. Karnagiūtė; Kitų susirinkimai dar nebuvo kelionės. Lauksim sveiko su ris daug pasidarbavo ir dar pasiskaitymui knygų. Kurie
norės,
galės
jau
vietoje
įsi

Jo Asmuo, darbai ir auklvsusirinko bažnytinėj svetainėj “Brangi Močiutė” padainavo įvykę. Šv. Petro parap. kleb. grįžtant pas savo žmoną ir buojasi toje srity. į
gyti.
ba, tai yra plačiai aprašyta
pasipuošė ten baltomis, rau B. Tautkiūtė. Suaugusiųjų kun. V. Masevičius surinks! dviejus sūnelius,
Žinau kai kuriuos žmones,
Jo
visas gyvenimas ir nuveik
donomis ir ružavomis rožė choras padainavo keletą nau tinkamus asmenis ir drauge
Ten buvus kurie laikraščiui kaip “Drau ;X Geg. 8 d. L. Vyčių 102
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
mis, visos susitvarkiusios po jų dainų, tai dienai pritaiky dalyvaus susirinkime.
gas” netikėjo pirmiau, bet kp. beisbolo komanda Clair
menės auklėjimo.
porą, ėjo i bažnyčią. Taip tų. Pirštų šokėja BC ZigmonTodėl prašome, kad kitam GEDULINGOS PAMALDOS dabar, atėję paklausia: “Ar Park žaidė su, svetimtaučių
pat ir jaunametės sąjungietės taitė gražiai pašoko. “Nei ta
galima matyti ‘Draugą?’ Tas komanda. Vyčiai per tris žai Knyga didelė, puslapių 707,
spaudos rėmėjų susirinkime,
iškilmėse drauge dalyvavo. vo negeresnė” vaizdelį atliko
kuris įvyks geg. 19 d. 8 vai. Šv. Petro parapijoj buvo parodo, kad daugiau detroitie- dimus turėjo 12 laimėjimų popieriniuose viršeliuose, kai
Jos pirmutinės suėjo j bažny O. Balkiūtė ir O. Rubikaitė.
prieš jų 3, bet užėjus lietui na tiktai .................... $2.50
v .
, ,,
. ,
A vak- Lietuvių zemutinej sve- laikomos gedulingos pamal čių pradės įprasti prie ‘Drau
čią ir užėmė pirmas vietas,-o Gmcai pavyko” vaizdeli at- , •
• • j
••
,
• ,
su ledais, visi išsiskirstė be
:i_ -r.
•_
tt*j- itaineJ, visi draugijų bei kuo dos už mirusį a. a. Leonardą. go ’ ir ateity su noru pradės
Gegužės Mėnuo, kiekvienai
paskui jas sekė suaugusios są- liko B. Gudinaitė ir M. Uždagerų rezultatų. Vyčių komanpų išrinkti atstovai dalyvau Yaselionį. Pamaldose žmonių skaityti.
dienai skaitymai. Vertė kun.
jungietės. Kleb. kun. J.
Či- vinytė. “Nori važiuoti” vaiz
Linkiu pasisekimo prade- j d<»s naujmji drabužiai gražiui ’
kaina
45c
tų. Kurie nebus dar išrinkę, lankėsi ir iš East Side.
žauskas atnašavo šv. Mišias delį atliko P. Križevičiūtė ir
~
j i ..... 1*’
’
J atrodo, ypač zirgvaikis ant'
»
Įprašome valdybas dalyvauti. Jau senai man teko būti Į tam darbui.
ir pasakė gražų,
tai dienai A. Zabalavičiūtė. “Pas foto
Ona Pucetaitė krūtinės puošia visą unifor-} Vadovė Sakyklai. Trečioji
Turėsime visą tvarką veiki šioj bažnytėlėj. Tiesa, maža,
pritaikytą pamokslą. Per Mi- grafą” vaizdelį atliko Antaknyga. Pamokslai apie Dievo
mą.
mui nustatyti. Tuokart pada- bet su skoniu įtaisyta ir lašias giedojo S-gos pirmininkė nas ir Pranas Širvaičiai; pnb- vę brolišką pagelbos ranką,
Malonę, Sakramentus ir Mal
X Detroito žinių skyrius
bai gražiai atrodo. Gerb. kun. Į teko atlankyti dr. J. B. RyM. Čižauskienė “Ave Maria”. lik'ą prijuokino labai skaniai.
dą. Antrasis padidintas leidi
žengsim apšvietos keliu pir Wm. Misevičius yra klebonu, dzausko ofisą. Nuvykęs radau kaskart vis daugiau rėmėjų
Suaugusios ir jaunametės vi Pijano solo atliko pijanistė A.
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
myn. ‘
užsiėmusį; palaukiau kol pa- susilaukia; vieni užsiprenunie
vargonininkas
P.
Salys
gra-*
kas. Kaina....................$1.50
sos drauge priėjo prie Komu Daumantienė. Dar pasirodė
D. ž. skyrius žiai giedojo per Šv. Mišias cijentas išėjo ir pradėjome j ruoja, kiti nusiperka prie bažnijos. Žodžiu, įspūdis buvo la penkios talentingos jauname
Virš minėtas knygas galinyčių atskirus numerius. Kobai gražus.
Kaip visuomet, tės; jos padainavo ir eilėraš- malonu matyti mūsų tarpe Pakviesti pas p. P. Yaselio-' kalbėtis.Man atrodė, kad dr.
respondentų skaičius irgi di- ma gauti:
taip ir šį kartą muz. J. Cižau- čius graliai deklamavo. Be to .daug tokių veiklių ir darbš- nienę papietavę išsiskirstėm Rydzauskas turi savo labora
torijoje visas naujas mašine deja. Netolimoje ateityje vie-1 “DRAUGO” KNYGYNE
į namus.
skas gražiai vargonais grojo dar dvi poros jaunamečių P&-,(v.įų narių.
rijas, kuriomis gydo ligonius; nam puslapy nesutalpinsime. 2334 So. Oakley Avenue,
gražias melodijas, o jaunas- šoko lietuvišką šokį (išmokė
Sąjungietė
ir mane “pervarė” per kai Detroitiečiai, burkimės į vie
ĮVAIRIOS ŽINIOS IR
Chicago, UI.
smuikininkas J. Stanevičius M. Aukščiūnienė). Kalbėjo
nybę — laimėsime ir antrą
kurias
mašinas,
kad
tikrai
pa

NAUJIENOS
pritarė jam smuiku. Matyti, kleb. kun. J. |B. Čižauskas,
ŠV. PETRO PARAPIJA
tirčiau, ar jos ką žmogui vei- “Draugo” puslapį.
ne vien tik motinos ėjo ir da kun. K. Valaitis ir M. Aukš
, Motinų diena gražiai pami- kia. O čia, kaip tyčia turėjau
X Komp. A. Vanagaičio va
lyvavo iškilmėse, bet sykiu ir čiūnienė apie Motinų dieną ir
Šio mėnesio 22 d. bus pirma nėta. Šv. Antano bažnyčioje šaltį, bijojau, kad nebūtų blokaras.
Geg. 8 d. Lietuvių sve
jų dukrelės pasirodė darbš ragino dar daugiau moterų Komunija 8 vai. rytą. Visi vai
Patogiausia vieta fotografuotis
giau.
Kai
pradėjo
mane
elek

tainėj įvyko graži programa, Vestuvėms, Šeimynoms, pavlečios. Kaip yra mums brangi įsirašyti į Sąjungą. Prie pro- kai, kurie yra parengti, susi- kleb. kun. I. Boreišis per abe
nlems. Viskas {taisyta pagal nau
Motinų Diena! Visi esame pil gramos prisidėjo muz. J. č'i-, rinks svetainėje 7 f30 vai. ry- jas Mišias darė atminimą už tros mašinomis šildyti, judin kuri publikai labai patiko. jausios mados. Važiuoju į namus.
gyvas ir mirusias motinas, bu ti ir šviesos spinduliais kai Liaudies dainelės gražiai ska Kaina žema.
ni džiaugsmo ir papuošėmė žaus^as.
| tą. Tėvams irgi verta tą dievo užprašytos Mot. S-gos 64 tinti, nė nepajutau, to šalčio mbėjo ir tas priminė senas DIXIE PHOTO STUDIO
savo krūtines gražiomis rau Žodižiu, programa buvo ta-! ną priimti Šv. Komuniją.
kps. ir Saldž. Jėžaus Širdies — dingo. Už tai dr. Rydzaus48«« W. VF.RJTOR HIGHWAY
donomis ir ružavomis rožė bai graži, įspūdinga. JaunnX Geg. 22. d. 7:30 vai. vak. draugijos. Taip pat kun. I. kui esu labai dėkingas ir pa močiutes, gimtąją šalelę. Vai
Lafayette 6058
kų armonikos orkestras daug
mis; tai tas reiškia mūsų šir metės atliko savo užduotį la bus vyskupas ir suteiks Dirtariu
kitiems
įsitikrinti.
Dr.
-J
Boreišis
pasakė
įspūdingą,
dyse didelį džiaugsmą ir pa bai gerai, matyti, kad ir jos mavonės Sakramentą. Kas iš
gerbimą mūsų gyvųjų motinų. veikia ir myli darbuotis sy j suaugusiųjų nėra priėmęs šito jautrų pamokslą apie motinas. J. B. Rydzauskas pasakė, kad Į
X Moterų Sąjungos 64 kp. nemokamai duoda “Šatus” •
Bet dar turime taip pat pasi kiu su savo mamytėmis lietu-. tikėjimo sustiprinančio sakrapuošusių baltomis rožėmis, tai viškoje katalikiškoje dirvoje.' mentą, dabar turės gerą pro- narės pas sąjungietę Mišeikie vaikams Toxin-antitoxin prieš
GRABORIUS
nę buvo susirinkusios bendrai diphtheria. Lietuviams reikė
tų veiduose matėsi nuliūdi Didelė padėka priklauso art. gą priimti.
Skirtingas, Įtekmingas ir Tvar
paminėti garbingą motinų die tų ta proga pasinaudoti, vai
mas, skausmas širdyse. Naš M. Čižauskienei už didelį jos
Pirm. A. Nausėda
X Geg. 23 d. 7:30 vai. vak. ną. Turėjo kauliukų žaidimą kučius apsaugoti nuo tos bai
kingas patarnavimas
laičiai tik tuomet suprato, kad triūsą ir pasiaukojimą tam prasidės misijos, kurios pasi
1024 Center Št.
1942 — 25th Street
neteko savo motinos, nes ku tikslui, nors ji dar nėra visai baigs 29 d. 40 valandų atlai su dovanomis. Gražiai pajuo sios ligos.
Rašl. P. Fabijonaitis
X P. Medonienė, M. S. 54
rie turi motinas, tai stengėsi sveika, bet vistiek dirba labai dais. Kunigas B. M. Pauliu kauta, skaniai pasivaišinta.
Lafayette 1275
2301 W. 22nd Plce
kps.
fin.
rašt.,
kelioms
dieno

ką nors ir kur nors jas, apdo daug, nes matėsi tame vakare kas, domininkonas, laikys mi X Komunistų kilpos. Geg.
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
ms
buvo
nuvykus
paviešėti
į
vanoti ir atminti, bet tie, ku jos nudirbti darbai. Linkime
2334 S. Oakley Avė.
sijas pirmą kartą Detroite. 4 d. Lietuvių svet. komunistai Pittsburgh, Pa. pas savo gi
rie neturi motinų, lieja gai sveikatos jai ir toliau darbuo
Kiti laikraščiai netiksliai pa buvo surengę A. Bimbos pra mines bei draugus, su kuriais
AGITATORIAI:
lias ašaras, nes neturi kam pa tis su sąjungietėmis ir jaunakalbas.
Jis
yra
vyriausia
ko

skelbė misijų laiką.
linksmai laiką praleidus su J. Dimša
Užlaikome visokių saldainių ir
guosti ir sykiu džiaugtis tą metėmis, kad kitais metais
munistų
galva.
Pasakė,
kad
X Maržai mūsų parapijos
3347 Auburu Avė.
Iš Lietuvos "Rūtos”. Turime viso
grįžo.
dieną. Jie eina į kapįnes, ne dar žymiau padidėtų sąjungie žmonių skaito “Draugą”, kū komunistų vienintelė užduotis
kių Lietuviškų Rekordų ir kitokių
X O. Rakauskaitė po sun Kup. J. Mačiulionis,
dalykų.
ša baltas gėles su skaudančia čių skaičius. Taip pat ačiū ir ris duoda mums žinių apie visas pastangas nukreipti į
2334
S.
Oakley
Avė
kios operacijos žymiai sveiks
P. Padolskas, E. Kirstnkienė
širdimi ir tenai atiduoda joms vakaro rengimo komisijai už
Detroito lietuvius. Turim pa prieš visas jiems priešingas ta.
Z. Gedvilas
lblfl — 25th STREET
Draugai,
draugės
linki
paskirtas- dovanas, o kiti au pasidarbavimą ir visoms toms
partijas,
dirbti
taip,
karštai,
Lafayette 6313
remti, jei mes norim turėt tą
12311 So. Emerald A ve.
sustiprėjimo ir tvirtos
koja šv. Mišias, o kurie ne sąjungietėms, kas kuo prisi naudą iš gero katalikiško laik1 revoliucijonieriškai, kad pat- greito”veikato~
M. Šlikas
gali ir neturi, tai tie tik siun dėjo prie to parengimo ir ti- raščio.
rauktų visus darbininkus į
10555 S. State St.
X Z. J. Miseliūnas sugrįžt,
CHAMBERLAIN
čia karštas maldas, priima tą kietų išpardavimo.
Kun. Vincas Masevičius savo pusę. Ypač katalikai bus iš Thompson, Conn., marijonų
BAKERY
dieną šv. Komuniją ir mel
sunkiausia patraukti, bet sa kolegijos; pasisvečiavęs pasetė
Korespondentė
Kepam Lietuviškų Duonų Ir pus
džiasi už jų sielas.
vo “draugams” nurodė kum vėlius vyksta į Chicago, Ilk,
L. M. K.
baltę ir visokius kelksus. Prista
tome { visas miesto dalis Ir Hamštį
sugniaužęs,
kad
komunis

Tad, brangieji, nenuliūskiDAUG PASIDARBAVO
kur darbuosis “Draugo” spatramack, Mlch.
užduotis
kime mes labai, atminkime,
Lietuvių Moterų Kliubas tų. . yra svarbiausia
8816 Chamberlain Avė.
,
ustuvėj. Kiek įsikalbėjus su
kad čia žemėje, mes tik sve Mūsų Moterų Sąjungos 54 turėjo savo susirinkimą ir pie eiti pas katabkus (Bimba va- z j Miselianu paplojo,
DETROTT, MICH.
Vinewood 1-2637
čiai esame, nes kai pašauks kuopos pirmininkė E. Paura- tfls Detroit-Leland viešbuty.
lna. enkalais, burtininkais)
mokykloj būdamas pama
Aukščiausias, ir mos tuomet zienė ir kasininkė M. StankieSusirinkimui vadovavo pir- su visokia literatūra, asmeni tė Detroito žinias “Drauge”,
ška agitacija, kad tik patrau su kitais detroitiečiai s Ivanau
turėsime keliauti pas savuo nė daug pasidarbavo mūsų min. Patricija Uvickienė.
Phone Cadillac 9540
kuopai. Surengė iš eilės .šeri-; Dovanas per kauliukų loši- ktų į savo “abazą?’, dalyvau sku ir Ozerka (moksleiviais)
sius.
A. M. RUTKETAITE
Vestuvių Sleblų Specialistė
O kurie turime gyvas mo tomis kauliukų lošimo vaka- mus laimėjo: 1-mą p. A. Ja- U susirinkimuose, kelti triuk atidžiai skaitydavo jas ir
ATTORNEY AT LAW
Kautu* pasiuva m pavasarinius,
vasarinius ir žieminius. Fur kau
Mortgage Bond Bulldlnur
tinas ir esame linksmi tą die rus, nupirko staliukus kauliu ckobson, 2-rą p. Yeselionienė, šmą kur tik galima prieiti. jiems labai patikdavo visos tus
persiuvant, Išvajom, pamuša
5 W. LARNED ST.
Tai
Bimbos,
rusų
komunistų
lus {dedam. Hemstltching padaro
ną, tai nuo šios dienos dar kų lošimui, gavo dar iš skal per kortų lošimus 1-mą p. 8.
naujienos.
me belaukiant- *
(Comer Woodward)
daugiau prisiriškime prie jų byklos pinigų S-gai ir šiaip Kudirkienė, 2-rą H. Stepanau agento, pamokymas saviems
Darbas Gvarantuotas
X Geg. 15 d. bus Šv. An
Residence
456 Neff Road
’S DRE88 8HOPPE
tavorščiams. Pruseikai, (But tano parapijos mokyklos vai- j 3964ANNA
GRO88E POINTE
ir gerbkime jas. Tai tuomet daug darbuojasi kuopai. Jos ckienė.
Vemor Hlg9iway W. kampas
Res. Phone Niagara 0764
Įsirašė nauja narė ponia kui ir Strazdui irgi kailį va kūčių pirma Komunija. Sesu Hubbard Avė. Lafayette 1934-J
galėsime ilgiau džiaugtis jo yra energingos ir darbščios
nojo, ypač Pruseika daugiau tės mokytojos daug sunkaus
sąjungietės. Pirmininkė K. HilL
mis.
«uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniHiiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«
Paurazienė, kaip matyti, sten Iš kliubiečių įsirašė į visų sia gavo už išvogimą centro darbo padėjo, vaikučius ttiolaiškų, kurie išdavė Bi
giasi ir dirba kiek galėdama, tautų grupę popios A. Berno biuro
VAKARAS PAVYKO
. , ,
. A , .. .
-kydamos. Todėl pageidautina,
mbos ir komunistų kai kuriuos , ,
.
,. . ,
,
=
LIETUVI8 GTDTTOJA8 IR CHIRURGAS
mūsų kuopai. Taip pat ir ka tienė ir A. Jacobson.
A
~
. i kad sekmadieni ko daugiau- 5 Gydau visokias liras. Vartoju naujausius rydymo Įrankius: Elektros
planus.
Už
tai
dabar
Prūsei-'
.
x
.
,
x
.
Iš Lietuvos Dukterų drau f
Artlflclallškų Saulės Šviesų, Dlathermlų, Sinusoidei Ir 1.1
54 kuopa drauge su jauna- sininkė M. Stankienė daug pa
„.i šia žmonių bažnyčioj susirin £ lempas, Bandau
kraujų, šlapumų Ir t. t Prieinamų kaina.
ka
vadinamas
silpnapročiu,
tą
■
.
,.
rmetėmis buvo surengusios pro sidarbavo kuopai; ji augina gijos ponios Benedikta Dap
3 Spėriai Iškurnąs: Ligos moterų Ir ligos vidurių, nervų Ir rcumatlsnto.
ktų pamatyti iškilmes.
=
Valandos: 10—2 dienų ir 4—S vakare.
gramą 7 vai. vakarą. Vakaro dvi dukreles, tai ir Jos pri kienė ir Josephina Jenulienė. pat galima pasakyti, kad ne
=
12438
Jo.9.
Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
X Geg. 22 d. Šv. Antano
Pristatyta sus-me į “Drau užilgo ir Bimbai taip bus.
vedėja, kuopos pirmininkė E. klauso prie jaunamečių ir jos
=
Telefonas dienų Ir naktj: ARLINGTON 2683
X Savo bizniškais reikalais! parapijos įvyksta pirmas pik- MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiNinniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
Paurazienė Mvarkingai vedė {dažnai pasirodo scenoje. Būtų go” žinių skyrių rašinėti pir-
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Kontestininky stovis

iš Rusijos it vėl dilba Alar- jautos, aukefea, tariu širdin- V. Dievo, Jėzaus Kristaus, ku, my parinktų kokių nukėlę Oleveland, Ohio. — Barnard
shall Field parduotuvėje už giausią ačiū, ačiū!
ris gailėjos vargšų, juos glo- man, ligoniui, sušelpti
illaag prieš porų metų gavo
18 dol. savaitei. Jis daug pa
Meldžiu iš Vrešp. Dievo vi- i bojo ir ligonius gydė,
Nuoširdžiai, per spaudų pra į smūgį į galvų golfo sviedinu-

f'. Gubysta, 4335 S. Alozart
Misiūnas,' Roseland, III. 245 sakojo apie nežmoniškų tvar siem|B geradariams gausių ma-. Per Tave, Jėzau, ir žmonių sau visų brangių brolių ir se-1 ku. Nuo to jis pradėjo nepakų Rusijoje. Ten žmogus ne lonių, kad ne vienus nepatek-i krikščioniškų meilę aš, bied-.sučių lietuvių neapleiskit ma prastai gerai augti,
ir per
St., Chicago, Iii......... 610,300 VV. JOStli St................ 160,470
turi
laisvės
nė
į
gatvę
išeiti,
tų
į
tokias
nelaimes,
kaip
aš;nas
ligonis,
atsišaukiu
per
nęs,
vargšo,
bėdoje.
Jūsų
pametus su virš išaugo net 8 co
P. Pa bijūnai tis, 2320, W. 23.
U. Rašmskicnė, 1630 S. 5u
negali
paimti
strytkario
ir
va

esu
6
metus
ligos
kankinamas
spaudų
į
visus
dvasiškus
va

Avė. Cicero, 111......... 600,b50 PI., Cbicago, 111......... 140,IMK)
galbos aukelės, kaip pavasa liūs. Dabar vaiko tėvas rei
žiuoti:
turi
stoti
į
eilę
ir
lauk

Pavaikščiot nė uždirbti nega dus, kunigus, katalikus, ir vi rėlio šviesi saulutė, visų V. kalauja, kad sportininkas, ku
V. otaucikas, 1706 VV. 47 A. Žolynienė, 6709 Arcliei
ti,
kada
gausi
įlipti.
Norėda

liu, neturiu tėvelių, nei gimi sus geros širdies lietuvius Dievo surėdytų gamtų gaivi ris tų sviedinį mušė vaikui su
St., Chicago’, 111......... 500,500 j Avė., Cbicago, III. ... 119,950
Liūdna man, ligoniui, kiek Jūsų malonė leis, pagel- na. Atgaivins ir man sveika- mokėtų $20,000. Gydytojai pri
A. J. Janušauskas, 1301 S. j A. Gudėnas, 6807 So. Canip- mas valgyti, taip pat turi ei nių.
50th Ct., Cicero, Ui. . .575,050 ! heli St., Cbicago, IH. 115,000 lėn stoti, kol tavo eilė ateina, jaunystėje laukti paskutinės bėkit man aukele, maistui ir tos jėgas. Dėkingas lauksiu iš pažino jog- vaiko nenormalištai turi nors keletu valandų gyvenimo valandos, ir bėdoje gydymuisi. Mažum kas suruo- visų pagalbos, aukelės.
1
A. Stuiginskas, 1628 S. 5b i Sutkus 1007 Eiglrt st.,Wau
išstovėti. Žemės negali pirktis nėra prie ko pagalbos šauk-. štų kokį parengimų, susirinkiJ.
LAPINSKAS
‘
*aS aubrunas
smūgio paAvė., Cicero, 111......... 534,270 ' kegan, III.................... 103,300
kiek nori. ,
tis, kaip tik prie gailestingo, muose ar tarp savo pažįsta-j 1432 S. 49th Ct., Cicero, III J sėkmės.
V. K. Alandravickas, 815-45 I Gaižauskas, 148 E. 107th st..
Prieš išvažiavimlų į Rusijų
St., Kenoslia, Wis. .. 530,300 Roseland, III................ 88,625
tas rusas buvo bolševikų pa
• P. Varakulis, 724 VVest L8
Condratas, 1706 E. Mažiūrų. Bet parvažiavęs čiau- į
St., Clncago, 111.......... 530,230 yomensing avė. Phila. Pa
.................. 83,800 do... Sako: “Čort poberiot tu j
Adams
Grybas, 2244 VV
Bugentavičius, 1616 N. Lin-Į Rossiju, čeloviek nikak nemo- Į
420,240
St., Chicago, III.
coln St. Chicago, III. 6WI žet tam žyt!’r (Velnias
S. Staniulis, 6651 .S. 'laiiuan , Vaicekauskas, 4242 S. Ma-1 t{l
žmogus jokiu būdu
l
Avė., Chicago, 111. .. 415,930
negali ten gyventi!).
Įplewood avė., Chicago, III.
«**
Ag. Gilienė 3131 Emeraid j
... 44,400
Tad, mieli broliai ir seserys,
Avė., Chicago, 111. . . 360,940
M. Povaitieuė, 700 S. 9 st lietuviai! Saugokitės komunis
M. Varkaliene, 6315 So. Lin j Herrin, III............ ..i 33,550 tų, nes jie stengiasi. iškovoti
coln Av., Chicago, III. 356,195
Bacevičius, i 850 Wal>ansib laisvę ne jums, bet tiktai sau,
Johnson
F. Petrauskas, 14
Avė. Cbicago. Tll .. 26,701. o visų liaudį siekia pavergti.
si., Binghamton, N.
J. Vaičaitis, 424 Dean St. Saugokitės jų kaip kokios
. 342,490' Scranton, Pa. ....... ... 25.85C choleros.
J. Aukškalnis, 1354 iiam
A. l’aukštis, 2225 S. Oflkley
Teta
son St., Gary, lnd. . . 2i9,810. Avė., Chicago, III. . ... 21,000
A. Valančius, 1-2:it S. o«' Ip Tn’iišlm. 2331 S ():ikl“v
Avė., Cicero, 111. ... . 224,500 Avė., Chicago, Tll. .. 20,650
G Kazlauskiene, 45ob U>.
.1. Balsis. 610 Wa Ii St. Roek
Padėka ir atsišaukimas
Rock\vcll st., Chicag o 187,350 ford. Iii . .. . ... .. . 5.800
Širdingai dėkoju “Draugo*
Rėkus, 1850 VVabansia avė.,' A. 1 .argr anas, 4.'>21 S \\>,
!
įedakcijai
už mano, vargšo, ‘
Chicago, lllv........... . 175,910 -ditenn\\ Avė. ('kiču
'atsišaukimų ir padėkos žodv-!
35 A v e III.............. ..............
.j. Žvirblis, 1513
Vu'’:»itis. Lnzerne.. Ca. I .Cirt į iio spausdinimų. Dėl to išgirs- ,
Melrosc Bark, III. . . 162.900
La lietuvių visuomenė mano į
liūdnų balsų, pagalbos šaukia
ntį. Tik dėl to iš geradarių
___ _
sulaukiu kokios užuojautos,s
kių buvo 22; prie kiekvieno aukelės. Daug kartų aplanky- j
ėjo būrelis žmonių. Buvo ma- į dama panelė M. Karpiūtė su- ,
tyti net keletas katalikų, Įsi- | šelpė aukelė; pirmiau ir du-’
Apie komfumistų šventę. Mū maisusių į jų tarpų, žinoma, bar aukojo $1. Iš Roseland,
sų kampelyje Rusijos paukš nenusimanančių tai, kų daro. 111., taip pat dažnai aplanky- Į
teliai dirba savo pragaištingų Iš viso ne daugiau kaip šim damos W. Mitkus sušelpė nu
darbų. Prieš keletu savaičių jų telis. Pradėjo eiti nuo 103 g- kėlė pirmiau ir dabar auko
agentai vaikščiojo po namus, vės ir Indiana Avė., įvairiais jo $1.00.
neaplenkdami nė vieno, ir ap šuntakiais ir perbėgant, nes
Ačiū Cicėros p. A. Janušau
gaulingu būdu kalbino žmo valdžia neleido eiti Michigan
nes “pasirašyti jiems’’. Girdi, Avė. Pasuko į VVabash Avė., skui, kuris nenuilstamai darjie dirba žmonių gerovei. Su 107 g-vę ir maršavo ligi Vi- buojdsi “Draugo” spaudos
ŪMŲ užsitraukimas senai buvo
nešvarumai. Luckies tą procesą įvedė.
rinkę žmonių parašus, jie pa- niclien Hali, kur išliejo visų konteste, parapijos, draugijų
ir
labdarių
komitetuose,
daug
neliečiamas” . . . dalykas,
Tik Luckies jį ir turi!
nųs , Vaš.ngtoną ir reikalaus, | tuKį valdžiai Tio koniunial,-,.
kuris buvo uždraustas minėti tabako
Ar užsitrauki dūmą? Atsimink kad valdžia mokėtų visiems j Uai ne tiek rapinasi b(J(h>r. pasižymi labdarišku veikimu; j
versle ... vengtas dalykas! Kodėl?
jog virš 20.000 gydytojų, kuriems
Dėl to, kad kiekviename tabako lape
bedarbmms ir kad -žmones ga-, blaifi, kaip sa¥Q aovįetų reika. aplankydamas mane, ligonį, 1
buvo duota išbandyti Luckies, pama
suteikė
man
dovanėlių
ir
gra

— net geriausiame, lengviausiame —
tuodami
savo nuomones savo pačiu
lėtų geriau gyventi be darbo. lais.
gamta slepia tūlus nesvarumus, kurie,
Pirmiausia jiems rūpi žios literatūros pasiskaitymui.
rūkymo patyrimu, pareiškė, kad
Tai išgirdus ir nieko nelauk Amerika suvienyti su Maskva,
jei neišimti, nemalonūs jautrioms
Luckies mažiau erzina gerkle, negu
Už
jo
gerus
darbus
verta
vi

gleivėms
!
kiti eigaretai.
\
dama, aš atšoviau: -Kur ra- tai tada vjskaa b|K „orait,.
suomenei
jį
atjausti,
prenume

-tis1
Kadangi, žinodami ar nežinodami,
šit tokius kvailius, kurie ga Pati eisena atrodė kaip be
mes visi vienu ar kitu laiku dalį ci
ruoti
per
jį
“
Draugų
”
ir
su.
lėtų mokėti nedirbančiam’” pročių būrys. Ėjo gatvės vigaretų dūmų užtraukiame - Lucky
Jūsą Gerklei Apsauga
teikti jam progų ir garbę lai
Tai apgavikųi agentas
ir
žino,i„
•
,
T
»,i:
„
••
i
•
Strike išvystė šį svarbų mokslišką
n
aunu. Policija norėjo sulm- mėti konteste. Reikale kreip
rf knltėjimus . prieš kosulį
procesą, kuriuo išvalomi tie tabako
mų mulkintojas, 'Usigiiebę> j j.ytj,
(jar ran,įaį
kitės i jį laiškeliu: A. Janu
savo skvernus kad bėgo lai
O. K. AM£RUGt
leido. Bet sekė paskui.
šauskas, 1301 So. 50th Ct,.
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—<0 moJtrniskif mhtučiiĮ ia pasaulio
net neatsišukdamas!
Cm.. w».
įtriuuMs lakiu arkoatrau ir Lucky Strike Hiriouan, kitkmruį AutraJinrio, Ketvirtuditmo,
Kiti raudonukų reikalavi- Cicero, III., o jis visiems ma
The Amerieafl
Tobacco Co.
ir Šeštadienio vakarą, per V.B.C. Kadio tinklą.
Bet, štai, gegužės 1 d. 4 vai. n)aį jjUVO nem(okėti nuomos ii
loniai
patarnaus.
popiet išeina visa komunistų; taksų, Tai
Ir aš, vargšas, gavęs iš ge
paroda su savo plakatais ir „inkaD)s vicša kova paske|b_
skarmalais ant lazdų; ant vie-|,a NamQ turj> turi mokMi radarių pirma ir dabar užuo-

Užsitrauki?
.r*.--- ■ _ IIT. lll
-į_

CICERO, ILL

LIETUVIAI AMERIKOJ!

i

ROSELAND, ILL.

Ir Štai Paskutinis
vengtas dalykas
cigaretų skelbimuose!

D

toasted

nų buvo užrašas, kad nori dar ; taksu8> 0 nuomos ncga|i
bo, <Įnt kitų atvaizduota su-; Gerai)
0 kaa t,]ri
gn,aušta kumštis, o ant tre-1 ,aĮ prara.aU!| Ir būsi tada su
č.ių vėl kūjys ir piautuvas. To jais lygus...

JOHN B. BORDEN

LIETUVIŲ EKSKURSIJA 1 EUCHARISTINĮ
KONGRESĄ IR Į LIETUVA

(John RagUzlunas Eforden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Mieli broliai katalikai, ne
Telcphone Randolph 0727
ženkite nė žingsnio su raudo
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
naisiais, nes patys sau pinkTetephone Roosevelt 9090
les pasigaminsite. Rusijoje ne , Name: & iki 9 ryto. Tei. Kepub. 9000
(Tęsinys iš 2 pusi.)
j išmanėliai pasigamino sau di- '________________________
bo. Jie patys, ne kas kitas gt; | džiausią verguvę, nežiūrint to
Ii rasti i v grąžinti gerovę. Y- j kaip komunistų komisarai gra
ADVOKATAS
ra priemonė. Štai, šiemet į- žiai žmonėms kalbėjo. O daMiesto
Ofisas
77 W. VVaahlnirton 81.
vyks prezidento rinkimai, bar tie vargšai, Rusijos dar- Rocnii 906
Tel. Dearborn 7966
Valandos 9 ryto iki 4 po piety
Žmonės savo balsus turi taip , bininkai, net plaukus raunasi
pakreipti, kad visi vargšų nuo galvos: neranda jokio iš- Vakarais: Utarntnkals ir Ketvertais
« iki 9 vai.
priešai kaip su šluota būtų sigelbėjimo; susilaukė didės- 4146 Archer—Avė.
Tel. Eafayette 7817
nušluoti iš vyriausybės viršū , nės verguvės, negu prieš KrisNamų Te L Hyde Tark 8396
nių.
i taus laikais buvo.
Yra vilties, kad būsimuose
Gai netikit? Aš kalbėjau su
rinkimuose ne kitaip ir įvyks vienu rusu, kuris praėjusių vaNes pakankamai privargo nii--[sarų buvo nuvažiavęs ‘rojun’ LIETUVIS ADVOKATAS
lijonai žmonių. Nauji krašto ir nopėjo ten pasilikti gyven 155 N. Clark St., Room 909
Telephone KRANK LIN 6746
valdovai turės rūpintis pačios ti. Bet kai pamatė, kad ne 3117 Union Av«., 7 iki 9 v. v.
KAIP GALIMA RASTI
GEROVĘ

’

A, A. SUKIS

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSE”
Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
nis Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant 'laivo
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę.
Po kongresui tuo pačiu laivu
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdų.
Laivakortės turistine klesa į vienų pusę ...................
Ten ir atgal ............................................................................

Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. ktm. J. J. Jakaitis.
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

CHAS. A. PEPPER

gerovės likimu.

Ašara

gali Žmoniškai gyventi, grįžo

$145.60
$215.00

2334 SO OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL,
Telefonas Roosevelt 7790

Talsphons VICTORS 2218

I

KUN. J. JAKAITIS

Ketvirtadienis, geg. 12, 1932

, D H

IUGJS

&

pese tupint ir pro pirštus žiū- sų pirmininkė bei raštininkė
rinkt kitus kritikuoti, o kai nėra lietuvės, bet mes visos
pakviečiama užimti svarbi vai su mūsų buvusiomis pirminin
ATSAKYMAS “GEGUTEI” tęs, kurios pateko naujon vai-^dybos vieta, tada išgirsti: kėmis Biežiene ir ljauraitie- Oflbos Tel. GrovehiU 0017
Res. 1707 S. Artesian Avė.
-----------dybon. Tiesa, Šv. Kryžiaus Ii-Gerbiamosios, aš neapsiim- ne, kurios jau išsilavinusios
Tel. Orovehlll 0617
DR. SUZANA A SLAKIS
Alurquette Parke. Jeigu Ge- goninės rėmėjos turi 150 na- siu”. Kodėl? Beveik kiekvie visokiame veikime, padėsime
Specialistą Moterų ir Vaikų Ligų
gutės korespondencija nebūtų rių, betgi yra daugiau svetim- na gali užimti valdyboje vie ir kartu dirbsime su savo nau
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDJTOJAS IR CHIRURGAS
tilpus “Drauge” trečiadienio taučių negu dvi, ir jeigu Ge- tų, bet bijosi, tur būt, kad ja valdyba.
2423 West Marųuette Road
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po plotų.
Ir 7-9 P. M. Ket. 8-12
(Vakarai*: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
luidoje, geg. 4 d., nr. 106, tad'gutė norėtų tai patikrinti, ga- kaip kitus kritikuoja, kad
Mums reiktų gerbti savo VoL: 2-6 Nedėlioj
susitarus
Seredomla Ir Nedėliomls pagal susitarimą.
valdybų, kad ir svetimtautes,
ir man nereiktų šių korespon- Ii paprašyti ligoninėje pas se- taip joms neatsitiktų.
Ofiso
Tel.
Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Tel. Lsfayette 6793
dencijų rašyti. Rašau ne iš i seles nurodyti pavarde^ ir jų
Kad svetimtautės yra mūsų jeigu jos mūsų lietuviškai liblogos valios, bet tik prašo- Į tautybę.
valdyboje, nemanau, kad tai goninei gelbsti ir mėgina suOflao ir Rea. Tel. BouL 6914
ma mūsų praėjusių metų val Jeigu Gegutė dažniau daly kokia nuodėmė. Juk ir ligoni ieškoti būdus ,kaip daugiau vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. Oflao ir Rea Tel. Boul. 6913
dybos narių ir norėdama vi vautų mūsų rėmėjų susirinki nėje priimami svetimtaučiai kapitalo šiai organizacijai ga- į Office: 4459 S. California Avė.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
Nedėlioje pagal sutartį
siems parodyti Gegutės klai muose, tai ji būtų žinojus, kad ligoniai, ligonės, štabe yrasve uti, narių skaičių padidinti ir
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
das, kaip aš jas matau. Nors išrinktoji nominacijos komisi timtaučių gydytojų ir net gy- j taip toliau, kuris eina ligoniVok: 1-ž ir 6:S4-«:S0 vai. vak.
VaL: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare
Nedėtoj
auMtoroa
Hedėtloj suattoraa
DENTĮSTAI
Gegutės korespondencijon bu ja (iš: Zolpienės, Vaičienės, dytojų valdyboje yra svetini-! nes gerovei, o ne kam kitam,
-s
vo ir įvelta Šv< Teresėlės dr- Poškienės, Mis. Torczynski ir taučių daktarų!! Bet vistiekjMums reikti} būti geresnėmis Phone Boulevard 7042
Res. 9846
Tat Canal 0367
Res. Proepect 4469 Tel. Ofiso 4060
gija, bet aš jos nemėginsiu Miniataitės turėjo net du su-1 ligoninė yra lietuviška, jų glo' diplomatėmis,
Alfa
teisinti ,nes manau, kad jos' brinkimus dėl nužiūrėjimo i
Sėtuvių organizacija, vai Į
DENTĮSTAS
valdyba ir narės atskirai sten- j naujos valdybos ir kiekvienai '
lietuvių seserys vienuolės
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
4645 So. Ashland Avė.
X P- Jonas Vilkišius, kuris
gsis save apginti, jeigu buvo į mūsų lietuvei narei buvo duo- ir
Mes nemanome, kad Ii
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, W1S.
Arti 47 Street
teisingai apie jų parašyta.
proga pirmininkauti. (Gal goninės rėmėjų valdyboje tik-, labai ilgų laikų dirbo Western
Ofiso vai.:
Rezidencija 4400 So. Artesian A ve
and
Southern
Life
Insurance
!
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8' vai. vak.
tai
pirmininkei
ir
raštininkei
rai.
Gailai
6122
Valandos.11
ryto
iki
4
po
pietų
Trnuutinė Gegutės klaida1 ir Gegutė buvo kviesta) Pra
Rezidencija:
< iki 8:14 vakare
3904 — 71st Street
yra toji, kad ji Trečiam Birtli syta beveik kiekvienos narės, turint svetimįtaučių, tas pa Co., pernai buvo išvykęs savo
Nedėliomls tJ ■ susitarua
day Pal ty, kuris įvyko Hyde j bet nežinia ar dėl baimės, ar keis ligoninės atmosferų. Čia gimtinėn, Lietuvon, kurios jau
D t U T 1 b T A S
l'el. Canal 6764 Res Republlc 6356
Park Kliube, balandžio 28 d.,' kokios kitos priežasties lietu- vos įėjus vidun sutinka tave nebuvo matęs apie 20 metų,
2201
West
22na
Street
UR. J. J. K0WAR8K13
niatė tik dvi svetimtautes. La vės neapsiėmė. Kur Gegutė lietuviškos seselės, lietuviai Ii ir ten viešėjo, ilsėjosi net 9
(Kampas Leavitt si.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
bai mažomis akimis tur būt I buvai. Štai tau buvo proga goniai, gydytojai, slaugus ir mėnesius. Daug kų patyrė ir
Nuo 1 iki 8 vakare
Ofisas 2403 WEST 63' STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
matė
savo
akimis,
koks
ten
Seredoj pagal sutartį
žiūrėjo, nes man yra žinoma, palaikyti pirmininkystę lietu- taip toliau.
Kertė So. Westeru Avenue
IR OBSTETltlKAS
progresas
ar
kur
regresas.
T«l. Proepect 1028
Nuo
pat
šios
rėmėjų
drau

kad daugiau svetimtaučių na-i vių pusėje ir apsaugoti visus
Gydo staigius Ir chroniškas ligas
l Boulevard 7182
Rezidencija
2 359 So. Leaviti Si
gijos
susiorganizavimo
joje
Dabar
Jonas
draugams
ir
pavyrų. moterų ir vaikų
rių matėsi, ir dalyvavo; ji turį nuo tokio baisaus pasipiktiniRez. Hemlock 76 9 j
Tek Canal Oiou
DARO OPERACIJAS
valandos. 1-4 po pietų Ir 7-0 » *
būt tik priskaitė svetimtau-' mo. Žinoma, yra geriau kana- priklauso svetimtaučių (kitos žįstamiems pasakoja Lietuvo;
Ligonius priima kasdieną nuo
»e<tel1oi pagal susitarimą
svetimtautės "net organizuoti 3® įgytus įspūdžius,
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis tr seredomls tik
padėjo). Ir jeigu svetimtautė :
D L N T 1 8 T A 8
išuulno susruu us
GRABORIAI:
ne savo laisva valia, bet mūsų
Ofisas. Laboratorija ir X-ltay
4712 So. Asliiand Avenue
Urt. s. A. UI) WiAI
Vai . įSuv iv r,to ik. o «ukaro 2130 \YEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lietuvių, prašoma apsiima pir
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
LACHAVICH mininkauti,* nėra ko raudoti '
X-Ray
lei. cicero 1269
Vai
7 iki 9 v. v išskiriant Seredos
bei pavydėti. Šioje organiza- į
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis u«
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SUNŪS
bu*.
UK. 6U3SEN
CHICAGOJE
cijoje pirmininkauti nėra taip
2924 W. WASH1NGTON BLVL
LIETUVIS
UliABUlUUS
LIETUVIS DANTISTAS
Laidotuvėms -pa
Kitos vai ant VVaslhngtou Bu*vd
lengva,
kaip
kitose.
Pirminin

tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse Ruopigiausia.
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
4:30 — 6:30 kasdien
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu alsisuuk.li, o mudu kei tenka daug daugiau pa
valandai vakare
felefnnai: Kedzie 2450 — 2461, arb*
X
—
Spinduliai
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Nedėiioiuis ir seredonna susitarus
Cicero 441 Rez. tel Cicero 2888
dirbėti, negu kas mano, nes
Tel. Rooeeveil 261a arba 2614
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
.4847
W.
14tli
ST.
Cicero,
iii.
dirbystės.
2314 W. 23rd Pi., Chicago
ši rėmėjų draugija suorgani
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6123
OFISAS
> *
OllSO lul. liepubilc 226b
668 West 18 Street,
„
zuota panašiai kaip ameriko
Namų Tel. Hemlock 2010 Rezidencija: 4628 S. Richinond Ava.
Telef. Canal 5174 1430 o. 49 COUTt, Cicero, Ilk
Telephone Republic 7848
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nų aristokratiškos draugijos,
SKYRIUS: 3238 S.
TEL. CICERO 6927
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak
Halsted Street, Tel.
4142
ARCHER AVENUE
tad ir pirmininkei tenka už
Nedėlioj; 10—12 ryto.
Victory 4088.
*
\
JUOZAPAS NORBUTAS
DENTISTAS
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
miršti savo reikalus, daug
Telefonas Yards 1138
Mirė gegužės 9 d., 10:30 vai.
2403 West 63rd Street
2 Iki 4 ir 4 iki 8 vai. vak.
ryto, 1932 m., sulaukęs 22 me
kampas Western Avenue
brangaus
laiko
ir
nemaža
pi
tų amžiaus, gimęs Ghicagoje.
Phone Boulevard 4139
VaL 9—9 išskiriant tračiadieniua
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Paliko dideliame nuliudimo
nigų pridėti; jai tenka šaukti
motiną Domicėlę, brolį Kazi
Telefonai dieną ir naktį
Lietuvis
mierą, dėdę Petrą Norbutą Ir
Graborius ir Balsamuotojas visokių komisijų, komisijėlių
VIRGLNLa 0034
dėdienę Agniešką Norbutienę,
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
D
p. C.K. Kliauga Ofisas: — 4645 S. Aslilantl Avė.
dėdę
Pranciškų
Valuckį,
dėdie

GRABORIUS
D E N T 1 S T A S
Tunu aulom ubilids visokiems susirinkimus ,kaip ligoninėje,
nę Agniešką Valuckienę, dėdę
Chicago, 111.
Tel GrovehiU 1696
Utarniiikais, Kelvergais ir Subatomis Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
ir dėdienę Žemgulius, 3 pusse
taip ir savo namuose, tenka
Musų patarnavimas
2420 W. Marųuette fUI. arti Uestcrn
seres: Stanislavą, Petronėlę ir
reikalams.
Kaina
prieinama.
8 vak. Nedėliomls pagal sutartį.
visuomet sąžiningas Ir
Avė.
Pl.oue 'Hemlock 7828
Bronislavą, pusbrolius:
Petrą
nares šaukti, o juk ir telefo
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
Norbutą, Kazimierą, Pranciškų,
Panedėiiais, Seredomis ir i'elnyėiomis
3319 AUBUKN AVENUE
Namų Tel.: Prospect 1930
Stanislovą
(klieriką)
Valuc1821 So. Halstetl Street
me Išlaidų ažlalkymnl
nas iie dykai, bet kainoja, o
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kius,
4
pusbrolius
Žemgulius,
skyrių.
Chicago, 11L
Va.. 9-11 ryto 2-4 ir *7-9 vok.
pusbrolį
Punkauską ir ciocę
tau niekas už tai neatlygina.
Tel. Cicero 4766
Punkauskienę, o Lietuvoje dvi
Ssraaomls po pietų ir Neriėldianiat*
Nauja, graži koTad, Gegute, nebijok, nes I seseris Juzefą ir Kazimierą.
tik susitarus
Kūnas
pašarvotas
randasi
3422 W MARUUET'iE ROAD
plyJ^a dykai.
šią garbę (jeigu būtų galima i 1618 So. Union Avė. Tel. Canal
DENTISTAS
4801.
Gydytojas ir Chirurgas
garbe vadinti) tenka ne be
Laidotuvės įvyks subatoj, ge
Res. Phone:
3307 Aubura Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
1446
S.
49
CT.
CICERO
gužės 14 d., 8:30 vai. ryto Iš
4631 SO. ASHLAND AVĖ. Englewood 6641
Office Phone
VKDftJAS .
darbo įgyti, o visi žino, kaip
namų į Dievo Apvaizdos parap.
Val.: 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare
Wentworta 3uou
VVeulvvurlh 8999
bažnyčią, kur bus gedulingos
Tel. Yards 0994
1650 AVEST 46th STREET mes sėkmingai gyvuojame per ! pamaldos už velionio sielą, o
iš
ten
bus
nulydėtas
į
6v.
Ka

AKIU
GYDYTOJAI.
Kampas 46th Ir Paulina Sta
šiuos pirmutinius metus ir už-1 zimiero kapines.
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
Visi gimiąės, draugai ir pa
Tel.
Boulevard
6203-8413
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GRABORIUS
VALANDOS:
tikrinu, kad nęprasčiau gy- I žįstami esat nuoširdžiai kvie
dalyvauti laidotuvėse ir
Nuo 10 iki 12 dieną
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
6558 SU. HALSTED STREET
vuosįme ir ateinančiais me-' čiami
suteikti jam paskutinį patarna
N uo 2 iki 3 po pietų
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
Valandos: 2-4 ir j-9 vau vakare
718 WEST 18 STREET
vimą
ir
atsisveikinimą.
Nuo 7 iki 9 vakare
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu tais. Pirmininkė viena nieko
Nuliūdę liekame,
*
Nedel.
nuo
19
iki
12
dieną
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Tel. Roosevelt 7539
Motina, Brolis, Seserys,
Ofiso Tel. VICTORY 3687
negali nuveikti, tad nemanyk,1
Dėties, Pusbroliai, Pusse
Of. ir lies. Ten HL -LOCK 237 1
serės ir Giminės.
Gegute (ir kiti, kurie turi pa
Ofiso
TeL
Victory
6893
Laidotuvėse patarnaja gra
našią mintį), kad mes, lietu- I borius
Radžius Tel. Canal 6174
Rea. Tel. Drezel 9191
Vės, pavargome ir nuleidusios
Jiš neatsiliepta šaukite Central7464 3133 S. HALSTED STTHET'
rankas snausime ,ir nors mū
LIETUVIS AKIŲ
Antrds ofisas ir Rezidencija
6504 S. AKTESlAN AVĖ.
SPECIALISTAS

C H I C A G O J E

DAKTARAI:

DR. J- J, SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

įu

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

Uh, A. f. KAZLAUSKAS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

J. F. RADŽIUS

DR. S. B1EZIS

UK. T. UUMUULI3

DR, K. DRAN6EUS _

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. L YUŠKA

DR. P. ATKOČIŪNAS

I. J. ZOLP

" DR. MAURICE KAHN

DK. A. U. MCGKAUlt '

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

a

DR. i. P. POŠKA

Seniausia i ir Didžiausia
LIETUVIŲ
GRABORIŲ ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didiiausį 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; YA&D8 1741 ir 1742

tt

PADĖKONĖ

ANTANAS PLATAS

a|a
I’Ml'LĖ BIKENIEN6

po tėvais Antanaičlutė ,

JMUrė geg. 7. 1932, 58 metų
amž.
Kilo Iš Šiaulių apskr.,
Lygumų par. Jtrnerikoje išgy
veno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime
vyrą Povilą, brolį
l>omlniką
Antanaitį, brolienę Teklę Bikėnaitę ir gimines.
Po gedulingų pamaldų Die
vo Apvaizdos par. bažnyčioj pa
laidota ftv. Kazimiero kapinė
se gegužės 10 d.
Čia norime išreikšti giltos pa
dėkos žodžius dvasios vadams
už gedulingas pamaldas,
bū
tent klebonui kun. P. Vaitu
kaičiui, kun. Gašlūnui ir sve
čiui kun. Marčiul. Už Įspūdin
gą giedojimą prie vargonų dė
kojame p-nui K. Saboniui li
jo kelmynai. Toliau dėkojame
grabneMams tr visiems kitiems
giminėms ir kaimynams už pa
tarnavimus ir dalyvavimą lai
dotuvėse.
Ačiū graborlul S. M. Skudul
už sumanų Ir prietelingą pa
tarnavimą ir tvarkias laldotuAčiū, ačiū vbtlema
Nuliūdusį

Mirt- gegužės 8 d., nelaimin
ga mirčla — tapo autom-oblliu
užmušus, 1932 m.,
sulaukęs
pusamžio, gimęs! Panevėžio ap
skr., Subačių par.. Pašilės kai
me. Amerikoje išgyveno 2a m.
Paliko dideliame nuliudime
moterį Elzbietą, dukterį Oną,
pudukrę Oną, 2 sūnūs Kazi
mierą ir Antaną, brolio sūnų
Vladą, brolio dukterį Julijoną.
2 švogerlus Klementą žeką ir
Juozapą Astrauskį ir gimlnea
Amerikoj, Lietuvoje 3 brolius
Jurgį, Jokūbą ir Pranciškų, seserę Oną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 943 West
34th Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį
gegužės 13 d. 8 vai. iš .ryto, iš
namų J Sv. Jurgio par. bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten
bus nulydėtas į fiv Kazimiero
kapines.
Visi a. a. Antano Platas gi
minės .draugai ir pažįstami esate nuoširdžia kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti
Jam paskutinį patarnavimą tr
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
moteris,
duktė, minai, švngcrtai ir
gknlnės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas
Boulevard

4189.

DR.A.A.ROTH

Palengvins akių ""'įtempimą, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
> svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu' mo, skaudamą aklų karštį. Nuiniu
lataractus Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.
Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomls nuo 10 Iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 3L Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Medėiiomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

SPECUAL1STAS

Tel. Boulevard 7589

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai, vakare.
'
Nedėliomis 10 iki 12

DR. G. SERNER
LIETLV1S

AKIU

Telefonas Midway 2880

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

SPECIALISTAS

HEMLOCK 8161

Tel.

DR. Y. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.

Valandos:

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8101

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 1829 .

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Uturn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

nuo 10—4; nuo 6—t

Nedėliomls: nuo 10 Iki 13.

(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 Iki t vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

y

Hemlock

4704

Res. Tel. Proapect 0419

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oflaaa 6166 South Kedzle
Rea. 4426 So. California Avė.
VaL:

3-4, 7-0 V. ». T#aklTJ*»t Ketv

v.;"-,* ■

'

-

-y.r

-

.į.-.--

,

.

.

j-F"

,

-r

■

.

■ -

Haūgas
v

■.

Ketvirtadienis, geg. 12, 1932
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PAVASARINIS PIKNIKAS MARIJONU KOLEGIJOS NAUDAI
Rengia Kolegijos Rėmėjai ir “Laivo” Skaitytojai

Sekmadienyje Gegužės-May 15 d., 1932 Vytauto Parke
sigėrėti. Labai malonu buvo
RENGIASI PRIE PIKNIKO čius nuvažiuotų į minėta pik- AR ŽADI KRAUSTYTIS?
girdėtas dainininkes ponias j
girdėtos dainininkes ponias j Cieerietė p-lė Marcelė Sruo i ĮVEST SIDE. — Marijonui Kadangi Roselando ir West
7126 So. Rockwell Street
ARTINAS SVARBUS
puoti. Turime savo priešakyje Eleną'; Benaitienę ir Oną J«<>-: ginaitė, kuri dirba Universnl ^°tegijos Rėmėjų 19-tas sky- punmano kolonijos randasi ar
Tel. Republic 5099
DARBAS
dvasios vadę, kun. Vaitukaiti, zaitienę
nę, kurios labai gražiai statė banke, turėjo atostogų, 1 ’us (‘a*>ar labai užimtas P’i- čiausia pikniko Parko, tai tų
Mes permufuojame pianus
Į kuris savo gražiais pamoky-duetu sudainavo keletą dai-1 (i weekend
). Mat,
pikniko,
veikėjai uoliai’ plati
^ncviuiuu;.
mni, susitarę su»u jįrengimais prie
«
*
’ bu- kolonijų
kuki rujų veiKejai uoliai platina *
...
• , ., , •
, . ,
sv. Kazimiero akad. rėmė-: mais mums išdėsto Maldos nelių. Taip pat dainininkai K. [ savo namiškiais ir draugais sian‘‘io ateinantį sekmadieny, tikietus ir tikisi kaži frune dar ,ornK‘1Us lr kltoklus dalykus.
• i • ; ~seimas
•___ arti-į
_ j-t Apaštalavimo
4
_ •
i
••
v
■» • • * r* •
i
— ,x. a— -te ii t v i i t-* i 1
4 r__
_ x__ — ;
__ _
jų 19
13-sis eilinis
draugijos
užSabonis ir A. Giedraitis, pt1--, trimis automobiliais buvo nu15 <1 A vtauto Parke.
subytvs visas kitas kolo- I ^usll patarnavimas yra
nas.
Nejučiomis sulauksime ; duotį. Todėl malonu priklau- surinkę gražių liaudies daine- ' vykę į Barvington, III., pas ^bnininkės pienuoja paga- nįjas
{greitas, geras ir nebrangus
svarbaus darbo, kuriuo ture-i syti prie tos draugijos. Jos lių artistiškai sudainavo solo vaišinguosius pp Povilaičius, In'nti P7ar<ižių valgių ir skanių į
tų visi susidomėti. Šitas 13tas nariai drauge eina kiekvieną su dideliu pasisekimu; todėl kurie turi labai gražią farmą.
' >’ra* tariasi apie pa- Cicero skyrius, vadovaujant Mes pervežame daiktus iš
dar J. Mockui ir J. A. Janušaus- ir i kitus miestu«t
seimas įvyks geg.' 22 d. Šv.' mėnesį prie Šv. Sakramentą, jie ir gauna iš klausytojų daii čia svečiai ciceriečiai tik ve s*darbavimą prie įvairių
Kazimiero Vienuolyne.
i būna iškilmingos Šv. Mišios gybę prašymų dainuoti per rėjosį ir gėrėjosi tokiu žavė- ''l-- Weat S’dės expresai renrengiasi piknike pasiroo
giasi
gabenti
piknikierius.
St.
i
d
^i
su
nematytu
siurprizu,
o
Ijančiu gamtos grožiu.
Tiesa, daugumas pasako/^ dien^ Kas Pirmą penkta-; radiją.
Fabijonas, Pr. Petrutis ir Al. donas Brazauskas, kaip saką
‘PlLlhlEWiez<s(ę>Dr dentistas A. Lauraitis, P-lė Marcele panašių atosto
kad 13tas numeris yra ’un- t.ienį yra pamaldos į Jėzaus
su savo žemaitulucky number”, bet mūsų vi-'^^'.^f
norite, Įsirašy- pasak^ naudingą kalbą apie gų dažnai gauna: vieną sykį
i iunas sako darysią su atvyksiąs Miliauskas
duonos

ŽINIŲ - ŽINELĖS

C H 1 C A G O J E

1

<=>

r

j

A. ALEŠAUSKAS & SON

!mk’

--------

,

_

j

i

iNOKTGAGt BAHKERS

I

kitę i Maldos Apaštalavimo ,
,. .
, .
•
, . , _ , .. savo greitais trokais kelis tn^niausKas, nuonos
sų kolonijų visų lietuvių yra draugija - bus D^vui ga,bf. dantų
vyr. vyksta vienon
valstybėn, Inta
kita
d<\n,,'! higieną,
hl.K“”?’ o “Dr.” 7'?,
™n°n valstybe,
Antanas Grybas, akvaviniukas, „risi,,
šventa pareiga padaryti šitą ir mums
redaktorius
Šimutis davė sykį
kiton.,,
,^i.us
.
.
r • d,eKnoi..!
j v • • s^ Piknikui Ardžius duonos i REAL ESTATE
redaktonus L. Simutm
syki kiton.
.
.
nirm.
uoliai
i .... .
, .
,
i
xz
• *
•
į.ia1,aas pirm., uoliai darbuojasi ir pats ten ta, su savo drau-iPrisira!!ykite » mOs,! Spulką
patiems
bus
gero
numerį 13 vienu iš laimingiau
keletą įdomių patarimų kasX Lietuvis kontraktonus .
1
;
ir
renka
dovanas.
noro.
( : 1 dieniniam geresniam mūsų gy William Raųba, gyvenantis
gajs
| ! exų informacija suteikiama
šių ir sėkmingiausių. Nereikia i
Tinginė
Dykai
Yra žinių, kad North Sidės
čia man nuodugniai aiškinti, i
venimui ir kaip jo siekti.
Manąuette Parko kolonijoj
2608 West 47th St.
įrodinėti, kokią svarbią rolę I
Padaliau araži ir rinktinė (7144
Artesian Ave‘)» P«-1 Kolegijos Rėmėjų skyrius iš-j ŽMONAI PALIKO PELNĄ
MARQUETTE PARKAS
& .
-.
staruoju laiku yra “busy”’ la i rmks gabius darbininkus, Bri-i
________
,
mūsų seserys kazimierietės at I
PAKDIOLAM IK MAINOM
muzi
a
ir
Įvairūs
prane
įniai
,,
__
u
žį
m
tas
namų
gbton
Parko
skyrius
tariasi
su
BERLYNAS
geg
11
—
i
lieka, nereikia man pasakoti j
buvo taip pat svarbu pasikla-1
.
. •
i
™ • • i •
•
’ s
Farmas, nagui*, lotus lr visokius
apie jų sunkią naštą — skolą, Visiems gerai žinomas kon
'
'statyba ir senų namų taisy- tnmis expresinmkais apie
prieg nužūdysiant prancflzijos biznius
visose valstijose.
Mes turi
usyti,
smagiai
praleisti
šią
v:
me didelj pasirinkimą. Norintieji piP
Imu; ypač, Town of Lake jau kimą į pik? ką. Ema derybos
it kartoti, kad šiais sunkiais i; traktorius Jonas Pudžiūvėlis
'n
7 • Prf zl,b“ntą Doumer ią žmogžll- rkti ar malnyti pirma painatykit mulaikais ir vienuolynui labai i b“vo .labaį s."8ir«e8 Plau«>! landą ir su nekantrumu lauk-1 turi. apsiėmęs net keletą Jna- 8U A. Lickum, ir
V. Gotautu ir ,
~
”i bargentj.
Klauskite A. G.riaras,
T
vUl
* a m
p
dys
(rorglllov
as
parašė
apyP.eal Estate vedėjo.
t
i
kito
antradienio,
kitos
lie
uždegimu
ir
išbuvo
3
savaites
mų taisyti.
Darbas, duotas J. Mamku. Ant Town of Lasunku. Visi mjatome ir supran
,
-»•
kontraktoriui įdubai, atlieka-{ke J. Lisanskis su biznieriais jSaką Vą’du .
roman t . 6755
lesiem Avon,.c
tame, todėl žinome lietuviu Ihv' džiaus ligoninėje, dr. tuvių radijo valandos.
budę, žinome ,kad daug neref- -lovalSos «eral gydomas. Jau
Mylinti dailią mas gerai ir greitai. Tai lių-,K. Kavalčiku ir K Buru orga S8S” K pasiUT^e ’ S} miestą j
——-—■
i
|ix. ixava.ciKu
i\. nuru orga Adpnai
leidimo firmai ! Del mirties partnerio parsikia raginti, bet kas gyvas, ko I P“Ve.ko ir antrą savaitę gyI dija dabar baigi ai rt&s remonmzuoja būnus piknikierių. Ex- LaJ-ke •/ pažyrnėio, kad įduoda Bučemė.ir Grosemė.
dnugiausia atstovų siųskite iš vena »anue. (Buvo labai smarĮtuoti
namas,
kuris
atrodo
kaip
. . ,
..
,
■ . .
.
,
PADĖKA
'naujas (4452 So Hermitage pr(‘sininkas .liems numatomas knygos pardavimo prigulįs au-1Biznis £erai išdirbtas, apgvvisų kolonijų. Jie suvažiuos ir k’a* susirgęs, staiga griebė,
: Avė.) Kai reikės kam taisyti AfL Stuffis- DieVo APveb®dos toriui pelnas būtų mokamas Į ventas lietuviais. Atsišaukite
padarys Sv. Kaz. akad. rėmė-1smarkus Plauėių uždegimas ir;
į “Draugo” ofisą—Box 102.
Ačiū dr. J. Kavarskiui, ku- 'ar naįas namas statyti, tik par‘
Aia-tjošaitis, P. Vara- jo žmonai
jų 13tų seimų vienų iš smarbuv0 vllties jam PaR™kiansių, kaip nutarimais, taip ktL Bet dr' Jovaiša pasakė/ris padarė man sunki, opera, reikia pašaukti telefonu Hem- kulis ir biznierius Jurgis Čer- Firma gavo jo apysakos oJir medžiagiškai
kad re^k‘a turėti vilties, tikėti; ei ją. Taip pat dėkoju Šv. Kry- lock 5459.
niauskis rūpinasi, kad ko did- riginalą tą dieną, kada prezi.—>—
Vaid'elytė Dievo malone, o ligonis pas- žiaus ligoninės seserims ir
žiausias aštuoniolikiečių akai- dentas nužudytas.
_____________ veiks.
Dr. Jovaiša dieną ir
slaugėms už priežiūrą.. Dr. J. LAUKIA GRAŽIOS DIENOS
naktį labai prižiūrėjo, dėjo Kavarskas ofisą turi 2403 VV. M^ARQUFTTF PARK _
(Manpicttp Jewolry A Radin)
T0WN OF LAKE
Pirkusieji pas mus už $fi ar dauvisas pastangas gelbėti. B„. 163rd ir namie. Esu jau namie Parapjjos piį„iko rengėjui
i-'lau bus dykai nufotografuoti.
[2650 West 63 St., Chicago, UI
vau
nuėjęs
,
bgon.nę
Jono
ir
labai
gerai
jaučiuos.
j
pr
i
8
i
r
e„gi
mU8
prie
£0 metų sukaktuvės. Viena
Tel.
iš seniausių, stipriausių drau pažiūrėti, bet neleido; darbšti j
Mrs. Marie Ostrowski pikniko, kurs įvyks ateinanHemlock
8380
slaugė pasakė, kad ligonis la-1
gijų — Šv. Agotos moterų ir
3700 So. Wood St.
tį sekmadienį Birutės darže.
mergaičių draugija ateinantį bai silpnas, negalima niekam |_______ ___________ ___ ____________ _____________
f
sekmadienį gegužįės 15 d. mi lankyti. Tiktai karidoriuje bū iiiiilllllllinillIlllIllIllUllllllllIlHIHIIIIIIIlllIHUIIIUlIHIlIlIlllNhmillIlIlIlIlIllIll » ,
' Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
damas
mačiau
pro
duris,
kad
=
nės draugijos gyvavimo 20
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
=
metų sukaktį. Ta proga ren ligonis buvo labai silpnas.
kortes net 20%« Taigi, kurie važiuoją į Californiją ar į
TURKIŠKOS. RUSISK0S SULFURINĖS VANOS
Wm. J. Kareiva
Jonas Pudžuvėlis yra kon-|S
gia šaunų vakarėlį gegužės 15
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau Va
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Sa vininka8
AV EDI Aki MANKftTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS
d. Šv. Kryžiaus parapijos sve- traktorius (namų statytojas) s
žiuoti 4 Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
DSI geriausios rųfties
Treatmental visokių lipų. reiųnatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio
lr patarnavimo. Sau
laiką praleisi.
tainėje. Bus turininga progia ir labai geras žmogus; su vi- s ii taip tollaus, su ekktrlhlais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
kit.
(iREEN VAIjLEY
ma, kurią sudarys dukterys ir sais labai sutinka, su jaunais, 5 lių treatmental.
Šiemet1 “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
l’KOOL'CTS
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda did&laualų krauto cirkulia
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES
sūnūs tų mamyčių, kurios pri- senais ir su vaikais; visi jo s ciją. kuomi galima lSslgeibėtl nuo visokių ligų.
Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
klauso prie tos draugijos. Be gailėjosi; lankytojų būriai at- S
4644 80. PAULINA STREET
KAMBARIAI DĖL PERGVLĖJIMO
Antroji ekskurstja iš New Yorko išplauks Francūzų
Tel. Boulevard 1389
Motorų skyrius atdaras Utarnlnkaia nuo 8 iki 1Z vai. nakties
programos, bus ir “refresu- eidavo, prie durų gailėjosi jo. 3
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
ments”, kuriuos darbščioji, Kada jau buvo “geresnis”, |
1657
W.
45th
Street
Klaipėdą.
{ĮVAIRUS KONTRAKTORI
komisija (pirm. Bludzienė, ra- tai jo kambaryje netilpdavo 5 Kampas So. Paulina 8t.
TeL Boulevard 4552
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
štinin. A, Kušleikaitė ir naiė lankytojų, ir gėlių labai daug,muilinu,,,,,n,įHiHUniHiintNllMmiinnHiliiHNiiHiiiiiiliiiiiiiiHii^I
1$ NEW YORKO 3-čia klės? j Klaipėdą .... $75.50
B. Bartkienė) pagamins ir at- buvo prinešta, kad slaugesnė-'---------------------------------------- .
i .
'
,
v
-•
,
n-.v
*:iimiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiNuiiiuiiiiiiiiHuiHiiuiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini«1
j abi pusi............................................................
$125.50•
.
Namų Statymo Kontraktoriua
slankiusius svetelius pavai- turėjo kur dėti. Gėlės buvo =
Draugo Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei- <tat«u |y*iriaaatua namna prieinamšins.
I prisiųstos ir iš didelių kom- įg
kalingus
kelionei
dokumentus
ir už patarnavimą nieko _f I 3 I O. V
n Aa I_J± -T 1J IvIN a ' AatV™
a
.
a
a.
U.
||
Todėl Šv. Agotos draugija pamjų.
neskaito — patarnauja veltui.
Telefonas Hemlock S6Z4
kviečia visus atsilankyti ir Dabar jau tiek pasveiko, kad 2
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
smagiai laiką praleisti links- jau žada vėl pradėti savo dar- S
dienomis:
Tel. Hemlock 2323
2
Gegužio
—
May
25
d.
—
BERENGARIA
mam vakarėly.
ii vbą.
2
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
”
” 28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
Svečias
Omega •
juos perkam ir mokame 640 už 650 bonus ir 680 už 6100
EKSKURSIJA
NAMŲ 8TATT11O KONTRAK
bonus su kuponais.
TO KIU8
Biržulio—June 1 d.—LANCASTRTA, eina tiesiai j
DIEVO APVZ. PARAPIJA GRAŽI RADIJO PROGRAMA 3
6504
S
WASHTENAW
AVĖ
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu LeviaKlaipėdą.
-------------ŽAVĖJO KLAUSYTOJUS
”
* ” 3 d.—ILE DE FRANCE
tlian tiesiai į Bremen. V
kelionei dokumentus tvar
Apaštalystės Maldos dr-ja.
-------------AT Y DA I
kiai
ir
tikslingai
parūpinant
”
”
7
d.
—
BREMEN
Reikia? mums pasidžiaugti mii-{ Nor? ir sunkūs laikai gyNAMŲ SAVININKAMS
”
”
11
d.
—
PARTS
sų Maldos Apaštalavimo dr- venti dideliuose miestuose,
Siunčiam pinigus j Lietuvą per 18 metų ir niekam
Popieruoju ir malevuoju kam
”
” 16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
gija, kuri taip gražiai santni- kaip Čikagoje, rūpesčiai nesi-'
nei centas nežuvo.
barius, už darbą atsakau. Da
”
”18 d.—UNITED STATES
koje dirba, užjaučia savo na- baigia, bet turėdamas radiją
rau daug pigiau ir geriau
. Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir neLiepos
9 d.—ILE DE FRANCE
rius jų ligoje, užpirkdami Šv. savo namuose retkarčiais sukaip kiti. Popierų knygą tu
judonio turto. Visais reikalais kreipkitės:
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM
Mišias, siunčia lankytojus, lauki valandėlę gražių lieturiu šių metų mados. Pristatau
taip pat neatsilieka nuo sei- viškų dainelių ir muzikos per
į namus išsirinkti. Kad ir pa
mų, kaip pernai, taip ir šie- radiją. Tas išblaško žmogaus
tys darysit, vistiek popieras
met siunčiame delegatus į Šv. mintis, rūpesčius. Taip ir pragaliu pristatyti ant reikalo
Kazimiero akad. rėmėjų sei- ėjusio antradienio vakarą iš
C. O. D.
nną ir su auka. Taip pat jie Peoples Furniture Co. krau-,
4559 South Paulina Street
KAZ. ANDREJUNAS
yra nutarę surengti birželio I tuvių duodamos radijo valan-1
1619 S. 48tb,Ct., 2ros lubos
Telepbone YARDS 0145
mėn. išvažiavimą, kur laukuo- dos iš tikrrųjų klausytojams'
Cicero, III.
se galėsime tyru oru pakvė-,.buvo kuo pasidžiaugti ir pat

t

j

namon

financk

co

'Z
\
, ' R. ANDRELIUNAS '

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

20%

A. F. CZESNA’S BATHS

M. Z IŽAS

Perkam Lietuvos Bonus

10SEPH VILIMAS

i

isur

JohnJ. Zolp
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