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Rastas pulk. Lindbergh’o kūdikio lavonas
NAUJI LENKTYNĖSE LAIMĖJIMAI

NUŽUDYTAS PRANCŪZUOS PREZI
DENTAS IŠKILMINGAI PALAIDOTAS

Gubysta nesulaikomas eina pirmyn. Stancikas
pralenkė Rasinskienę. Mandravickas netoli
Stulginsko. Varakulis vejasi Janušauską.
Grybas kandidatas į pusmilijoninkus. Varkalienė vėl pralenkė Gilienę ir vejasi Staniulį,
kuris taip pat pirmyn eina. Aukškalnio pas
tangos Petrauskui pralenkti

VOKIEČIŲ FAŠISTAI PRIVERTĖ
APSAUGOS MINISTERĮ
ATSISTATYDINTI
T. Sąjungos komisijos veikimo laisve Mandžiūri joj varžoma. Japonija Mandžiūrijoj turi apie 100,000 kareivių. Australijoj susektas
fašistų sąmokslas

Ko arčiau einama prie ‘Dr- bet ir Stulginskų užpakaly pa
augo” vajaus pabaigos, to di- liko. Dabar Varakulis ruošis
desnės, karštesnės prasideda griauti smarkuolio Janušauskontestininkų lenktynės, kova ko pozicijų.
Šalia Jurgio Washingtono namų, Mt., Vernon’e, darbininkai pataiso kitus IVashingtonui dėl pirmos vietos, brangių doDidelės Staniulio pastangos
prigulėjusius
trobesius,
kurių
liekanos
Randamos
tik
žemę
gerokai
giliai
kasant.
Be
kitų
RASTAS LINDBERGH’O
vanų. Kiekvienas kontestinin- Grybui nugalėti jau buvo pa
NUŽUDYTAS PREZIDEN trobesių bus atstatytas buvusis malūnas ir degtinės dirbtuvė.
kas deda didžiausių pastangų, i siekusios tikslų. flBet lyg žinoKŪDIKIO LAVONAS
TAS PALAIDOTAS
kad naujais balsų skaičiais iš damas Grybas vėl atsiuntė diJAPONAI APIMTI BAIMES
TARIASI GELBĖTI
HOPFAVELL, N. J., geg.
mušus savo oponentus iš pir-! delį balsi) liodų ir Staniulis
PARYŽIUS, geg. 13. — Va
BEDARBIUS
13. — Policija paskelbė, kad kar palaidotas nužudytas Pra ŠANCHAJUS, geg. 12. —
mųjų pozicijų, pačiam jas už-ivėl toli užpakaly paliko. Tarastas pagrobtojo lakūno pu ncūzijos prezidentas P, T>ou- Vietos japonus gyventojus aWASHINGTON, geg. 13. — RASTA MIRUSI MOTINA ėmus ir taip įsistip mus, kad čiau, — Staniulio tas nė kiek
lk. Lindbergh’o kūdikio lavo mer’as. Gedulingosios šv. Mi- pėmė nepaprasta baimė, kada Prezidentas Hoover’is vakar
kiti negalėtų jų paimti.
negųsdina. Paleidęs darban
nas ir identifikuotas.
Gubysta, visų energijų, jis gali dar ne
šios buvo laikomos Notre Da- japonų karo vadovybė paskel- Baltuose Rūmuose turėjo paVakar rytų vienų namų bu Braitonparkietis
Lavonas rastas netoli namų, me katedroje. Palaidotas ne bė, kad japonų kariuomenė iš sitarimų su keliais senatoriais
prasimušęs į pirmųjų vietų, tik Grybų, bet ir Mandravicte rasta lovoje negyva meksi
iš kuriii jis buvo pagrobtas Panteone, kaip to norėjo kra- Šanghajaus per mėnesi bus iš- tiks}u sudaryti planų bedarbių
kietė motina Koncepcija Gu- vakar vėl padarė didelę pa- kų ir Stulginskų ir Janušauskovo mėn. 1 d. Lavonas gulė što vyriausybė, liet Vaugirar- traukta. Japonai gyventojai gelbėjimui, nes gerovė negrižžangų. Jei ne ta pažanga, Sta kų ir net Gubvstų pavyti ir
tierrez de Arriaga. Aplink jos
jo netoli kelio miškely. Matyt, do kapuose, kur yra jo šei- bijo kinų keršto.
ncikas
būtų jį išmušęs iš pir pralenkti.
'
lavonų buvo susispietę penki
norėta jis užkasti, bet gal ne
.
I
karo vadovybė juos su- : prelidei#ag ėmė bedarbiais vaikai, kurių vyriausiajam y- mos vietos ir pats jų užpona
Įdomi kova eina tarp Giliėsuspėta ir tik lapais prideng Nužudytas prez.dertas buvo ramino. Reikalingas japonų a- Upinti., kįa. k<m)ęrPsui įdu,,.
vojęs. Gubvstai si. Stanciku
ra 11 metų amž., o jauniau
,nės ir Varkalienės. Jų dviejų
patrijotas
ir visų mylimas.--------------' '
1bus palik
’*
f
“
šumijant
”
,
daugelio
mintis
tas.
psaugai’ garnizonas
ti keli sumanymai skirti dide- siajam — 40 dienų, šeštasis
pozicijos kasdien mainosi. Di
Lavonas gerokai sugedęs. Karo metu jo visi keturi sū tas.
nukreiptos į Rasinskienę ir .-u
vaikas
paimtas
į
ligoninę.
, liūs fondus viešųjų darbų velienei laimėjus pirmenybę, ant
Galvutėje yra viena žaizda, i- nūs žuvo kovų laukuose.
baime klausiama: argi Raš'ii\
i dimui.
Prieš kelis mėnesius jos be skienė pasiduotų, nes jau dvi rytojaus, žiūrėk, Varkalienė
laužti smagenys.
Į katedrų ir iš ten j Pan SUSEKAMA ŽUVUSIŲJŲ
vėl Gilienę pralenkia. Žiūrėsi
darbis vyras išėjo iš namų ir dienas vietoje stovi.
Pats pulkininkas ir jo žmo teonų velionies lavonų lydėjo
ŽMONIŲ AUKŠTA
NIEKO NEGALI PATIRTI negrįžo. Moteriškė nesišaukt1
me, kuri kurių nugalės.
Viskonsinietis Mandravic
na, sakoma, pažino kūdikio belgų karalius, Anglijos sos
KULTŪRA
pašalinės pagalbos. Pati alko, kas be jokios atvangos dirba,
Ilgai nesirodęs lenktynėse
naktinių drabužių liekanas.
to įpėdinis, vy riausybės nariai,
DARBINAS, Mandžiūrija, bet vaikelius šiaip taip maiti
Dabar policija kitais ruo visų kraštų diplomatai, dau ROMA, geg. 12. — Pontikad sugriautų Stulginsko po gerietis Aukškalnis staiga pra
geg. 12. — Čia atvykusi T. no. Matyt, nuo alkio ir dide
Nors
žais ima veikti?
zicijų. Akivaizdoj to, gvoitu dėjo pulti Petrauskų.
gybė kariuomenės ir šimtai l'ikališko Švento Rašto Ins Sųjungos komisija nieko nega
lio
nuovargio
iš
vakaro
atgulė
reikia Stulginskui siųsti nau Petrauskas dar gana toli nuo
tūkstančių žmonių. Kone visi tituto archeologai, atkasinėja
li patirti. Kiekvienam žingsny ir užmigo amžinu miegu.
JAPONŲ IĖGOS MANji sustiprinimai ir laikytis, Aukškalnio, tačiau smarkiai
kraštai buvo reprezentuojami. mi Sodomos ir Gomoros griu- komisijų aeka japonų detektvpadirbėjus nesunku bus pavy
DŽIŪRIJOJ
nepasiduoti!
Ties Panteonu padėtas kar- į vėsius, randa, kad tų sunai-'vai jr negeistįnų sau HudininBUS GRAŽINTI I
Varakulis, pamatęs, kad ti, juoba, kad pastaruoju lai
VAVV~
S<aR‘ Ten įvyk° atsisveikini-!kint’I
gyventojai prieš k prįe komisijos narių nepriMEKSIKĄ
Mandravickas jį pralenkė ir ku Petrauskas maža pažangos
AAAKINtrAS, geg. 13.
mas. Tik po 5:00 vakare kars-,/4,000 metų buvo pasiekę aukš- ]ejdžia. Kas nori liudyti, tas
kad Grybas visu smarkumu rodo. Žiūrėsime, ar pavyks
Kinų vyriausybė patyrė, kad tas paimtas į minėtus kapus, j tos kultūros.
turi gauti valdžios leidimų.
Iš
žiemių
Indiana
valstybės
japonai savo kariuomenę is---------- -------, Spėjama, kad tie miestai vkyla, vakar padarė tokį pliu Aukškalniui Petrauskas pa------------------i
pramonės
srities
apie
3,500
sų, kad ne tik viskonsinietį, vvti.
Šanghajaus sričių ištraukia ANGLIJA MOKĖS SKOLAS ra žydėj? prieš geležies atraAIRIJA
MAŽINA
IŠLAIDAS
,
bedarbių
meksikonų
bus
grųžitik dėlto, kad ji būtinai reika-.
----;------dimo amžių. Nes iš to metalo
------------I riti į Meksiku. Tas bus daro
BAIN’O BYLA
GAVO REKORDUS
linga Mandžiurijai.
LONDONAS, geg. 13. — pagamintų jokių daiktų neraDUBLINAS,
geg.
12.
—
Pima
ne
verstinai.
Patys
bedarKinai apskaičiuoja, kad šia- Patirta, kad Anglijos vyriau- ndama.
ministeris. MacEntee ai- , biai
ndien japonai Maudžiūrijoj tu fiybė nusprendė mokėti karo
____________
, nansų
.
. . prašosi jiems gelbėti grį- Valstybės prekybos komisi-j Praneša,buvusiambankininja privertė gazo kompanijų at-' ku’ Bain’ui iškelta byla bus
ri apie 100,000 kareivių.
skolas Amerikai, nežiūrint to, KANADA MONOPOLIZUOS; ™*
--1 T™.
’ SaV°
bės pajamų ir išlaid'ų sųmaį
skleisti savo visus rekordus a-[Pradėtn ™*rinėti gegužės 23
------------------- ar kas kiti mokės ar nemokės.
RADIJĄ
tų. Išlaidos žymiai susiauriu- i IŠDALINS DARŽOVIŲ
' d. B*1 jo kaltinami dar kiti keAUSTRALIIOS FAŠISTŲ ,
_______ _____
pie gazo vamzdžio iš Texas’o
tos,
visų
viršininkų
algos
su

SĖKLAS
Ii jo namiškiai.
SĄMOKSLAS
250 SUKILĖLIŲ NUKAUTA OTTAAVA, Kanada, geg. 12.
privedimų į Chicagų. Šių re
mažintos.
— Kanados vyriausybė imaKaltinamieji sutiko, kad by
Bedarbių šelpimo organiza kordų reikalavo miesto advo
SYDNEY, Australija, geg.i TOKIJO, geg. 13. — Pra-'si pirmųjų darbų suvalstybila būtų nagrinėjama be pri
cija nusprendė išdalinti kiek katas.
UŽ ŪKIŲ BOARDO
13. — Policija susekė “nan- nešta, kad arti Yenki, Mand-'nti visame krašte radijų. Visiekusiųjų teisėjų.
reikalinga įvairių daržovių sė
PANAIKINIMĄ
josios sargybos ((fišistų) sų- žinrijoj, japonų kariuomenė "sos per radijų programos bus
klų tiems bedarbiams, kurie
I IGONINIŲ DIENA
mokslų. Fašistų tikslas buvo nukovė apie 250 kinų sukilė-; vyriausybes kontrolėje,
Švenčiausiojo Vardo kated
DANVILLE, III., geg. 12. nori įdirbti daržus. Pranešta,
užimti krašto sostinę Canberra Hų.
roje vakar įvyko gedulingosios
ir visus ministerius nždugny-'
____________
Vakar Chicagoj minėta li šv. Mišios už nužudytų Pran
— “The Illinois Grain Dea- kad tam tikslui skirtos sėklos
MIRĖ ALZASO PA
lers’ association” suvažiavi jau sortuojamos.
ti Berrima kalėjimam
goninių diena. Kone per visų cūzijos prezidentų Dounuer’į.
VOKIEČIŲ LAIVAS ANT
TRIOTAS
me
nutarta
reikalauti,
kad
ži

Fašistų organizacija yra jau,
dienų mieste visos ligoninės
SEKLUMOS
RUOŠ
MIESTO
SĄMATĄ
na. Sakoma, turinti apie 100,
buvo atidarytos žmonių lanky
COLMAR, Alzasas, geg. 12. nomas federalinis ūkių boarS SUKILĖLIAI SU
das
visai
būtų
panaikintas.
000 narių.
mui.
LTSBONA, Portugalija, ge-!— Mirė kun. ITaegy’s, įžymus
ŠAUDYTA
Cbicagoš aldermonų tarybos
gūžės 12. — Douro upės įta- šios provincijos patri jotas. Jis
finansų komiteto pirmininkas DEL DIDELIŲ IŠLAIDŲ
PRIVERSTAS APLEISTI ko je, arti miesto Oporto, jū- ’ daug kovojo už provincijos
DAUGIAU BOLŠEVIKAI
TJ'MA, geg. 12. — Peru re
Clark’as pranešė, kad šis ko
KABINETĄ
ros audra vokiečių garlaivį autonomijų.
spublikos laivyno astuoni jū
NUSILEIDŽIA
mitetas gegužės 19 d. pradės
Cbicagoš majoras peikia ir reivių sukilėlių vadai nebaus
“Gausa” užvarė ant seklumos.'
------------------ruošti miesto sąmatų už 1932 bara miesto viešųjų mokyklų
BERLYNAS, geg. 13. —(Laivo įgula išgelbėta.
MASKVA, geg. 12. — SoSUTIKO ĮEITI KABINETAN
ti miriop ir sušaudyti. Kiti
metus. Taryba sąmatų birže board’ų, kurs daro dideles iš
Fašistų atstovams parlametite,
-----------------vietų vyriausybė dar daugiau
26 nubausti kalėti.
lio mėnesį turės patvirtinti.
laidas,
neatsižvelgdamas
į
pa
pastačius griežtų reikalavimų. AVETMAR, Vokietija geg.! HAVANA, geg. 12. — Ku- nusileidžia alkstantiems krašjamų kiekybę.
ORO STOVIS
kad Vokietijos apsaugos ir vi- 12. — Turkų ambasadorius bos fespublikos ambasadorius to gyventojams. Specialiu nuoSERGA RŪMU PIRMI
daus reikalų ministeris gen. Vokietijoje, Kernai Eddin Sa- J. Valstybėse, Grestes Ferra- sprendžiu panaikina draudimų
NINKAS
Pb. Harris, 40 m. amž., kurs
CHICAGO IR APYLIN
Groener’is atsistatydintų, mi- mi paša, sužeistas automobi-, ra, pakviestas į Kubos vals- žmonėms laisvai pirkti pienų,
Misteris negalėjo ilgai šiam lio katastrofoje. Be to, pavo- lybės sekretoriaus vietų. Jis kiaušinius, sūrį, arbatžoles ir Susirgo D. E. Sbanaban’as, du metus neturėjo darbo, pa KES. —- Šiandien iš dalies
reikalavimui priešintis. Jis a- jingai sužeista jo žmona ir du-, sutiko. Ambasadorium skiria- kit. produktus, kurie šiame Illinois’o legislatūros žemes- sidirbo elektrinę kėdę ir elek debesuota; temperatūros sto
tra nusižudė.
krašte yra didelė retenybė.
niųjų rūmų pirmininkas.
vis nenustatytas.
pleido ministerių k&Mnetų.
klė.
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DRAUGAS

taikinti ne tik darbininkams, bet lygiai vi
siems
lietuviams. Jei esi gydytojas ar advo
Iftelna kasdien, Uskyrue sekmadienius
katas ir nori iš lietuvių gyventi, kodėl neiti
PRBNUMERATO8 KAINA: Metams — »«.OO. Pu.
SM Metų — |3.60, Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam
pirkinių pirktis pas lietuvius biznierius, prie
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 37.00, Pusei Me
lietuvių organizacijų ir parapijų priklausyti,
tų — 34.00, Kopija .03a
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų.
o neremti svetimtaučių, iš kurių jokios sau
Boa. Jei neprašoma tol padaryti Ir nepristunCiama tam
tikslui pašto ženklų.
naudos gal neturi. Jei esi lietuvis biznierius,
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai,
vienoj ar kitoj biznio šakoj, tikiesi lietuvių
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 paramos, kodėl reikale nesikreipi pas lietu
vai. po piet.
vius profesijonalus, arba kodėl neini pirkti,
ko pas save neturi, į lietuvių parduotuvę?
“D R A U G A S”

‘DRAUGAS”

LITHUAMAN DAILY FR1END
Publlsbed Daily,

Ezcept

Bunday.

8UB8CRIPT1ON8: One Tear — 3< 00. Blz Montha
— 33.60. Three Montks — 33.00. One Month — 76©.
Burope — One Tear — 37.00. Blz Montks — 34.00.
Oepy — .03©.
Advertlelng ln "DRAUGAS" brlngs best resalta
Advartlatn* ratas on applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
DIENOS

KLAUSIMAI

SAVŲJŲ RĖMIMO REIKALU

kas nemoka tylėti, tas ir kal ydų, nes kas gi, o Dieve, jų
bėti niekuomet neišmoks. Yra neturi? Tu jam prisiekei pa
laikus kalbėti, bet taip pat j klusnumų ir pagarbų, bet kaip
Skaitome šiandien Apašta-1 baisus bus teisinas dėl be reituri būti laiko ir patylėti. Jei-1 gi tu tai pikiai? Vargšas vy
lų darbų knygoje apie tų ste-!kalo ištartų žodžių, tai to
gu leidi pailsėti savo rankoms ras per dienų sunkiame darbe
būklingų Apaštalams Šv. Dva smarkesnis jis turės būti už
ir kojoms, tai kodėl gi to ne- nuvargęs, vakare parėjęs na
sios atsiuntimų ugnies liežu blogų žodžių ištarimų. Tik
gali padaryti ir liežuviui? mo norėtų nors kiek pralinksvėlių pavidale: ir pradėjo kal pažvelkime į savo sųžinę ir
Vargšas tas liežuvis, jis visuo mjėti, bet kokia ten jo linksbėti ir atversti pasaulį. Kų gi pamatysime, kiek nuo to lai
met dirba ir dirba tarytum mybė: trukšnias, klyksmas,
mes, šventosios Dvasios malo ko, kai mes pradėjome jausti,
malūno ratas veltui malus sė burnojimas. Tegu tik jis tau
ne apšviesti, esame atvertę i kalbėti, mųstyti iki šios die lenas.
nors vienų smarkesnį žodelį
Tų taip svarbų dalykų šian nos, per mūsų širdį perėjo įTu skundies, kad tau blo- pasako, tai tu jam iš karto
l’as mus dažnai taip būna : kitų paramos dien ir pasvarstykime.
vairių jausmų ir kiek ištarė- gai sekasi ir dėl to kaltini Die tūkstančiu atsakai ir, neganu
laukiame ir pykstame dėl iv,: kad lietuviai
Stokime į teismų didelio, ne me įvairiausių žodžių! Kiek
Greičiausia tai, to, tu tol jį erzini, pykdai, kol
lietuvio neremia, bet užmirštame patys savo doro ir nedorybėse užkietėj u- • rasis tarp tų visų žodžių ge vų, žmones.
kaimynų lietuvį įmonininkų ar proiesijonalų nio nusidėjėlio, kuris daug blo- įrų, naudingų ir kiek nereika- kad nei žmonės nei Dievas nė- visai iš kantrybės išvedi ir na
paremti. Vargu gali tikėtis savo tautiečio go pasauly pridarė, kuris vi- lingu, abejotinų ar net ir blo- ra tavo nelaimingo gyvenimo mjuose pragarų sukeli. Bet kuparamos, jei pats jo neremi. Aišku, tų gra sur nesantaikos, barnių ir ne- j gų papiktinančių ir nuodėmin kaltininkai, bet tu pats arba ris gi iš jūsų labiau šaukia,
dar geriau, tai tavo liežuvis, rėkia, keikiasi? Ar ne tu?..
žųjį obalsį “savas pas savų” ne tik kitiems, apykantos rauges sėja, kuris !gų?
kurio tu nemoki suvaldyti, Velnias gi iš to tik ir džiau
bet ir sau reikia taikyti.
sukelia triukšmų šeimynoje, Į Kad geriau Įsivaizdintum yra padaręs tave nelaimingų. gias, nes tokie keiksmai, (ui
’
Atsiminkime, kati nėra teisingesnio prie kaimuose, miestuose, visame!tų taip didelį blogų žodžių
Esi motina. Diedas davė tau tarytum vanduo, krintąs ant
žodžio kaip tas, kuris sako: “ranka rankų krašte ir nu iš vienos širdies skaičių, paimk vienerių metų, vaikų, bet ar žinai ar supran jo malūno rato. Tavo tarnai
plauna.” Visais reikalais, visų pirkinių pir išspaudžia gailesčio ašarų, Ku vienos dienos, vienos valandos ti moteriškų džiaugsmų ir jos iš to juokiasi ,o vaikai stebisi.
kimo reikalais kreipkimės pas lietuvius ir tik ris nieko negerbia nei Dievo kalbų ir pamatysi, kad net pareigas? Ar supranti kokio Jūs norite, kad ir pirmieji in
pas lietuvius. Tik tokio nusistatymo laikyda
|Bet kas gi yra valandos neišgyvenai, neįžei- mis sąlygomis Dievas leido
antrieji jus gerbtų ir mylėtų,
miesi, galėsime laimingai išgyventi šiuos sun tuo taip dideliu nusidėjėliu ? įdęs Dievo arba artimo.
,tau būti motina ir turėti vai bet tuo tarpu jūs patys nemo
kius depresijos laikus ir, kaipo lietuviai, tau Tas nusidėjėlis yra ne kas Brangūs broliai! Žodis tai kų? Štai Jo sąlyga: Jis nori. kate savęs gerbti ir mylėti.
tiškai taip sustiprėsime, kad! mūsų tautybės kitas, kaip tik nelaimingas tartum narvely uždarytas pau- jęad tu tuos savo vaikučius
(Bus daugiau)
šiame krašte jokios jėgos neįstengs palaužti mūsų liežuvis. Jis sudaro la-'kštelis: kol durelės uždarytos, pietum, mokytum, laiminbai mažą mūsų kūno dalį, ta- gali su juo daryti ką tik nori, tum ir savo pačios gražiu ia PALAIMINTASIS KUNIGAS
čiau vis dėlto daug blogo pa- Į bet kai tik jas atidarai, pauk- vyzdžiu ir žodžiu parodytum,
JONAS B08K0
PASTABĖLES
sauliui pridarė ir vis dar nuo štelis išlekia, tai tada jo jau kaip reikia Dievų mylėti ir Jį
nebesugausi. Tas paukštelis .garbinti. Bet ar gi tu taip sa Jo Asmuo, darbai ir auk ri
Prof. Čepinskis padavęs prašymų Prezi lat daro.
dentui paliuOsuoti jį nuo universiteto rėkto-į
Pasiklausklme tiktai ti-i^ y. ra žodis; tas narvelis, tai vo vaikus auklėji ir juos lai ba, tai yra plačiai aprašyta
liaus pareigų. Pranešama, kad jo sVeikata dėjimo h- sveiko proto, kam,p“'dls5 tos durelės, tai mūsų mini? Velniui juos atiduodi, Jo visas gyvenimas ir nuveik
susilpnėjusi ir dar norįs padirbėti mokslo kuriam tikslui Dievas mums j IuP°s- Ko1 tavo lapos sųčiaup- šauki ant jų perkūnus, Dievo ti dideli darbai, ypač Jaunuo
srityje. Bet “Rytas” rašo, kad apie rėkto- davė kalbų, balsų ir liežuvį? itos> to1 esį say° rodžio vaklo- kerštų ir tt. Tu savo vaiko, menės auklėjimo.
riaus pasitraukimų kalbama ir kitaip — nu-i Ogi tam, kad tų patį Dievų !vas» bet
tlktai
Prav6' .pagal Dievo paveikslų sutver Knyga didelė, puslapių 707.
rodomos ir kitos pasitraukimo priežastys, mylėtume, maldautume iš Jo i lei>
tlk žodi ištarei, jau jo to, kraujų lygini su šunies popieriniuose viršeliuose, kai
pasirodžiusios po kai kurių nuomonių skir sau malonių ir Jį garbintume, baugiau nebesugrąžinsi. Tu krauju. Oi, atsargi būk, mo na tiktai ................... $2.50
tumų. Taigi, prof. Čepinskis greičiausia pa tam, kad artimų nelaimėje pa'^ab gailėtis jį ištaręs, gali tin, nes tokie šūnes gali į pa Gegužės Mėnuo, kiekvienai
guostume, varge jam patartu- veikti ir upelius ašarų išlieti, čių širdį įkųsti!
dienai skaitymai. Vertė kur.
sitraukia dėl politinių sumetimų.
me ir pamokytume jį gero. O, be^ v's
ištarto žodžio ne Keiki savo vaikų, bet sau Pr. Žadeikis, kaina .... 4oe.
koks gražus, kįĮnus ir aukš- Į besugrąžinsi.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
gokis, kad tas prakeikimas
lnž. Pr. Stanaitis Kaune skaitęs paskai
tas mūsų liežuviui skirtasis J Gerai prisiminkime ir tai, ant tavo širdies, ant tavo na knyga. Pamokslai apie Dievo
tų tema; “Lietuvių katalikų tautinė bažnyčia
tikslas! Bet ar mes, arba dau-j kad Šv. Sakramento priėmi- mų, ant tavo sielos nepultų. Malonę, Sakramentus ir Ma,Amerikoje ir jos reikšmė.” Vadinasi, Lietu
gelis iš mūsų, siekiame to gralniu mūsų liežuvis yra pašven- Kų pasėjai, tų ir piausi, todėl dą. Antrasis padidintas leidi
vos inžinieriai pradėjo kalbėti apie vadina
ftas. Vyskupas Kaz. Paltaro
mus Amerikos lietuvių “nezaliežninkus,” ku žaus ir kilnaus ^tikslo? Nors tinamas Šv. Jėzaus Kūnu ir nelauk iš tavo vaikų, kuriuos
nesinori, bet reikia prisipažin- Krauju, kad ant jo esti pade tu prakeikei, dieviškosios pa kas. Kaina................... $1.50
rie jokios reikšmės išeivijos gyvenime netuVirš minėtas knygas gali
• a ai
• V • • •
„u; • ui.„ ti, kad labai dažnai mes jį pa- damas Dievas-Žmogus, įžen- laimos vaisių. Argi tau sun
naudojame visai priešingiems į giant Jam į mūsų sielos gel- kiau yra pasakyti: “Tegu ta ma gauti:
nigus”?
“DRAUGO’ KNYGYNE
!tikslams: mes juo niekiname mes. O, koks didelis mūsų ne- ve Dievas laimina”, kaip —
2334 So. Oakley Avenue,
Mes tuo pačiu “tegu tave velniai paima?”
Dievų, skleidžiame nesantai dėkingumas!
Pranesama, kad adv. Gabaliauskas, Pauk kų, vienas kitų įžeidžiame ir pašventintu liežuviu drįstame
Chicago, III.
Tu tam ir motina esi, kad
štelis ir Keturakis vienerieins metams ištrem taip toliau.
vėl tų mūsų Meilės Dievų į- savo vaikus mokytum. Bet
ti iš Šiaulių į tėviškes. Ištrėmimo priežastis
Tik gerai prisiminkime tų I žeisti ir užrūstinti.
pasiklausk savo sąžinės, ko tu
Naujuoju įstatymu, Lietu
a;ški: jie veiklus žmonės, geri oiganizato- jĮjajsį^ Dievo ištarmę, kad dėl L Kaikurie mano, kad kalbėti juos ligi šiol išmokei? Keiktis, vos Raudonojo Kryžiaus drau
įiai. Tad kai kam pavojingi.
kiekvieno be reikalo ištarto yra nuolatinė žmogaus porei- apkalbinėti, meluoti, kolioti, gija bus Lietuvos Respublikos
V Jv
žodžio turėsime duoti apy- ga, ir kad tyloje praleistas lai tai jie gerai moka, nes tie da Prezidento globoje. Draugijos
kas neša mums nuostolį. Var- lykai tau yra tarytum kasdie veiklą prižiūrės vidaus reika
Chicagos komunistų šlamštas po savo skaitą.
bendrovės suvažiavimo skundžiasi; “Jisai pa Įsidėmėkime tai, kad Die-tgas tiems, kurie taip mano. niniai poteriai, todėl nenuosta lų ministeris, kuris skirs tam
rodė, kad ir mes komunistai dar permažai vas sako, jog ne tik už kiek-; Jie smarkiai klykta. Ne tas bu, kad ir vaikai išmoko tų tikrų draugijos inspektorių.
įvertiname darbininkų pakairėjimą ir duos-.vienų blogą, bet ir už kiekvie- laikas, kuriame tylėjome, b<*t keiksmo potėrių.
Kilus karui arba paskelbus
Esi žmona. Dievas tau da kariuomenės mobilizacijų, Lie
mimą, taip gi pasiryžimų kovoti.” Matyt, va- inų be reikalo ištartų žodį tu- tas, kuriame be reikalo plepėdinamieji pruseikiniai bolševikai nemažų kyl jrėsime prieš Jį atsakyti.
j jome yra mums veltui pra.žu- vė gerų vyrų: nuolankus, dar tuvos Raudonpjo Kryžiaus
įvarė į biinbinių veikimų.
I Jeigu jau toks smarkus ir vęs ir blogai sunaudotas, nes bštus, — turi ir jis klaidų ir draugija pereis karo valdžion.
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žmonių.

nei

Praėjusį antradienį šiuos žodžius rašan
tysis kalbėjo per Peoples Furniture kompa
nijos radijo valandų. Pasidžiaugus tos kom
panijos rimtu ir sveiku nusistatymu palaiky
ti ne tik savo įmone, biznį, bet taip pat remti
ir kitų lietuvių rimtas ir teisingai vedamas
biznio įstaigas, pareikšta, tokios mintys.
- Amerikonų priežodis sako; “Gyvenk ir
leisk gyventi” (Live and1 let live). Vadinasi,
nenorėk pats vienas viskų užgriebti, bet duok
progos ir savo kaimynui, artimui gyventi.
Toks nusistatymas yra reikalingas ypač
dabar, kada gyvename sunkiais ekonomiško
slėgimo laikais, kada ne tik dirbtuvės uždaro
savo duris, bet daug biznio įstaigų yra pri
verstos išeiti iš biznio, užsidaryti.
Šiandien visiems yra sunku. Šiuo atžvil
giu beveik jokių išimčių nėra. Sunku dari h )
žmonėms, nelengva biznieriams ir profesijonąlams, daug vargo tenka pakelti visoms kul
tūrinėms, labdarybės ir kitokioms įstaigoms.
Ypač sunku lietuviams. Mat, mūsų visi
bizniai jaunesni, įstaigos nesenai įsisteiguBIOS.
MM t
47•
.
Bet reikia džiaugtis, Kad nežiūrint tų
sunkumų, mūsų įstaigos ir šiandien laikosi.
Nors šimtai kitataučių įsigalėjusių įstaigų
toždarė savo duris, bet mūsų ir bankai gerai
veikia, ir kiti bizniai laikosi, ir mūsų dien
raštis “Draugas” stiprėja.
Ir gerai.
Reikia žinotų kad mes, kaipo lietuviai,
šiame krašte tik tada išsilaikysime, jei savo
religines, kultūrines ir ekonomines organiaacijas turėsime stiprias, gerai suorganizuo
tas.
O kad būtų galima šiais sunkiais laikais
išsilaikyti, reikia vienybės, sakyčiau, žydiš
kos vienybės.

Senai skelbiame obalsį ‘ ‘ savas pas savų. ’ ’
Jis mums ypač dabar reikalingas. Jis reikia

Iš Vilnijos padangės
(Galas)
Vilniuj lietuviai su lenkais visai nedraugauja. Panašiai, kaip žydai, dalinai
godai ir ukrainiečiai. Vienok lietuviai pas
lenkus turi kiek daugiau simpatijų už ki
tas mažumas, išskyrus žydus, kurių lenkai
kaip seni, taip/ jauni stačiai neapkenčia,
lietuviuose čia jaučiamas didelis atspa
rumas prieš nutautėjimą. Gudai ir ukrai
niečiai tuo atžvilgiu mažiau atsparūs.
Vilniaus mieste koncentruojasi visų
okupuoto krašto lietuvių tautinis ir kul
tūrinis gyvenimas, kurį atstovauja; “Ry
to” draugija, “Mokslo” draugija, Šv.
Kėzimiero draugija ir Laikinasis Lietu
vių Komitetas. Pastarasis lyg ir jungia
koordinuoja visų darbą. Visų šių drau
gijų tikslas — ugdyti lietuvių tarpe lie
tuvišką dvasių ir kultūrą. Jos savo tarpe
atitinkamai pasiskirstę pareigomis: mo
kyklas, bendrabučius išlaiko; teikia mok

>W

iai

einančiai jaunuomenei pašalpų pini-

knygomis; provincijoje ruošia lie
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tuviškas paskaitas, vakarėlius; platina Bendrabučių namus supa graži gamta ;
lietuviškas knygas bei laikraščius. Ypač namai, pušyne prie pat Neries. “D. N.”
Šv. Kazimiero draugija Vilniuj yra įsigi
jusi keletu stambių mūro namų. Taipogi Feljetonas.
liogušas.
draugijos dirbtuvės: siuvyklos, kurpių di
rbtuvė, kepykla, stalių, šaltkalvių dirbtu
vės ir krautuvė. Yra ir lietuvių bankas.
1*
•+r
Vilniaus universitete iš 3000 studen
Visur modernizmas, visur nauji me
tų yra: apie 1000 žydų, apie 100 lietuvių i
ir apie 100 gudų ir kartu ukrainiečių. Dar todai, jau ir plačioji visuomenė turi pro
keletas lietuvių studentų eina mokslus ki gos dalyvauti ir betarpiškai patirti įvai
tuose Lenkijos universitetuose. Vytauto rių bandymų rezultatus!
Vienų tokį bandymų patyrė mano ge
gimnazijoj Vilniuj šiuo laiku mokosi apie
400 moksleivių. Gimnazijos veik visi mo ras pažįstamas, ponas Žvirblys, žmogus,
kiniai ir mokinės gyvena Vilniuj, aukš galima sakyti, su komercine gysla, įvairių
čiau paminėtų lietuvių draugijų išlaiko reikalų tūkstančiai, o telefono nėr!
muose bendrabučiuose. Ten gauna visą iš
Pasinaudojo bičiulis tokiu visuomenės
laikymų, už kurį turi mokėti. Visai ne patogumu — vadinamu automatiniu tele
pasiturint ieifis daroma lengvatų. Bendra fonu, įmetė draugas 20 centų ir laukia,
bučiuose pragyvenimas pigus: vienam as vietoj atsakymo gi triūba į ausį mušti
meniui kainoja apie 30 zlotų į mėnesį. pradėjo; nori žmogus iš rankų išmesti — •
Bendrabučiai tvarkingai įrengti; gražiai nekrinta, prilipo, nori iš budelės bėgti —
ir su visais patogumais įrengti mergaičių kažkokia šyla už kojų tampo ir išrėkti ne
du dideli bendrabučiai žvėryne. Čia ir cen- gali, o aplinkui žmonių krūva už pilvų lai
tralinis apšildymas ir pirtis bei vonios ir kosi — juokiasi, mat smagu; stovi piliepakankarnas erdvių ir šviesių kambarių j tis budelėje ir senovišką kadrilių šoką, o
skaičius, pagal įvairių gyvenimo reikalų. | dabar tas retenybėj

BANDYMAI

Vienas ponas pasipiktino, sako;
—

Adventas,

viešoje

vietoje

ir

dar

šokti sumanė!

Įlipo ponas į budelę draugų
Žvirblį tvarkyti, bet vis įlipęs pats
šokti pradėjo, o veidas toks baisiai liūd
nas pasidarė ir plaukai ant plikės pasi
stojo, aišku, dalykas nešvarus, gal ir pik
tos dvasios įmaišytos!?
Prietaringesni piliečiai tuoj namo nu
dūmė, o drąsesnieji gelbėti bandė, bet voš
kuris prie Šokikų prisiliečia, pats tuoj šo
kiu užsikrečia.
Už pusvalandžio vidury Laisvės alė
jos pasidarė toks kolektyvinis trypimas.
Visokių 'profesijų, seni ir vaikai, vy
rai ir moterys, visi kaip vienas, miklina
kojas, o vidury jų matyt tvarkos daboto
jo kiveris kilojasi, taip ritmiškai, gražiai,
malonu žiūrėti!
Visą tą vaidinimą nutraukė asmuo, s u
guminėmis pirštinėmis iš telefonų stoties,
kuris tuoj visus išskirstė.
Ir kaip manot, kas buvo?! Ogi nie
ko ypatingo, paprastas bandymas, kaip
veikia elektros srovė į Lietuvos piliečius!?
Bičiuliui Žvirbliui, sakysim,

šitoks

bandymas pataisė nervus ir iššaukė plau
kų augimų ant nosies; kas pasidarė su ki
tais piliečiais — nežinau?!
Arba, sakysim, plytos dabar bando
mos vi»ai paprastai ir moderniškai.
Einu vienų kartų pro tokių penkių
aukštų statybų, o ant viršaus komisija
plytas bando.
— Įdomu, reik pasižiūrėti!
Bandomos, žinoma, tik vietinės gamy
bos plytos, užsieninės esančios ir be ban
dymų priimtinos!
Pats bandymas vyksta labai papras
tai; paima, sakysim, vienas iš komisantų
plytą ir laukia kol apačioje koks pilietis
pasirodo, o paskui paleidžia, žinoma, pi
liečiui į galvą.
Dabar ar plyta tinka statybai, ar ne,
sprendžiama iš to: kas plyšta, galva ar
plyta?
Jei, sakysim, plyšta galva — reiškia
plyta atitinka statybos normas, jei gi ply
šta plyta — reiškia gera galva, o plyta
netikusi! Daug galvoti netenka, aiški lo
gika!
Z

(Bus daugiau)
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DRAUGAS

PAVASARINIS PIKNIKAS MARIJONU KOLEGIJOS
Rengia Kolegijos Rėmėjai i r “Laivo” Skaitytojai

Sekmadienyje Gegužės-May 15 d., 1932 Vytauto Parke
gtyniavimasis dėl pirmenybių
Pats žymiausias Burns’o žyįriai elgdavosi. Prieš kelis meLAIKINAI UŽDARYTA
neįmokėtus mokesčius
bus nepaprastai gyvas ir dar j gis — tai sprogdintoji} (“di-;tus jis lankėsi Amerikoje.
VILNIAUS KATEDRA
dalį loterijos gryno pell
labiau įdomus, nes rungtynės namitistų”) brolių Sak Narna
Lietuvos Raudonasis
eig
kaip
tik
tarp
grynai
skir

rų suėmimas Šie 1911 m. tero VALDININKŲ UNIFORMOS Prasidėjus potvyniui, bijo o du trečdaliai bus
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
Misiūnas, Roseland, III. 245
tingi}
priešų,
tarp
baltųjų,
iš
masi, kad vanduo gali paplau labdarybės ir socialiu
rizavo
visų Kaliforniją. Šie
KLAUSIMAS ATIDE
St., Chicago, III......... 650,300 W. 108th St................ 160,470
ti Katedros grindis. Nelaimės bos įstaigoms, šią pel
DAMAS
V. Stancikas, 1706 W. 47
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 vienos pusės, ir spalvotų iš j nusikaltėliai norėjo Burns’ą
išvengti Katedros gelbėjimo vidaus reikalų miniote
St., Chicago, 111......... 620,500 PI., Chicago, III......... 140,900 kitos. Baltieji tačiau turės ri- Į papirkti, siūlydami jam 100,
Visų
ministerijų
valdininka

komitetas nutarė laikinai Ka siūlymu skirstys mi
O. Rašinskiene, 1639 S. 5(1 A. Žolynienė, 6709 Archei mtų konkurentų. Argentinietis 1000 dol., bet šis nepasidavė,
ms
buvo
manoma
greitu
laiku
tedrą uždaryti. Iki šiol, nuo kabinetas. Valstybės 1
Avė. Cicero, III......... 600,650 Avė., Chicago, III. ... 119,950 ilgų distancijų bėgikas Žabala
įvesti uniformų. Uniformos pernai metų potvynio pradė įstatymas veikia nuo
priklauso
prie
geriausių
bėgi

A. J. Janušauskas, 1301 S.
A. G.udėnas, 6807 So. Camp
reikalu komisija daug tarėsi. jus kasinėti požemius, gatvė skelbimo dienos.
50th Ct., Cicero, III. ..575,050 bell St., Chicago, UI, 115,000 kų skaičiaus, o afrikietis De
Paskutiniame pasitarime ski ties katedra važinėti buvo už
Sutkus 1007 Eight st.,Wau Hart rutulį išstumia toliau
P. Varakulis, 724 West 18
lo nuomonės; vieni, kad tuoj daryta. Dabar sulaikys ir pės Loteriją sudarys IĮ
kaip 16 metrų. Jie abu daly
kegan,
III
....................
103,
30U
St., Chicago, III......... 540,580
lietų. 7/100 bilietų
būtų sudarytas uniformos }- čių judėjimą.
AK1RAS-BIRŽIS KA
vauja olimpijadoj ir parodys,
Gaižauskas,
148
E.
107th
st..
premijos. Loterija
A. Stulginskas, 1628 S. 50
statymo projektas; kiti, kad
LĖJIME
kad ne iš kelmo spirti.
........
88,625
Avė., Cicero, III......... 534,270 Boseland, III
uniformos klausimą atidėti ne JAU PASKELBTAS VAL tomą penkiomis klasį
1706
E.
MaOlimpijadoj
europiečiai
tu-!
Akiro
.
Biržio
kvo
tą
kriminalietų kainos paliktos)
V. R. Mandravickas, 815-45,
Condratas.
ribotam laikui, nes esą reika
STYBĖS LOTERIJOS
rėš
rungtis
ne
vien
su
Mneri|inė
jan
palwigf
jr
pe
.
533
3of;
yomensing
avė.
Pliila.
Pa
čios, kaip ir iki šiol
St., Kenosha, Wis. .
linga daug pinigų pirkti me
ĮSTATYMAS
IR
TAI

Raudonojo Kryžiaus
_
.................... 83’800 tonais, bet su visu pasauliu, r(|av- j^auno į nuovados teis- džiagą. Po pasitarimo, bendru
Grybas, 2244 W. Adams
SYKLES
Bugentavičius, 1616 N. Lin Svetimos, lig šiol mažai teži- m0 tardytojui. Pats Akiras. reikalų direktorius p. Survila
St., Chicago, III. ... 451,140
coln St. Chicago, III. 61,900 nomos tautos žengia pirmyn Biržys jau sėdi Kauno kalėji buvo pas vidaus reikalų mini
S. Staniulis, 6651 3. Talman
‘Vyriausybės Žiniose” 381 Šiemet garlaivių sali
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- Šio fakto niekas neturėtų nu- me. Nors kvotos smulkesni da- storį ir kalbėjosi, ar dar bai
Avė., Chicago, III. .. 423,260
nr. paskelbtas naujas valstv- dėjo visas pastangas,
leisti nežiniomis, nes kitaip te-',dniai yra laikomi
plewood avė., Chicago, III.
gti tą klausimą, ar atidėti.
M. Varkalienė, 6315 So. Lin
bės loterijos įstatymas. Nau- sitartų, tačiau iš ligšiol
.................
44,400 k tų labai ir labai nusivilti.
tačiau esą paaiškėję, kad Aki
Ministeris sutiko su ta nuo- juoju įstatymu, finansų mini- rybų beveik nieko gei
coln Av., Chicago, III 368,795
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st
Ag. Gilienė 3131 Emerald Ilerrin, III.................... 33,550
II ras - Biržvs sukinėdavosi ties Iį mone, kad uniformos klausi steris turės teisę rengti pini- ėjo. Mat, vieni norėjt
APIE W. BURNS’Ą
Avė., Chicago, UI. .. 360,940
pradžios mokyklomis, kud sal mą kuriam laikui atidėti.
ginęs loterijas neaprėžtomis daugiau negu kiti siūlė
Bacevičius, 1850 Wabansia
Naujorke nesenai mirė '1 dainiais suviliodavo mažas SKAITYKITE BIZNIERIŲ sumomis. Premijos negalės bū, teko gerokai pasiginčyt|
P. Petrauskas, 14 Johnson Avė. Chicago, III. ... • 26.706
ti aprašytos už skolas arba j smarkiai pasibarti.
st., Binghamton, N. Y.
BARGENUS
J. Vaičaitis, 424 Dean St.. metus amžiaus eidamas, gar mergaites ir su jomis nepado.................... 342,490 Scranton, Pa. ............. 25.85G susis Amerikos seklys Vilija
J. Aukškalnis, 1354 TTarri
A. Paukštis, 2225 S. Oakley mas Burns’as, populiaraus pri
son St., Gary, Ind. .. 255,010 Avė., Chicago, III......... 21,000 yatinio seklių biuro įkūrėjas.
ftft
l'p. Taruška, 2334 S. Oakby Kokių 20,000 amerikoniški} !
A. Valančius, 1226 S. 56
Avė., Cicero, III......... 224,500 Avė., Chicago, III. .. 20,650 bankų, kontorų ir prekybos įO Kazlauskienė, 4356 S.
J. Balsis, 610 Wall St. Rock monių duryse galima pamaty
Rockwell st., Chicago 187,350 ford, UI........................ 5.800 ti antrašą: “Saugo Vilijamo
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
A. Laųgmanas, 4521 S. Wa- Burnso agentūra”. Tai —. geRėkus, 1850 Wabansia avė.,
riausia garantija pasisaugoti
Chicago, III................ 175,910 sbtenavv Avė. Chicago.
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. III..................................
17,706 nuo vagių ir plėšikų, kurie
šios pavardės daugiau bijo
Melrose Park, III. .. 162,900
kaip oficialios policijos.
Vilijamas Burns’as kilimo iš
AR BALTOJI RASE ATLAIKYS SAVO
Airijos. Jaunas būdamas bu
POZICIJAS?
vo siuvėju. Mėgdamas nepa
Šią ekskursiją iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Peli
prastai
knygų,
ypač,
policistiTurint galvoj, kad ligi pa- sportas ir sporto olimpijados
džius palydės į New Yorką iki laivo, o toliau per jūrę ekskursijai vadovaus J. Šliteris.
saulinės sporto olimpijados buvo monopolinė baltosios ra nių romanų, skaitymą, jis be
skaitydamas
palengva
sugal

JONAS ŠLITERIS
ibos Angeles beliko tiktai trys1 sės teisė. Spalvotieji pirmą kavojo,
išdirbo
savą
tobulą
se
mėnesiai, įdomu pažiūrėti kas rtą pasirodė tiktai Stokholmo
PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
joje dalyvaus ir ką ji duos. I olimpijadoj. Tai buvo nesuly- kimo metodą. Kaip daugis sa
' Iš New Yorko 3-eia klesa į vieną pusę $ 75.50
Reikia čia konstatuoti fak- ginamasis ir nepasiekiamas ko, jis buvo gyvas Šerloko
tų. kad spalvotosios tautos, ki- dešimčiakovoj indietis Tborpe Holmso paveikslas, arba tie
Į abi pusi........................................ $125.50
siai,
gyvasis
Šerlokas
Holm
ldamos politiškai ir ūkiškai, ir havajietis Kahanamoku, su
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ’------ nžsisakyį
neužmiršta taip pat ir kūno kūręs trumpų distancijų plan- sas' Baug jo patirtų, besevietą dabar.
kultūros, dirba ir yra pasie- kime naują stilių ir iš olimpi- kant, nuotykių, jei juos kas
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVTAN—AMERICAN LINI)
kusios visose sporto šakose jados išsivežęs aukso medalį, būtų surašęs, tikrai savo įdo
JOS didžiuoju laivu
gana žymių rezultatų. Sportu. Tai ne vienintelis spalvotosios mumu nebūtų atsilikę nuo Co
besidominti visuomenė jau rasės laimėjimas. Netrukus po nan Doyle romanų didvyrių
• Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
prieš keletu metų girdėjo apie to pasaulį nustebino japonai nuotykių.
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
indieeius, Havajų salyno, gy-į,(Amsterdamo
olimpajadoj). Vilijamas Burns’as, kaip jis
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški-1
ventojus, o ypač apie negrus Tsuruto pergalės prieš Rade- pats skaitydavos, turėjęs savy
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
“
nusikaltimo
dvasią
”
.
Tai
beveik sensacingų žinių, kad macberį ir Oda trišokio niekas
Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei i
jie lengvoje atletikoje, plauki- , dar neužmiršo. Be jų, iškilo jam padėdavę lengvai save
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
rne, bokse ir kitose sporto ša- viešumon ir kiti atletai bei “įvilkti’ į nusikaltėlio kailį,
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jusi},
koše pralenkia beveik europio- plaukikai ir sportu besidomi-J0 iau P°
jis aiškiai įsivaiz
reikalus aprūpins
čius,/kurie susidūrę su jais rti visuomenė kone plyšo iš duodavęs, kaip tas ar kitas
gali nusivilti. Spalvotos tau- nustebimo. Ta.i buvo filipinie- nusikalsdamas galėjo veikti.
tos, pokariniais laikais kūno tis šokikas Torribio, japonas To savo gabumo dėka Burns’
Didysis Scandinavian—American Linijos
kultūroje padarė didelį šuolį plaukikas Takaishi ir kiti. In- as išaiškino nemaža nusikal
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.
Laivas FREDERIK VIII
pirmyn ir tapo baltiesiems ga- diečiai pasižymėjo hockey sri- timų, kurių išaiškinti neįsten
na rimtais konkurentais. Ypa- tv. Prieš keletą savaičių vie- gė policija.
tingo dėmesio yra verti japo nas jų, Ladoumegnes sumušė
nai, kurie atskirose sporto ša net pasaulinį rekordą. Be to
kose pasiekė jau pasaulinio reikia atsiminti, kad šokimo į
nivean.
tolį pasaulinį rekordą turi NaHitt and Runn — Bull Had the Right Idea and the Appetite to Make it Good!
Turint tokį reiškinį prieš a- mbu ir trišokio — Oda, abu
kis, kyla klausimas, ar sporto japonai. Pereitų metų sporto
srityje nestovime tik naujo gyvenimas aiškiausiai rodo,
perijodo angoje. Ar pavyks kad baltųjų likimas nebepabaltajai rasei išlaikyti savo ra lankns, kad jų laikytos ligi šiol
nkose dominuojančias pozici pozicijos jau dreba.
jas ar išstums ją iš visur ir
Šiais metais įvyksiančioje
paverš rekordus palyginamai
jauni dar spalvotieji sporto sporto olimpijad'oj, be japo
entuzijastai! Klausimas prieš nų, dalyvauja ir keleto kitų,
keletą metų būdavo sutinka- egzotinių kraštų gyventojų at-

Kontestininky stovis

LIETUVOJE

*7

DRAUGO” EKSKURSIJA

Varai tis,

Luzerne,

Pa.

1,006

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą
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“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

BY

mas

su

šypsena.

Ligi

karo ' stovų.

Reikia

manyti,

kad

run-

HITT

B R I n B
ty — abi priėnfė Šv. Teresės
Mažosios Gėlelės vardų. Pp.
Lukauskai sukvietė daugelį
II,-luito, Ručine ir iš kitą to- »wCi'i !»■«>“«*
įvykini,
:Daug dovanėlių gavo Agnietė
esniy vietų.
choras ' *r Uucytė. O p. Lukauskienel
šv. paltramiejaus
pranešė, kad ateinantį sekma abi dukrelės reiškė savo šir
dienį gegužės 15 d., \Vlauke- dies gražiausius jausmus ir
gano choristai važiuos į Ke- dėkojo abiem tėveliams už
globų ir gerumų.
nosliy suvaidinti puikų veikaPonia Lukauskienė, be savo
“Du broliu”, kurį nesenai
gražių širdies ypatybių yra ir
vaidino \Vaukegane Šv. Petro
parapijos svetainėje. Kviečiad™»gW darbuotoja. Ji
yra A. R. D. 9 sk. iždininkė.
me visus atsilankyti ir pama
Be to dar p-le būdama, viena
tyti šį veikalų.
Koresp. iš pirmųjų narių įsirašė Mot.
Syjungon. Yra buvusi M. S.
2 kps. pirmininkė ir centro
valdybos narė.

’UVIAI AMERIKOJE

IROSE PARK. ILL,
[isi. gal mano, kad mes,
i< i}('S, beveik negyvuojaje apylinkėje, nes taip
>
aprašyta laikraš
Bendrai, mes gana
rlvuojamės ir valdyba
k) sparčiausiai. Matei,
nfcįį penktadienį turėsiluliukų žaidimų su laiįs ir gana daug dovatiems, kurie atsilandovanų mūsų fotograJ. Krušinis, kinis lai|rautuvę 150 Broadvvay,
/anojo gintarų karolius,
gegužės 13 d. Community
(ant 17-tos gatvės), 7:30
įų vakare prasidės MoSyjungos GO kuopos va-

WEST PULLMAN, ILL.

X Sekmadienį, gegužės 15
d., per pirmysias Mišias, gra
žus būrelis vaikučių bus pir
mų kartų prileistas prie Šv.
Komunijos. Bus gražios iškil-

Antanas Bukauskas yra ne
tik gabus biznierius, turis sa
vo biznį 4830 W.v 14th St.,
bet yra ir nepaprastas archi
tektas. Štai, jis iš mažų vie; uodo didumo šipulių pastatė
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Penktadienis, geg. 13 d., 1932

iš įvairių šalių per vakacijas raeijos, anot architekto, turės
X Yra medis, kokosine paiatlankys šių Mokslo Katedrų būt daromos Lietuvoj, tad bus me vadinamas, iš kurios stair, pamatę Lietuvių Kambarį, tikrai lietuviškos. Per dvejus Itomos trobos, lapais dengiami
susiinteresuos lietuviais ir jų metus turi būt sudėta $5,000 stogai, daromi siūlai, jaunus
kraštu Lietuva. Ar iš to nebus dolerių. Tai ne labai didelė lapelius valgo kaip salotas.
naudos lietuviams t Ne vienete suma, ypač pažvelgus į tai, Valgyti ir gerti vartojamas
kitatautis apsišvietėlis čia pir kad Mokslo Katedra lėšuos 10 jos vaisius — riešutas, kuris
my syksužinos, kad ant že- milijonų dolerių. Turim privimės paviršiausgyvuojatauta legijy pasistatyt
paminklų,
vardu lietuviai ir turi savo kur žemė, pamatas mums nie
kraštų, istorijų, kultūrų. Ne ko nelėšuos. (3et turim dar
vienas nuo to sykio pradės ta buotis ir visados atsiminti,
tai studijuot. Ar iš to nebus kad mus paminklas Amerikoj
naudos lietuviams?
turi būt!
Dar mums nieko nenuvei
kus, vos šiam sumanymui kl ILGAS MIEGAS
ius, nauda jau pasirodė: keli
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.
amerikonai pradėjo studijuot
"Muaų
“
Muąų kūdikis nubudindavo mus
lietuvių* kultūrų, istorijų. Per dejoine duoti kelet
* kartų iki pra
jain po truput) Casmūsų pirmųjį dėl to kamba torijos”, pasakė viena motina iš lo
va. "Po to gerai miegojo ir visiškai
rio susirinkimų, kovo 11 d., atsinaujino”. Vaikų specialistai reko
Fletcherio
Castoria;
ir
1932 m., prof. Tyson pasirodė menduoja
milijonai motinų žino. kad tas gryaugmenims, nekenksmingas valsmus istorijų studiiavek: Jiis •nai
tas gelbsti vaikams
ir kūdikiams
sake, kad šio miesto inteligen- 'nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi.
! tijerj yra vos keletas, ky žino duriaviino ir tt. Fletcherio parašas
ant kiekvieno pakisto. Saugokis imi

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos
blogas
kvapas
buvo
priežastini, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą. gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerlne Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atiteka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

yra kopūsto galvos

didumo.
Taip pat iš senų sudžiūvusių
riešutų spaudžia aliejų. Be to,
daro tepalų, virves, pasninko
sviestų, ir padaro degtinę 50
laipsnių stiprumo, araku va
diname. Tai yra vienintelis
pasauly medis, kinis tiek da
ug naudos duoda.

DOUBLE
ACTING

ifpBAKINC
l\VP0WDER

įnės.
į didelę “katedrų” (pav. Rbeb kiek nors apie lietuvius. Po- tacijų.
I
' i.
X Atėjus pa\asariui, musų 'ms’o katedros). Visame tro- nia Mitchell, tautinių kambaĮyjungiečių generalis su
Tėmyk ketkų gražu
kolonijoj
labai
gražu, mede-1 besyje nėra nei klijų nei mu-įrių renginio viršininkė, kaipo
mą ir jų šviežumo
kimas, kuris įvyko Cice-i
išlaikymą.
palandžio 28 d., turėjo de- ia1’ 20 -nai gražiai žaliuoja, J ziaUsio vinies, o visa statyba dailininkė,* pasisakė ieškojusi
(John Bagdzlunas Borden)
[tu iš mūsų kuopos valdyna* kvepia.
Visa bėda, laikosi ko stipriausiai ir yra 4_se dideliuose knygynuose
ADVOKATAS
mūsų kuop
kati daugelis žmonių darbų ne be galo gražios išvaizdos. Po-j knygų apie mus menų ir kul
S
^LFOHOVIR /
=
105 W. Adams St., Rm. 2117
Gerb. dvasios vado pasifl1A.MUERT PH.UIMACAL,
turi ir kenčia skurdų.
nas
Bukauskas,
berods
“
statūry;
radusi
15
knygų,
iš
An

Telephone Randolph 6727
Į
i* mes pažadėjome įvykCOMPANY
X Mirė Antanas Bagdonas. ie” tų namų kelerius metus. Lglijos. Trijose iš jų visai ma- 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Kuopa taip pat Įstojo i
St. Louis, Mo.
’ 25 ounces for 254 '
Telephone Roosevelt 9090
Gegužės 10 d. palaidotas Šv. Jis skiriamas Pasaulinei Pa- žai esu apie lietuvius; kitose
įtu Sųjungos Chicagos apName: 8 iki 9 ryto. Tel. Kepub. 9600
MILLIONSOF POUNOS USED
Kazimiero kapinėse.
rodai 1933 m. Kas matė' tų t radusi daugiau apie mus kul3 V OUH CCVERNMEMT
X Petrui Kalėtai padaryta “ statybų”, tas stebisi ir grojtūrų, menų; ji labai gėrisi tuoMes irgi dalyvausime Cipavojinga operacija nugaroje. žėjasi. Išstačius tų savo kū-'
promptly ends odors ordinary
teinantį sekmadienį Mo
Guli Illinois Central ligoninė rinb galime spręst, kad p. Lu j
antisepties can’t hide in 4 days
Amerikna 1iet.nvia.TnR, keliai
enos iškilmėje.
ADVOKATAS
je. Eina geryn.
kauskas laimės dovanų ir pa- j ant, bus paranku pamatyt, Miesto Ofisas 77 W. VVashington St.
F Taigi, vėl kviečiu visus
Tel. Dearborn 7966
Rep. žymėjimu kaipo nepaprasto Liet. Kambarį, nes Pittsbur- Romu 905
Valandos: S ryto iki 4 po pietų
kyti į mūsų kauliukų
gabumo lietuvis.
gh'as stovi viduryj mūsų di Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
Buy gloves with what
aus. Įžanga bus tiktai 25
Kas norėtų tų “budavouę” džiųjų kolonijų. Keliausi nuo
— 6 iki 9 vai.
•vften aoothlng lemo la uaedl
it savęs
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
[i. Praleisite smagiai laipamatyt, gali tai padaryti ap New Yorko link Chicagos, nuo
Right from the first touch, antiseptic,
Nerelk mokėti 50c. ui
susipažinsite su svečiais
Namų Tel. Hyde Fark 3395
healing Žemo takes the itehing
lankęs pp. Lukauskus.
dantų mostj. Llsterine ToBaltimorės
link
Detroit
o
ar
misery out oi mosquito bites, rashes,
IŠKILMĖS PAS PP. LUI
oth Pašte gaunama po 35c.
ertineite Moterų Sųjunį
Tai tiek šį syįiį apie žmo Kanados — beveik visada bus
and many other skin afflictions. Try
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
KAUSKUS
it also for itehing, peeling toes.
rbuotę mūsų kolonijoj.
kla.
Ją vartotadamas p«r
nes, kuriais gali džiaugtis ir pakeliui lietuvių paminklas.
Bathers and other outdoor folks
metus sutaupai $3.00.
thank
cooling
Žemo
for
relief
from
Kor—tė
Gegužės 8 d. šventė dauge didžiuotis ne tik Cicero prie
sunbum. Douse it on ivy-poisoning.
Taigi visi statykim tų ne ‘LIET U VIS ADVOKATAS'
LISTERINE
Pimples and dandruff fade when safe,
lis pasaulio kraštų, kaipo Mo miestis, bet ir visa lietuvių
antiseptic Žemo is appltfed. It inpaprastų paminklų, dėkim au 155 N. Clark St., Room 999
stantly eaaes raeoi'-smart. AlwayB
lUKfcGAN. ILL. tinų Dienų. Toji šventė nepa visuomenė. Dieve, padėk pp. kas, kiek kas išgalim. Lietu
Telephone ERANKBIN 5745
TOOTH PAŠTE
have Žemo nearby wherever you go.
3117
Union
Avė.,
7
iki
9
v.
v.
’
i
prastai prasminga 'ir graži. Lukauskams ir toliau taip pa
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.
va, rodos, irgi prisidės. DekoTelephone VICTORY 2213
Baltramiejaus parapijos Gerbė vaikai gyvas motinėles, vyzdingai gyventi ir darbuo
oras su Šv. Petro parapijos liūdėjo dėl mirusių bei meldės tis.
38
Lenosha) cfioro pagalba iš- už jas.
Svečias
Štai, p. Monika Lukauskie
Idė vienų iš garsiausių ir
LIETUVIŲ PAMINKLAS
i k iaušių koncertų, kokius nė (Riūkaitė) yra ir kai kam
AMERIKOJE
brangi
ir
mylima
motutė.
Pp.
aukeganas turėjo. Žmonių
Vo apie trys šimtai ir visi, Lukauskai paėmė auginti (jau
Lietuvių kambarys Pittsbur
irie atsilankė j šitų koncer- prieš keliolikų metų); dvi ma, buvo visai patenkinti.
žas našlaites Agnietę ir Luci- gli’o universiteto naujam na
I
Buvo gražiausių dainelių ir lijų ir gražiausia jas auklėja me bus tai paminklas Lietu
Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną, laivu “DE GRASSE ”
->
lo ir duetų. Ir ne tik tai. ir augina. Nejaučia tos naš- vos, o taip pat ir Amerikos
Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharistioudu chorai labai puikiai laitės šiurkščios “pamotės”, lietuvių, — taf vienatinis iki
J n*s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo
giedojo ir taip pat vienos jautrių, švelnių motinų. Pui- šių laikų mūsų paminklas pa
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę.. Po kongresui tuo pačiu laivu
aukegano merginos labai kiai įrengtame nuosavam pp. saulyj už Lietuvos sienų.
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdų.
Šis namas, vadinamas Mok
iikias daineles sudainavo, Lukauskų name (1G24 S. 48th
d net visa salė skambėjo. Ct., Cicero), mergaitėms įren- slo Katedra (Cathedral of LeLaivakortės turistine klesa į vienų pusę ......................... $145,00
IVaukegano vyrai išpildė gtas puošnus kambarys, brau- arning), bus atviras publikai
Tėn ir atgal ....',.......... ...................................................... $215.00
• ■ ■ j*
t
•
yo užduotį ko gražiausiai, gus pijanas, šilkiniai drabužė įeiti, apžiūrėti, kas jame yra.
Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kun. J. J. Jakaitis.
r to, pijumi skambino p-lė liai, mokykla, muzikos pamo- ! Tūkstančiai studentų iš viVisais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į
ipataitė, smuiku griežė Pet- kos — visa pp. Lukauskai sos Amerikos, kiti tūkstančiai
s Zelenauskas, choro narys teikia mergaitėms, niekas iš iš viso pasaulio šalių įvairių
jo draugas ponas Medecy šalies negelbsti jiems augint tautų kas met studijuoja šia
lietuvis).
našlaites. Štai, kur gyvas lab- me universitete.
Jie matys
t
v. Baltramiejaus choras ir darybos pavyzdys. Garbė už Lietuvių Kambarį, pradės į2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.
domauti apie lietuvius ir Lie
misija dėkoja visiems, ku- tai pp. Lukauskams!
KUN. J. JAKAITIS
Telefonas Roosevelt 7790
Gegužtjs 8 d. abi jaunutes tuvą. Šimtai mokytų žmonių,
i kokia nors būdu prisidėjo
&
ie šio koncerto. Pirmiausia priėmė Dirmavonės Sakramen profesorių, diplomatų, turistų
koja gerb. kun. Čužauskui i —-------- —
i jo puikų paraginimų žmoų eiti į šį koncertų ir kun.
f - v Ifcrt L GjAMTA MA.K.Y.
Ibliui (iš Kenosha) už paSU'Ze. v CAAJf'T
rrimų eiioii-tų; poniai t.apfcnei už puikias daineles, ku
lt sudainavo specialiai niū, brangiausioms motinėlėms.
Dėkojame
Kenosbos eboi už atvažiavimų į talkų
nms. Choristai labai dėkingi
Žyliui, choro vedėjui už,
likų išlavinimų choristų ir
trinkimų puikiausių daine- ‘
}. Pagaliau dėkojame visos
tnerikos lietuviams, kurie
lt buvo atsilankę, nes buvo
įdėti, kad buvo atvykusių
■t 1.- l;,.. i-,:
Krip,-..,, ,

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

PR|

<AME q
4OYEAR*

LISTERINE
SIU IIGHING ENDS

CICERO, ILL.

CHAS. A. PEPPER

25c

LETUVHJ EKSKURSIJA Į EUCHARISIINĮ
KONGRESĄ IR Į HERMĮ

“BRABGO” LAIVAKORČIŲ AGENTORį

^fLLY'S UlfCLE

Į

,DRIUGIS

Penktadienis, geg. 13 d., 1932

!S

joms sveikatos. M. S. 1-ma jusios sumokėjo jos mokesčius
kuopa pasįžymi dideliu gera- Sąjungai, kad nereiktų jai
j širdiškumu, draugiškumu ir išstot iš Sąjungos. Tai gražus
Grovehill 0617
i užuojauta savo narėms. Pirm. pavyzdys ir aiškiai įrodo, kam Ofisas Tel. Res.
BRIDGEPORTAS
MOTINŲ DIENOS MINĖ
8707 S. Artesian Avė.
Nedvarienė kvietė visas sąjun- J Sąjunga rūpi ir kas nori pa
TeL Grovehill 0617
DR. SUZANA A. SLAKIS
JIMAS
gietes
nuoširdžiai
paremti
kalaikyti
narius
prie
organizaniSpecialistė Moterų ir Vaikų Ligų
Moterų Sąjungos 1 kuopos
uliukų
lošimus
gegužės
11
d.
j
jos,
o
ne
stumt
juos
iš
S-gos
Kaip žinomo, šį sekudieių, veikimas. Gegužės 3 d. įvyko
4145 Archer. Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.
geg. 15 d., Chicagos sųjungie-Mot. S-gos 1 kuopos susirin- Šv. Jurgio par. svet. 2-ine au- Sąjungos veikli darbuotoja
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
kšte.
įžanga
tik
35c.
—
o
bus
ir
centro
finansų
kom.
narė
Val
”
2-6
V'
M
.
Ket
‘
’
"
12
AM
‘
F
tės minės savo metinę šventę, į kimus, gražus ir rinitas. ApNedėlioj susitarus
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitartąją.
dovanų
ir
įvairių
pamarginiB.
Bytautienė
pristatė
kuopon
J
Motinos Dieną. Bendros iškil-, tarus bėgamus kps. reikalus,
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Par k 3395
Tel. Lafayette 6793
mes įvyks Ciceroj, Šv. Antano pasveikusi narė A. Nausėdie mų. Pirm. taip pat pranešė, dvi naujas nares.
parapijoj, 9 vai. ryto. Apie tai nė dėkojo kuopai už atjauti kad 1 kp. pasidarbavo para Pralotui Krušui kviečiant,
Ofiso ir Km. Tel. Boul. 691S
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914
“Drauge” jau buvo rašyta ir mą, .jos. ligoje, lankymą, ir pijos jubiliejui (40 metų su visos draugijos dalyvaus mi- vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
DR. BERTASH DR. RAIKELIS
visos sijjungietės raginta da gražią leliją, prisiųstą Vely kaktuvių), pardavusi bilietų sijų užbaigime gegužės 15 d. Office: 4459 S. California Avė.
už
$25.00.
M.
S.
1
kp.
taip
pat
dalyvaus
Nedėliojo pagal sutarti
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
lyvauti iškilmėse. Be abejonės kų šventei.
Mūsų
kps.
dvasios
vadas
iškilmėse
savo
parap.
ir
geg.
Vai.: 1-1 ir 4:39-3:39 vai. rak.
Tat: 1-4 ir 7-3 vai. vakar*
— ir dalyvaus. Šiuo, paskuti Jos. Šaltenienė taip pat dė
Nedėlioj
susitarus
Nedėlioj susitarus
DENTISTAI
niu, priminimu noriu pabrėžti kojo 1' kuopai už globojimą pralotas Krušas labai paten 15 d. visos drauge eis prie Šv.
«—y
kintas 1 kp., jos gražiu suti Komunijos savo parapijoj.
Phone Boulevard 7041
jums, brangios sąjungietės, jos ligoje.
Res. 9866
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 Tel. Ofiso 4050
kimu ir sutariamu darbu kul M. S. 1 kuopa priėmė kvie
kad nuo mūs pačių priklau
Kuopos pirm. E. Nedvarie tūros dirvoje.
timą į A. Ii. D. 13 seimą ir
sys iškilmių įspūdingumas.
nė pranešė, kad sunkiai serga
I) E N TĮSTAS
Štai llutarė dovanų nuvežt $10 —
Ne kam kitam dalysite gero,
Ir
yra
ko
džiaugtis.
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
1 kps. narė Pulclierija Vaiče
4645 So. Ashland Avė.
1-iąa kp. nešykštauja, nemėlo
,fe
tik pačios sau.
,kauskiene.
- . . Jai
T • nusiųsta
• x gelių
... ■!
kp.
už
kelių
mėnesių
minės
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
Arti 47 Street
i
•
Ofiso vai.:
18 metų sukaktį nuo savo įsi pinigų kur nereikia, bet remia
Pesldencija 6600 So. Artesian Avė
’amiršusios viską, visos ir aplankyta.
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
katalikiškos
apšvietus
įstaigas
£•1.
Ganai
6122
Valandos:
11
ryto
iki
4
po
pietį]
steigimo. Per visus metus gra
drai susirinkime pas viso
Rezidencija:
• iki 8:«0 vakar*
Taip pat kovoja su sunkia i
3904 — 71st Street
pagal
konstituciją.
žiai sugyventa ir, štai, vis pirpasaulio Motinos Marijos al
Nedėliomis tv susitarus.
liga mūsų kps. narė MarcijoKitas susirinkimas bus
T1 v.
T .
.
moję vietoje stovime. ‘M. D.’
torių, ir paprašykime Jos pa
B E N T-I b T A S
Tel. Canal 6764 Res. Republic 6354
na Kumsiene.
Jai padaryta' .
.
,
v,
laimos ir užtarimo. Be abejo
i > . . v
*—-*^2 telpa centro rast. apy priešpusmetinis. Bus savybės
2201 West 22nd Street
operacija Michael Reese ligo
(Kampas Leavitt St.)
skaita apie kuopų prisiųstus (sočiai) pobūdžio su arbatėle.
nės, Ji mus laimins.
ninėj. Prižadėjo ją aplankyti
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
mokesčius centrui. Pasirodo, Cecilija Petraitienė žadėjo
Nuo 1 iki g vakare
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ne žodžiais, ne tuščiomis sua kuopos pirm. Nedvarienė, O.
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Seredoj pagal sutarti
IK OBSTETR1KAS
kad 1-ma Mot. S. kuopa dau- skanios duonutės iškepti tai
Kertė So. Western Avenue
jonėmis, bet darbu ir pavyz Aleliūnienė ir A Nausėdienė.
Tel. Prospect 1028
Gydo staigias ir chroniškas ligas
giausia sumoka centrui iš vi- arbatėlei. Gražiai vedus visą į Lioulevard 7589
džiu įrodykime save vertomis Kuopa taip pat siųs gėlių li
Rezidencija 2359 So. Leavitt 8t.
vyrų, moterų ir vaikų
Rez. Hemlock 7691
i sų Chicagos kuopų, būtent per i susirinkimą malda uždarė jį
Tel. Canal 0706 "
DARO OPERACIJAS
pagarbos.
gonei. Už visas ligones sukal 3 mėnesius sumokėta $89.20. J pirm. Nedvarienė.
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. i
Ligonius priima kasdieną nuo
bėta poterėliai, prašant Dievo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimą
Čia ne pagyros, bet faktai. į
Nedėliomis
ir
seredomis
tik
D E N T I S T A S
SĄJUNGIEŪIŲ VAKARAS
iškalno susitarus
Moterų
{Sąjungos
organiza•
GRABORIAI:
4712 So. Ashland Avenue
Ofisas, Laboratorija ir X-ltay
torės tvėrė S-gą tani, kad pa-1 West Side.— šį sekmadienį Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
2130 WEST 22nd {STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
keltų
moterų
vardą,
1) sukelti gegužės 15 d., parapijos salėj’,Iet Cicero 1260
LACHAVICH
4729 WEST 12 PLACE
X-ltay
tautišką susipratimą, 2) savo įvyksta M. S. 55 kuopos įvai
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
IR SŪNUS
tarpe susišelpti medžiagiškai,
bus.
~ '
CHICAGOJE
rumų vakaras. Kuopos jauna2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS
GRABORIUS
LIETUVIS
DENTISTAS
3)
platinti
tarp
lietuvių
mo;
Laidotuvėms pa
inetės uoliai dirba ruošdamo- Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnaujulaidotuvėse
kuopigiausia.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:30 — 6:30 kasdien
terų
apšvietą,
4;
platinti
tarp
Lr pigiau negu kiti Reikalemeldžiu atsišaukti,
o mano
valandai vakare
Į sios gražiai programai. Bus
Telefonai: Kedzie 2450'— 2461, arba
X—Spinduliai
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Nedėliomis
ir
Seredomis
susitarus
lietuvių moterų dorą, 5) skel ! suvaidinta du gražūs veikalė
Cicero 663. Res. te,. Cicero 3888
Tel. Roosevelt 2516 arba 2616
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
4847
W.
14th
ST.
Cicero,
III.
bti ir gaivinti artimo meilę ir liai: “Čigonės atsilankymas”
dirbystės.
2314 W. 23rd PI., Chicago
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
OFISAS
tt. 1-ina kp. kaip tik ir-lai- ir “Kūmutės”.
ofiso Tel. Kepublic 2266
668 West 18 Street
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Be to, jau
Namą Tel. Hemlock 2010
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL kosi Mot. S. konstitucijos bei |
Telephone Republic 7868
ir
suaOgusi
^,
chorai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 323> S.
Valandos: 1—2 ir 7—8 vai. vak.
TEL. .CICERO 5927
Halsted Street, Tel.
organizacijos tikslo. Štai, yieNedėlioj; 10—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
Victory 4088.
DENTISTAS
nai
mūsų
narei
atsidūrus
siin
Valandos:
11 ryto iki 1 po pietų
lo ir duetai dar labiau papuoš
Telefonas Yards 1138
2403 West 63rd Street
kioj būtyj finansišku atžvil- programą. Moterų S-gos cent2
Iki 4 ir < iki 8 vai. vak.
,
kampas Western Avenue
Phone Boulevard 4139
Vai.
9
—
9
išskiriant
tračiadienius
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
giu, visos susirinkusios sūdė- j m
p M. vaiSūnienė paLietuvis
Telefonai dieną ir naktį
sakys įdomią kalbą,
Graborius ir Balsamtfotojas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VlRGINlA 9938
Dr. C.K. Kliauga Ofisas: — 4845 S. Ashland Avė.
GBABORIUS
Visi
vestsaidiečiai
kviečia

DENTISTAS
Chicago, III.
Turiu autoinubilma visokiems
Utarniukais, Ketvergais ir Subatomla Grisu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
TeL Grovehill 1696
mi
gausiai
dalyvauti. Savo 2420
Musų patarnavimu*
W. Marųuette Itd. arti Wcstern 8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
reikalams. Kaina prieinama.
visuomet sąžiningas ir
Avė.
Phone Ilcmlock 7828
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
skaitlingu atsiląnkymu įver PanedSliais,
nebrangus, nes neturi
Seredomis ir Pėtnyčiomis
3319
AUBURN
AVENUE
Namų Tel.: Prospect 1930
me Išlaidų užlaikymui
1821
So.
Halsted
Street
tinkime mūsų jaunimo pasi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įkyrią.
Chicago, 111.
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
šventimą ir priduosinie ūpo Tel. Cicero 6766
Seredomis po pietų lr Nedėldieniai*
Nauja, graži ko
toliau darbuotis.
tik susitarus

DAKTARAI:

C H I C A G O J E

DR. j- J. SIMONAITIS

DR. A. j. JAVOIŠ

DR. C. Z. VEZELIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. J. J. KOWARSKIS

t

DR.A.RAČKUS

s.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. A. DOVYIAT

J. F. RADŽIUS

DR. 6USSEN

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR, K. DRANGEUS _

dluI11J.

i dainuos

DR. M. T. STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR.A.LYUŠKA

plyčia dykai.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46th lr Paulina Sta.

LIETUVIS GRAfiORIUS

Tel. Boulevard 6203-8413

Didelė graži koplyčia dykai

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

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7M1

Seniausia 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
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.

JUOZAPAS NORBUTAS
Mirė gegužės 9 d., 10:30 vai.
ryto, 1932 m., sulaukęs 22 me
tų amžiaus, gimęs CIucagoje.
Paliko dideliame nuliudime
motinų. Domicėlę, brolį Kazi
mierų, dėdę Petrą Morbutą ir
dėdienę Agniešką Morbutienę,
dėdę Pranciškų Yalttckį, dėdie
nę Agniešką Valuckienę, dėdę
ir dėdienę Žemgulius, 3 pusse
seres: Stanislavą, Petronėlę ir
Bronislavą, pusbrolius:
Petrą
Norbutą, Kazimierą, Pranciškų,
Stanislovą
(klieriką)
Valuckius, 4 pusbroliui Žemgulius,
pusbrolį
Punkauską ir ciocę
Punkauskienę, o Lietuvoje dvi
seseris Juzetą ir Kazimierą.
Kūnas
pašarvotas
randasi
1618 fcro. Union Avė. Tel. Canal
4801.
Laidotuvėk įvyks subatoj, ge
gužės 14 d., 8:30 vai. ryto iš
namų į Dievo Apvaizdos parap.
bažnyčią, kur bus gedulingos
pamaldos už velionio sielą, o
iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Visi giminės, draugai lr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame.

Motina, Brolis, Sesery-S
Dėdės, Pusbroliai, Pusse
serės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnaja graborlus Kadžius Tel. Canal 6174

Telefonai:
Gary 26629-22425-21749

F. S. SUPERCZYNSKI
Graborius ir Balsamuotojas

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Moteris aptarnauja moteris
Vienintelė koplyčia Gary’je
1425 MAD1S0N STREET
1650 CONNECTICUT ST.

SKAITYKITE IR PLATLN
KITĘ “DRAUGĄ”

DR. MAURICE KAHN

DENTISTAS

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

1446 S. 49 CT. CICERO
Val.: 10-12 ryto; 2-6 lr 7-9 vakare

'

■

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSHi OPT.

Tel. Yards 0994

9431

Res. Phone:
Englewood 6641
Wentworth 8000

ROAD

Office Phone
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRAUlE

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
N uo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

W. MARQUETTE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
'•

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

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

Ofiso TeL Victory 6893
Rez. Tek DrexeJ 9191

i

A.
JUOZU’.AK

A.
ALIŠAUSKAS

Mirė gegužės 12, 1932 m-.
1:40 vai. ryto. 11 metų amž.
A a. Juozapas gimė gegužio
4, 1921.

Paliko dideliame nuliudime
motiną Agotą, po tėvais Ka
minskaitė, tėvą Juozapą, 4 se
seris Stanislavą, Emiliją, Juo
zapatą ir Loretą, gimines (r
draugus, o Lietuvoj močiutę,
dėdes, tetas ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6442 Stony
Island Avė. TeL Falrfax 6332.
Laidotuvės įvyks panodėly,
gegužės 16, iš'namu 9 vai. bus
atlydėtas j Sv. Cirtliaus bažny
čią (64 E. Dante A.ve.), kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

'
,
Palengvins akių įtempimą, kuris
‘esti priežastinę galvos skaudėjimo,
Į svaigimo, akių aptemmio, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Nuimu
zataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
itsitiklmuose, egzaminavitnas daro
mas su elektra, parodančią mažiau4ias klaida*.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 Iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys,

Laidotuvėms patarnauja\ gra
borius Lachawlcs,
Telefonas
Roosevelt 2516.

3133 S. HALSTED STREET

DR. A. A. RO fH

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas ŠI Street

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
Ofisas lr Aklhlų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—t

Nedėliomis: nuo 10 Iki 13.

Gydytojas ir Chirurgas “

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

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

DR. H. BARTON

SPECUAL1STAS

DR. G. SERNER

Antras ofisas ir Rezidencija

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

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

Tel. Yards 1829

DR. J. P. POŠKA

J(4 neatsiliepia šaukite Ccntral7404

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamu*
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Giminės Ir Draugai

Gary, Indiana

DR. P. ATKOČIŪNAS

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 13 ryto, 7 iki 9 vakar*
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenvvood 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
.
apart šventadienio lr ketvirtadienio.

Tel. Hemlock 3799

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rm 6426 So. Cailfernia Are.

Vau

9-4. 1-9 Z.

X. Ilsklrtant Ketv

0

I

&

DRAUGAS

Penktadienis, gcg. 13 d., 1932
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w

Jurgio

PIKNIKAS

Visus parapijonus ir parapijones, biznierius ir profesionalus širdingai kvie
čiame ko skaitlingiausia suvažiuoti į pikniką. Kviečiame vietinius ir kaimy
nus. Už miesto, ant tyro oro, gražiame parke visiems bus malonu sueiti, pa
sišnekučiuoti, pasivaišinti, o jaunimui pažaisti ir prie geros muzikos pasišokti.
Vytauto Parkas randasi už šv. Kazimiero kapiniu, prie 115-tos, tarp Crawford ir Cicero Avė.
Visus kviečia
KLEBONAS ir KOMITETAI.

SEKMADIENYJE, GEGUŽES (MAY) 22 D., 1932
VYTAUTO

PARKE

PRADŽIA 12 VALANDĄ
K

DIENĄ.
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EXTRA
j Šiandie, gegužės 13 d. Auš1 ros Vartų parapijos salėj, 7
j valandų vak. įvyks svarbus
Labdaringosios Sąjungos cen
tro extra susirinkimas. Visi
; nariai prašomi būtinai atva
žiuoti.
!
VALDYBA

S

—1 'B

DIDŽIAUSI BARGENAI
Šiose Krautuvėse šiandie ir Rytoj

Geriausios veršienos kulšės ....................... sv.
Šviežių netirpvtų taukų .............................. sv.
Šviežia dėl kepinio veršiena ....................... sv.
Šviežia Pork loins ......................... 4.......... sv.
Šviežus kiauliniai šolderiūkai .................... sv.
Rūkytų lašiniukų tiktai geri dėl kepimo .. sv.
Sūdytų lašinių .................................. .......... sv.
Gyvų gaidžių ........... ........................... sv. -|
Šviežių nekbonsų ......................................... sv.
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3631 So. Hnlsted St. & 1949 So. Halsted St.
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MOTINA HELENA
ŠIMANSKIENĖ

duos veltui sveikatos ps
nimą šitų nedėldienį, geg. 15.
\ukstančiai pasveiko per paskuti
nius 35 metus. Jinai pasakys geriau,
kaip iftslgydyti galėsite patys save.
Jinai išaižklns slaptybes jūsų gyve
nimo Ir kūno. Jinai pasakys, kaip
vartoti saulę, orą., Įvairius žaliumynus, vandenĮ, su kurio pagalba ga
lėsite galutinai pasveikti veltui savo
namuose. Bukite tikri ir pasistenkite
ateiti patys ir atsivesti savo pažįsta
mus ir draugus po sekančiu adresu:
4172 Archer Avė., Brighton Parke,
šitą nedėldien}, gegužės 15 d., 1 vai.
popiet ir iSgirsite garsiausią sveika
tos mokytoją pasauly Motiną Heleną
Šimanskienę.

PARDUODAM IR MAINOM
Farmas, namus, lotus ir visokius
biznius visose valstijose.
Mes turi
me dldel} pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar mainyti pirma pamatykit mu.
bargenų.
Klauskite A. Grigas,
Real Estate vedėjo.

J. NAMON PINANCE CO.
<1755 Bo. Western Avenuc

Dėl mirties partnerio parsiI duoda Bučernė ir Grosernė.
Biznis gerai išdirbtas, apgy
ventas lietuviais. Atsišaukite
į “Draugo” ofisų—Box 102.

\

z

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry A Rnrtin)

NUPIGINTOS LAIVAKORTES

Pirkusieji pas mus už $5 ar dnu| rišu bus dykai nufotografuoti.

•2650 West 63 St., Chicago, Dl.
Tel.

%

Hemloek 8380

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į l.ietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
laiką praleisi.
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:

Wm. J. Kareiva
Suvlnlnkas
1)81 geriHimios rųfties
ir putarnavimo, Sau
kit.
GREEN VALLEY
l’ltOIHICTS
Olseils Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. 'PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽĖS
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VHI.
Antroji ekskursija Iš New Yorko išplauks Francūzą
Unijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
Klaipėdą.
ĮVAIRUS KONTRAKTORL
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-čla klesa j Klaipėdą .... $75.50
j abi pusi...................................................... ...... $125.50

M. ZIZAS

Namų Statymo Kontraktorlua
-laiau įvairiausios namus prieinamu

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kaina
kalingus kelionei dokumentus ir ijž patarnavimą nieko
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
neskaito — patarnauja veltui.
Telefonas Hemloek 66S4
šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
dienomis:
Tel. Hemloek 2323
Gegužio—May 25 d.—BERENGARTA
” 28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
EKSKURSIJA
Birželio—.Tune I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai j
Klaipėdą.
M
3 d.—ILE DE FRANCE
M 7 d.—BREMEN
M
II d.—PARIS
M 16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
M
» M 18 d.—UNITED STATES

Liepos

9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM

John J. Zolp

*z 4 ■
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LIETUVIŲ BUCERNĖS

National Meat Markei

Perkam Lietuvos Bonus

3^0
Q%c
7'/2C

Federal Meat Markei

A. ALEŠAUSKAS & SON

-\

j ‘

gio parapijos svetainę ir pri Gegužės 13 d., penktadienio rbus susirinkimas. Nauja vai- čiam sezonui ir bus platus pra
sirašyk. Įstojimas veltui. Cho vakare, 7 valanda Šv. Jurgio dyba patieks pranešimų apie nešimas apie finansinį stovį.
ro vedėjas ateinančiam sezo parapijos svetainėj įvyks Vy- savo posėdi, kuris įvyko ge gūžės 9 d.
Valdyba
nui bus niuz. p. J. Sauris. Į lčių apskričio choro labai sva-i naujas choro vedėjas ateinanšį susirinkimų yra kviečiami
visi, seni ir nauji dainininkai
atsilankyti.
M. R. G.

i janu akomponavo sodalicijos
j pirmininkė Blnilė ProsevičiūSekmadienį, gegužės S 15 d. i tė. Buvo pakviesta kalbėti p.
sųjungietės turės nepaprastas , Dona Kaminskienė, pirmutinė
. iškilmes Ciceroj Šv. Antano šios draugijos pirmininkė. Ji
AK. RĖMĖJŲ DĖMESIUI
bažnyčioj, 9 vai. per Šv. Mi gražiai apibūdino motinos sva
šias bus Motinos Dienos mi , rbų ir sodaliečių darbų. Ragi
Bridgeportas.— Šv. Kazi
nėjimas. Visos Town of Lake no tas motinas, kurios turi kyti, nes, kaip ir visuomet, miero akademijos rėmėjų 2-jo
sųjungietės prašomos sueiti i dukterų, nepriklausančių prie bus išpildyta graži programa, skyriaus susirinkimas pirmų
pas pp. Gedvilus (4637 So. sodaiieijos, skatinti jas isira- kurių paruošė seserys moky penktadienį neįvyko, dėl misi
Hermitage Avė.) lygiai 7 vai.
šyti. Kalbėjo kun. Petras tojos, vietiniam vargoninin jų. Tad liko nukeltas į antrų
rytą, iš ten visos važiuosime j
Įžanga labai penktadienį gegužės 13 d.
Katauskas, sveikindamas mo kui padedant.
Cicero.
maža.
Šiandien susirinkimas įvyk
tinas ir girdamas sodalietes,
X Gegužės 8 d. įvyko* Nek.
X Northsaidicčiai, -artėjant sta 8 vai. vakare. Rėmėjos, atkad surengė tokį vakarėli.
Pras. Pan. Švč. mergaičių so
dienraščio “Draugo” pikni silankykit gausiai, nes seimas
dalicijos sus-mas, kuris bu Elmilė Prosevičiūtė ir Kris
kui, pradėjo iš kontestininkų jau arti. Turėsime išrinkti at
vo gausingas. Išrinko atstoves tina Pilkytė jausmingai su
pirkti tikietus, su kuriais bus stoves į seimų.
į A. R. D. 13 seimų su $5 au vaidino dialogų ‘Benedikcija’.
galima įeiti į daržų ir dar lai Seimas įvyksta gegužės *22
ka. Motinų Diena labai gra Sesutės Marytė ir Džifinė
mės pamėginti. Kas gi neno d. Tad laikas jau ruoštis, kad
žiai pavyko; nutarta rengti Lobikaitės sudainavo duetų.
rės matyti to didelio triukš gerai pavyktų. Atsiveskit ir
tėvukų pagerbimų.
Tėvelių Choras sudainavo “Žiba ma
mo, kokis bus tų diena Vytau i naujų rėmėjų. Noriai didinkiDiena vra birželio 19 d. Ko- no trys sesytės”.
to Parke ?
j ine 2-jį skyrių.
Valdyba
misijų sudaro darbščios soda- Po to buto baigtas kauliukų
Bijūnėlis
lietės: p-lės Angelė Mikolaitė žaidimas. Jam pasibaigus, vie
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
ir Marytė Katauskaitė. Mer šnioms buvo suteikti užkan
DAINOS” MYLĖTOJAMS
gaitės visur gražiai veikia, vi džiai, ir tuo baigėsi tas malo
ŽINOTI
suomet deda visas savo jėgas, nus motinų pagerbimo' vaka
7126 So. Rockwell Street
kad pramogos pavyktų.
rėlis.
Tel. Republic 5099
Kas mylite dainuoti! Kas
Aphra
X Šv. Kazimiero akad. rė
norite mokytis dainuoti ir kas Mes perniųfuojanie pianus
mėjų 1 skyrius rengia kauliu
, tiktai norit priklausyti prie hrničiug ir t^itokius dalyuns.
kų žaidimų vakarų gegužės 18
NORTH SIDE
I vieno iš geriausių lietuviškų i Musų patarnavimas yra
d. parapijos salėje. Gerbiamie
chorų, tai yra L. Vyčių Chi 'greitas, gerąją ir nebrangus.
XPraėjusio pirmadienio va
ji, atsilankykite — jūsų atsi
cagos apskričio “Dainos” cho Mes pervezame daiktus iš
lankymas bus labai įvertintas, karų įvyko Šv. Vincento Pauras. Ateik šį vakarų į Šv. Jur- ir j kitus itiiostus.
nes visas pelnas eis sesutėms, lieeio vietinės draugijos susi
o sesutės savo geradarių ne rinkimas, kuriame buvo daug
pamirš savo maldose. Nepa kalbama apie pavargėlių šel
mirškite dienos ir vietos, o at pimų. Pasirodo, kad klebonui
silankę būsite visiškai paten rekomenduojant yra tam tik
kinti visu kuo. Darbščių ko rų šelpimo organizacijų šelpia
misijų sudaro: pirm. J. Čepu mų mūsų apylinkėje net kelio
4928 W. 48 St., Cicero, III.
lienė, p-lės A. Mažeikaitė, M. lika šeimynų. Taip pat ir vie
laiurinskaitė ir J. Stugliūiė. tinė draugija kiek galint gel
Turime garbės paskelbti, kad nuo subatos, gegužės
X Lietuvos teatrališko kliu bsti, pirmiau šelpė pinigais, o
14 dienos mes užlaikysime didžiausių pasirinkimų grobo susirinkimas įvyko gegu dabar duoda maisto. Šios drcerinių daiktų ir delicatessen. Taipgi visiems pranešam,
žės 10 d. p-lės S. Bartkaitės gijos susirinkime p. M. Rugio
kad subotoj, gegužės 14 turėsime milžiniškų išpardavimų
nae (4549 S. Hermitage Av.); buvo duotas gana svarbus viir duosime gražias dovanas.
susirinkimas buvo gausingas. , siems northsaidiečiams sumarAteikite ir pasinaudokite.
Rengiamas vakaras, kuris į- nyjnas, kuris bus ateinančiam
vyks gegužės 14 d. Republi- susirinkime galutinai apsvars
can svetainėj (4644 So. Pau tytas.
# jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHninittmiiMiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<i«
X Dabar tarp parapijonių
lina St.). Nepamirškite atsiItankyti, galėsite visi linksmai pastebimas kaž-koks bruzdėji
pasišokti p ie geros muzikos. mas, nežinia kam ruošiamasi.
O gardžius užkandžius paga Ypač draugijos gyvai ruošia
mins p-lės H. (Brazauskaitė, J. si, viena kitai nenusileisdaMakaraitė ir H. Ivaškevičiū mos. Be abejonės, tas visas
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
tė. Po susirinkimo sesutės Ba sąjūdis kyla iš priežasties pa
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100
rtkaitės visus gardžiai vaiši rapijos pavasarinio išvažiavi
bonus su kuponais.
no.
X. Y. Z mo, kuris įvyksta birželio 5
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu LeviaI d. Jeffersono miškuose, gra
tlian tiesiai į Breinen. Visus kelionei dokumentus tvar
žiausioje Chicagos priemėsčio
MARQUETTE PARKAS
kiai ir tikslingai parūpinam.
apylinkėje.
Malonus Motinų vakarėlis.
|X Ateinantį sekmadienį da
Siunčiam pinigus į Lietūvų per 18 metų ir niekam
Smagūs balsai ir kauliukų ugumas northsaidiečių ketina
nei centas nežuvo.
tarškėjimas Pan. Švč. Gimi 1 važiuoti į Marijonų kolegijos
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nemo parapijos svetainėj gegu 'ir “I^aivo” skaitytojų pikni
įudotno turto. Visais reikalais kreipkitės:
žės 9 d. vakarų rodė, kati so kų, kuris įvyksta naujame Vy
daliečių motinų pagerbimo va ,tauto Darže. Rėmėjai organi
karėlis prasidėjo. Po valandė zuojasi į vienų grupę ir žada
lės kauliukų lošimai buvo su drauge atvažiuoti. Labai grastabdyti ir vakaro vedėja so , žus dalykas.
dai ici jos vicepirm. Kotryna ' X Geguižės 22 d. įvyks mū
’ 4559 South Paulina Street
Lobikaitė pristatė sodalicijos sų mokyklos vaikučių moks
chorų, kuris sudainavo jaudi lo užbaigimo vakaras; tų die
Telephone YARDS 0145
nančių dainelę “Motin”. Pi nų nepamirškite visi atsilanTOWN OF LAKE

m

JOSEPH VILIMAS
MA«V STATYMO KONTRAK
TO RIU8
6504

S. WASHTENAW AVĖ

ATY DAI
NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevuojn kam
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau
kaip kiti. Popierų knygą tu
riu šių metų mados. Pristatau
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras
galiu pristatyti ant reikalo
C. O. D.
KAZ. ANDREJUNAS

1619 S. 48th Ct., 2ros lubos
Cicero, III.
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