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Telefonas: Roosevelt 7790

J. V. NEDALYVAUS LOZANOS KONFERENCIJOJ
VISI SAKO: “NEPASIDUOSIME!”

ISPANIJOS DARBININKAI ATSISUKA
PRIEŠ SOCIALISTUS VADUS

Rašinskiene, pralenkus Stanciku, grasina Gubystak Varakulis pralenkė Janušauskę. Grybas
vejasi Mandravicką. Varkalienė nepasiduo
da Gilinei, Pabijonaitis pralenkė Misiūną ir
Žvirblį, Kazlauskienė vejasi Valančių

Vokietija žengia vis arčiau
diktatūros

Gyvenimas — tai nuolatinė mas savim nedavė Gilienei
kova. Gyvenimas — tai nuga-giliuoti ”, nors pastaroji vaVALSTIEČIŲ SUKILIMAI JUGOSLAVLlėjimas viso, kas pastoja ke- kar taip pat didelį pliusų —
JOJ PRIEŠ VYRIAUSYBĘ
lių tikslui pasiekti. Darbas ir , 10,000 balsų -r- prie savo sųpasitikėjimas savim yra pasi- įskaitos pridėjo. Pabijonaičio
sekimo sųlyga. Silpnas pasi- j pasitikėjimas savim pralenkė
NEDALYVAUS KON
DARBININKAI KRATOSI
tikėjimas pasiekia mažai, di- Misiūnų ir Žvirblį ir paskelbė
FERENCIJOJ
SOCIALISTAIS VADAIS
delis — labai daug.
I kovų Rėkui. Lyg ir nujausdaTokiu gyvenimu šiandie gy ’ma tokį Pabijonaičio žygį,
PARYŽIUS, geg. 14. — Bi
MADRIDAS, geg. 13. — Is
vena
visi “Draugo” vajaus Kazlauskienė pradėjo eiti pirrželio mėnesi Lozanoje įvyks panijos organizuoti darbinin
1. West Point’o militarinėg akademijos viršininkas peržiūri kadetus. 2. Radikalų de
didžiųjų valstybių konferenci kai palengva, 1x4 tikrai, ima monstracija Cbicagoje. 3. Prezidento lloover’o žmona priima nuo vaikučių gėlių pintinėlę kontestininkai. Ko arčiau va- įnyn. Jos pasitikėjimas savim
jaus pabaiga, to didesnis ver-' ateinančių savaitę gali ne tik
ja karo skolų ir reparacijų kratytis socialistais „vadais, minint Vaikų Sveikatos dienų.
žias iš kontestininkų savim Valančių, bet ir Aukškalnį ir
reikale.
kurie bevadovaudami pradėjo
PULK. LINDBERG.TO KŪ
VOKIETIJA ARČIAU
pasitikėjimas kovų' laimėti,' net Petrauskų toli užpakaly
J. Valstybės pranešė, kad tempti darbininkus ne kokion
DIKIS
NUŽUDYlAS
darbų garbe apvainikuoti. Ir palikti.
jos toje konferencijoje neda- gerovėn, liet tiesiog nedoro-’
DIKTATŪROS
dėl to visi vajaus kontestininDabar visiems aišku, kad
lvvaus.
vėn ir i pelkes. Socialistai va-j
HOPEVVELL,
N.
J.,
geg.
kai
sako:
“
Nepasiduosime!
”
pasitikėjimas
savim gali labai
BERLYNAS, geg. 13.
dai, kaip pasirodė, visas laiVISAS KRAŠTAS IŠ
Tai pasitikėjimo savim žodis, daug padaryti. Jis gali tieJUGOSLAVUOS VALS kas dirbo ne darbininkų bū-j Vokietija šiandien pasislinko U3. ~ Lakūno pulk. LindberJUDINTAS
ties, bet savo partijos reika- arčiau diktatūros, kada krcš° ParF'°btasis kūdikis i as
Tiktai pažiūrėkime, kas de- *iog neįtikėtinus žygius atlikTIEČIŲ SUKILIMAS
inis. O pastaruoju laiku jie to apsaugos ministeris gen.
nužudytas. Dvejose vietoIdasi vajaus lauke, kontestinin- ti, gali aukščiausius kalnus,
Galvutės
Oėl lakflno Pulk- LindbergBERLY NAS, geg. 13. — Žr- skiudžiai pažeidė darbininko Groener’is atsistatydino. Jis se • įskelta galvutė,
kų lenktynėse. Rašinskienės didžiausias kliūtis prašalinti
h’b kūdikio nužudymo visas
pietinis iš Serajevo, Jugosla įsitikinimus, kovodami prieš podraug buvo ir vidaus rei- prieSakyjė ne maža skylė. Ga
,
Visur n-i pasitikėjimas savim vakar at- nuo kelio pirmyn eiti; pasitivijoj vyksta gana rimti vals- Bažmčių ir tikėjimų.
nešė jai didelį laimėjimų: 45, kėjimas savim, pav., Mflndrn„linistariu. Prezidentą,
.tad ji,
tiečių sukilimai. Sukilėliams
Ilindenburgas jį pakvietė pa-’^-v^as *r
važiuojančio autoj 000 balsų skaičium ji sugrio- viekui, Grybui, Staniuliui,
vadovauja keli buvusieji par
silikti
greitai
K
_ x,,.
siliRti pastarojoje ministerijo- lll<)^0io fa““1 įmestas iį krū- . ,
.
. , . .
kra
xto A’ė Stanciko pozicijų ir pra- Varkalienei, Gilienei, PetrauPAŠALINO PREMJERA
fe,
o
apsaugo,
ministerio
pamus
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buK
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lamento atstovai. Prieš suki
dėjo grasinti Gubystai. Tiesa, skui, visiems žemaičiams, auX
ruLidenta,
laikinai
,an
™
kn<1
«
»<■prinidfti
P"?
lėlius karalius pasiuntė karino
ir Stancikas žymiai pakilo, ta kštaičiains, dzūkams ir kitos
SYDNEY, Australija, geg. nįgas prezidentas laikinai sau
...
J
vimn
kimo. Visam krašte siaučia
sučiuptų.
Anot
koronerio
gymenę.
[14. — Naujosios Pietų Vali-1 pasiliko
čiau neatsilaikė prieš svarų lietuvių giminės kontėstinin..
dytojo, kūdikio lavonas iniSk.;
^■u^os; J"”
Kašinskfenas balsų skaičių. kams egali
„.. Stulginskų, Janu1 jos provincijos gubernatorius
pasalino šio, provincijos pro-'
" ,P
'i
“l,n*1'™ iMIėjo apie 2 mėnesius. Va.talp' k“P. M"'i Varakulio pasitiko jin,as sa- šauskų, Vfarakuli, Stancikų,
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litines par+ųas labai karingai
• 1 • Fa"rol)tas:
'ginsko pozicijų, o šiandie tų dabartinių pozicijų išvaryti,
,VaSty S kariuorneiie lr lal'l Jjavoną ra(h) vu.ai netftg.1 Už žmogžudžių susekimų ir|patį padarė ir Janušausko įsi-:— išblaškyti, juos į dulkes
ŠANCHAJUS, geg. 14. — statėsi.
i vynų. Parlamentas su tuo nieVietos kinai numato naujus
tai vienas negras. Jis iš Prin- ,lUrodyTnQ *uri ^ut skiriamos stiprinimui. Grybo pasitikėji- sumušti ir pirmose vietose pa
nesutikimus su japonais, nes SUSIŽEIDĖ AUSTRIJOS I ko bendra neturi.
cetono troku vežė balkius į 5į dovanos. Didelės dovanos pa- jnas savim per vienų savaite statyti. Tad, ot, kų pasitikėjijaponai giriasi, kad jie yra
miestelį. Tnįkc bnvo kita, vy^,vi,u, kraš‘0 gyvent”- i6ka8 jį į dideleg aukStyhe/ .mas savim gali padaryti!
PREZIDENTAS
POPIEŽIAUS ATSTOVAS ras. Negras sustabdė trokų. ir tus ^era'.
kaa 'ra 'r s'andie matome jį rimčiaupergalėtojai, ir kad jie dik
Todėl, kontestininkai, dauDUBLINE
BUS
BIP'
tuos taikos sųlvgas.
jų
tie
ir
kiti
ne
aiškaus
gvveg
į
u
kandidatu
į
pusmilijoningiau
pasitikėjimo savim, jis
VIENA, Austrija, geg. 13.
įėjo į pašalinius krūmus, kur
ŽELIO 20 D.
nimo kaimynai.
kus ir pasikėsintoj’u ant vis- gali jums jei ne šiandie, tai
Japonai nori svetimų valsAustrijos prezidentas Mik-;
ir rado lavonų. Tuojau prane
tybių konferencijos, kurioje
savo namuose eidamas lai-j
Į konsiniečio Mandravicko po- rytoj didelių laimėjimų atnešta šio miestelio policijai. Po
DUBLINAS,
geg.
'13.
_
SPROGIMAS
PARDUO

zicijos. Varkalienės pasitikėji- š^i, pergalę užtikrinti!
turėtų būt aptarti šių valsty- ldais paslydo ir nudardėjo že- Į
licija ištyrė, kad šis negras
į
Popiežiaus
atstovas
tarptau

TUVĖJE
bių reikalai ir jų tolimesnis įnyn. Skaudžiai susižeidė,
tiniam Eucharistiniam kongre- dorai gyvena
, ir jis negali būt
KRAŠTO AGENTAI SEKA
PAŠALINO LIKVIDUOšiosv sritvse stovis.
-------------- —
,e, Jo Eminencija kardinolo, )simai5?’ ! P^tadarių tarpų
Parduotuvėje,
615
Montrose
MIRĖ ALEKSANDRUOS
TOJĄ
PAGROBĖJUS
Ta vieta, kur rastūs kūdiavė.,
ištiko
didelis
sprogimas,
VYSKUPAS
Lauri’s, čia atvyks birželio
UŽPULTAS BUVUSIS
■mėn.
20 d. Daromi pasiruoši-lkio lavon?a 3™ nž įenoa my’ matyt, iš besisunkiančio iš vaApygardos teisėjas ShurtWASHINGTON, geg. 14. —
KARALIUS
mzdžio gaz()- languose išdės- lett Waukegane pašalino iš u- Prezidento Hoover’o įsakymu,
ALEXANDRIA, La., geg. mai iškilmingajam atstovo pa- 108 nu0 810 1™es^°' *a K1
stybės policija per visų laikų tvtos įvairios daržovės ištren- žiniarnos vietos Waukegan Sta vyriausybės agentai, pakilo pa
MARSEILLES, Prancūzija, 13. — Milė šios vyskupijos sitikimui.
turėjo vyriausiųjų stovyklų. ktos net gatvėn. Nuostolių apie' te banko likviduoto jų, kurs galbon New Jersey valstybės
geg. 14. — Einant iš garlai vyskupas Cornelius Van dej
Nuo Lindbergh’o namų ta vie- 10,000 dolerių.
mažai
rupinosi indėlininkų policijai susekti ir suimti la
PLĖŠIKAI PALEIDO
vio vienas ispanas užpuolė bu Ven, kurs pavojingai susirgo j
'
ta
tiesia
linija
yra
apie
už
kenauda.
kūno pulk. Lindbergh’o kūdi
vusį Ispanijos karalių Alfon po padarytos jam operacijos
MISIJONIERIŲ
j
tūrių
mylių.
MOKESČIŲ
KLAUSIMAS
kio pagrobėjus ir žudikus.
sų, norėdamas jį nuo liepto į- balandžio 20 d.
VĖL NUTRAUKĖ IŠKLAU
versti jūron. Alfonsų išgelbė Velionis vyskupas buvo gi ST. COLUMBANS, Neb., ge1 Po kūdikio pagrobimo poliEederaliniai agentai | yra
Birželio
mėnesį
Cbicagoj
įgnžės 13. — Iš Kinijos gauta eija mažai veikė apylinkėse. Ji
SINĖJIMUS
jo jo sūnus. Jis nugriebė is męs Olandijoj 1805 metais.
nuomonės, kad tie asrųenys,
žinia, kad fiv. Kolumliano drau' savo veikimų praplėtė į kitas vyks Tespublikonų ir demok
panų ir palaikė, kol atbėgo
kurie priėmė nuo Lindbergh’o
ratų
partijų
krašto
suvažiaValstybės
prekybos
komiaigijos misijonierių kun. Sand-1 valstybes. Apylinkės gyventoPREZIDENTO PLANAS
policija.
50,000 dolerių, yra tikrieji
vimai
skirti
lundūfctua
į
kraja
nntrank?
kain08
rpi
.
PAVESTAS KOMI
Suimtas pasisakė esųs Gons’ų kinų komunistai plėšikai jai reikalavo, kad pagrobėjai
žmogžudžiai. „Nes jie, prieš
što
prezidentu,,
ftio
miesto
|_
a
,
e
įį
k
i
a
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R
į
n
pjį
muR>
Komiaiir
kūdikis
būtų
ieškomi
apli
zales Massanares. Jis neiš
TETUI
paleido iš. pagrobimo (nelais
gausiant pinigus, pristatė įro
nkiniuose brūzgynuose ir kal ir apylinkių piliečiai orpmi-, j0, niekas nepaakatina Sį klam dymų, kad kūdikis yra jų ranvės).
vengs kalėjimo, jei buvusis ka
znojasi minėtų suvažiavimų sim)Į
spręsti.
vose. Bet policija neklausė.
ralius palaikys prieš jį skun YVASTTTNGTON, geg. 14. — «
[koše. Tas įrodymas — tai na
Prezidento TToover’o kompro-1 AMERIKOS CIVILIZACINew Jersey valstybės gn- metu sukelti milžiniškas de
dų.
ktiniai kūdikio drabužėliai.
monstracijas
už
krašto
vyriauSintautai, Šakių aps. Bala Pasaliniai sukčiai marškinėlių
misinis planns gelbėti bedar )
1 bernatorius Moore’as pareiš
JOS KATEDRA
svbės
išlaidų
mažinimų,
ndžio 18 d. Vaitekupių pradž. negalėjo įsigyti.
bius jiavestas tirti specialiam
kia, kad dabar prasideda tik
IŠSKRIDO I AIRIJĄ
z
mokykloj buvo suruošti vienos
senato komitetui.
rasis policijos teikimas prieš
PARYŽIUS, geg. 13.
MOKAMAS
ATLYGINIMAS
<]jen0R sodžiaus šeimininkėm?:
ORO STOVIS
HARBOR GRACE, N. F.
Prancūzijos Kolegijoj įkurta! piktadariufc. Pirmiau policijos
Praneša, kad sergantis Uligeg. 13. — Amerikonas laku
Tomis dienomis sanitarinio kursai; Paskaitas skaitė Kau-j A
------- . žygiams buvo kliūčių, nes no
nas Lou Reichers’as, iš čia nois’o
valstybės legislatūros katedra ir ji pavesta jaunam rėta, kad pagrobtas kūdikis distrįkto darbininkams bus naitė įvairiais šeimininkavim.M CHICAGO IR APYLTNvakar per Atlantikų išskrido žemesniųjų rūmų pirmininkas katalikui rašytojui Bernardui būtų grąžintas sveikas savo užmokėtas atlyginimas nž pu-į klausimais.
Klausytojų buvo^KES. — Šiandien saulėta ir
į Dublinu, Airiją.
apie 30.
šilčiau.
Slianahan’as jau sveikesnis. Fay’ui.
tėvams. Šiandien gi kas kita. sę vasario mėnesį.
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DRAUGAS
Amerikų ir’visi} civilizuoti}}j pasaulį. Nerasi
šiandien doro žmogaus pasaulyje, kuris ne
gyventų to baisaus liūdesio ir skausmo, kurį
kenčia Lindbej'gli’ų šeima. Ne vienos motinos
ir tėvo akis ašaros suvilgė šis tragiškas įvy
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,Pats mus įspėja, kad ne tieki Gal būt tu pasiaiškinsi, kad
saugotumės to, kas užmuša!visa tai, kų tu esi apie artimūsų kūnų, kiek to, kas mū- mų kalbėjęs, buvai girdėjęs iš
(Tęsinys
Už mažiausių nusikaltimų kei sų sielų gali nugramzdinti į kitų?
Tu esi namų šeimininkas. ki, bari, o kartais net ir taip pragarų. Prisimink kiek kai-Į Ne, brolyti! Netikęs šis ta
Ar žinai, kad šeimininkas, tai j fcluai^'a^ suPyksti, kad net ir tų tu pirkdamas, mainydamas, vo pasiteisiniihas. iš kur gi
kertinis akmuo, ant kurio vis-1 luua^ kėsinies.
‘parduodamus prisiekei Dievu'tu žinai, kad tie kiti, kurie
Ši baisi tragedija Amerikoje m pirma.
. .
Visa,
kų
tik
žmona
padaro,
ir vien tik dėl to, kad artimų | tau pasakojo apie artimų, noJų praeity buvo gana daug. Visokio iūnati- as remlasl
1 ten gali būti
yra bloga. Net ir tada, kai ji 1 apgaudamas pelnytum keliais melavo? Ar tu sutiktum su
gera
namų
tvarka,
kur
yra
kai, nedorėliai ir pagrobikai dėl pinigų ne
visai nekalta, ir tai turi ji at centais daugiau. Tik pagal-'tuo, kad kiekvienų apie tave
maži} kūdikių skaičių yra išžudę. Tik visuo geras* šeimininkas. Tu pave-»
sakyti, nukentėti. Ledai išmu vok ir suprasi, kad tu už tuos pramanytų melų, vii<as pasaumenė no taip jausdavo anų tragedijų, nes dei savo namus, turtus ir šei
šė javus, tai tu savo neapy kelis centus pardavei šėtonui 11S sužinotų ir be jokios abejos nebūdavo taip plačiai išgarsintos ir ne mų globai, bet kieno? Gal Die
kanta tarytum ledais apipili savo sielų! Sunku, pagaliau, jonės“ įtikėtų ? Ar tu užmiršai
paliesta tokios garsios ir mylimos šeimos, vo? Oi ne,—globai šėtono! O,
žmonos
akis; dingo tau koks,vįsa ir suminėti, kaip mes sa- Dievo įsakymų: “Mylėk artikiek kartų tū per dienų pa
kokia yra Lindbergli'ai.
kartojai tuos baisi.us žodžius: nors daiktas, ar vagis kų nors vo liežuviu, kalba rūstiname mų savo kaip pats save ir neTačiau tokia nedorybė,, ar ji bus įvykusi — “Tegu. mane viąi velniai pavogė, arba kaimynas pievų
Dievų.
Įdaryk jam to, ko tu pats ne
vargšo darbininko šeimoj, ar turtuolių ir ga paima!”— Ir kam tiek daug? nuganė, tai tu vis už visa tai
Tik vieno vienintelio da-'nori, kad kitas tau darytų?”
rsių žmonių tarpe, lygiai yra skaudi ir tragiš Užtenka ir net perdaug ir vie kaltini žmonų. Tu turi- ant ko
lyko neužmirškime, kad iš Oi, atsargiai, atsargiai, nes
ka. Visų motinų ir tėvų širdys takios pat, no velnio globos.
nors savo pyktį išlieti, o ths kiekvieno žodžio turėsime duojlengva, labai lengva artimui
visų kūdikių gyvybė yra brangi.
ir yra vargšė tavo ti Dievui apyskaitų.
Koks globėjas, tokia ir glo
garbę nuplėšti, bet sunku ir
žmona.
Panašūs įvykiai, o ypač garsiojo lakū ba! Ko ieškai, to ir rasi; ko
Liežuvis ne tik Dievų įžei- Į beveik negalima jų atitaisy
no šeimos tragedija, turėtų atidaryti ne tik nori, to ir gausi. Nebijok, vel Brangūs broliai! Tik pažvel džia, bet ir žmonių garbę mo ti. Ir vėl prisimink, kad už
visuomenės vadų akis, bet taip pat priversti nio ilgai šauktis nereikės, nes kitę į savo sųžinę ir prisimin ka pažeminti, juos apkalbėti. kiekvienų ištartų žodį turėsi
vyriausybę įkinkyti visas savo įstaigas nuo jis kiekvienų momentų laukia, kite, kad iš kiekvieno žodžio Žmogžudys su aštriu peiliu Į atsakyti prie Dievų. Tur būt,
aukščiausios iki žemiausios, kad surastų kal kad tu jį pas save pasikvies- reikės duoti Dievui apyskaitų. nėra taip labai pavojingas, i daugiausia pragare žinomų
tininkus, pagrobikus — žmogžudžius ir juos tum. Jis paims tave į savo Tik pamanyk, pagaliau, ir dėl kaip piktas žmogaus liežuvis, i bus dėl liežuvio padarytų nunubaustų jų pačių pelnyta bausme. Vyriau globų ne tik šiame, bet taip to, kad tu keiksies ir kolio- Nuo žmogžudžio galima gin-i įkaitimų, j kuriuos mes tiek
sybė dabar turėtų būti priversta Visomis jė pat ir aname pomirtiniame sies sumažės tavo vargai, ar tis, pasislėpti, o prieš piktų; maža dėmesio tekreipiame,
gomis stengtis perorganizuoti policijų, kad gyvenime. Jis yra tavo nuo- ba kas nors tau nuostolius‘at liežuvį nėra ginklo, nėra slap- Mes neapkenčiame tų, kurie
ji galėtų duoti tinkamų piliečiams apsaugų, latinis svečias. Jo vardas nuo lygins? Ne tiktai nieko nelai tos vietos. Žmogžudys užmu vagia žmonių turtus, o mes
kad kiekvienų nusikaltimų pajėgtų išaiškinti, lat tavo lūpų minimas. Nusi- mėsi besikeikdamas ir kolio- ša iš pykčio arba keršto, ir patys esame artimo garbės
o nusikaltėlius padėti ten, kur jie priklauso. niušei kojų į akmenį, sudavei damasis, bet dar savo sielų todėl jis paskiau esti žmonių vagys ir dėl to nė kiek nesiKodėl kituose pasaulio kraštuose nėrą, tiek kūju per pirštų ir jau, žiūrėk, nuskriausi Dievo akyse
ir Dievo teisiamas. Bet kų g? gailime.
daug panašių nusikalsimų ir kodėl jie grei tuojau šaukies velnio pagal (Bet to dar neužtenka Rei-! pasakyti apie tų piktadarį lie-' Tam mums Dievas davę pro
čiau išaiškinami?
«
bos.
kia dar iššaukti ant savęs zuvj, kuris žudo ne kūnų, bet tų ir širdį, kad suvaldytame
Neištaręs to baisaus • vardo Dievo rūstybę, perkūnus ir ?arbę, gerų vardų, o kartais savo liežuvį ir kalbų. Ne lieAPIE AMERIKIEČIŲ SPAUDĄ
tu nei džiaugtis, nei liūdėti, dieviškų kerštų. Tegu mane net ir sielų to žmogaus, kuris j žuvis protų, bet protas* liežunei darbo dirbti, nei, paga Dievas nubaudžia, tegu aš nie jam nieko blogo nėra pada-'v! turi valdyti. Stenkimės .su
Kaune einantis prekykii ir pramonei liau, gyventi negali. Vargas
sivaldyti ir sj blogų savo jkuomet nepamatau Jo dieviš- ręs? į
.
r.
skirtas laikraštis “Verslas” apie mūsų spau tau, kad šėtone padėjai savo
kosios šviesybės, tegu mane1 Tik pažvelk į savo sąžinę ir protį pataisykime, savo liežu
dų taip ržtšo:
viltį ir išganymų! Kur kieno perkūnas trenkia ir taip pa- ' pamatysi, kiek kartų tavo lie- vį panaudodami Dievui gar
“Amerikos lietuviai taip pat nesnaudžia. nors namuose ar širdyje kar našiai. Oi, sustok! nesikeik'!1 žuvis ištarė nepadorius žo- binti, artimui paguosti ir vi
Jie susibūrę į visokias organizacijas, drau tų apsigyveno tas nelemtas Kad Dievas kartais neišpildy-į džius ir gal būt tai padarė sam tam, kas kilnu, gražu ir
gijas, susivienijimus ir sandaras. Ten taip svečias,, ten nelengva Dievui tų šių keiksimo žodžių. ,
viešai, jaunų, nekaltų, o gal dora.
pat, kaip ir Lietuvoje, mūsų broliai pasiskirs ir Jo angelams įeiti.
Vertė Rap. Pukys
Atsimink taip pat ir tai J būt net tavo paties vaikų akitę srovėmis varo kultuios darbi}. Kiekviena Tu jį įpakvietei i savo na kiek kartų tu paminėjai Die-j vaizdoje? Tu, gal, buvai užsididesnė organizacija leidžia savo spaudos mus j savo širdį,
BYLA UŽ TEISMO
jis tave vo vantų tam, kad patvirtin-i įniršęs, kų tada kalbėjai, bet
organus: kasdieninius, savaitinius, dvisavai po mirties pakvies į pragarų. lum melų ir neteisybę. Tuo i atmink, kad tiems, kurie tavo
ĮŽEIDIMĄ
tinius ir mėnesinius laikraščius, kurie mums
sajre pateisinti. žodžius girdėjo, jie giliai įsmiEsi vyras. Davė tau Dievas melu
imponuoja savo didumu ir, pasakyčiau, įvai gerų, darbščių ir nuolankių žmonių akyse, o tuo tarpu už-Įgo į širdį, ir, gal būt, jų ap- Gegužes 17 d. Kauno apy
rumu. Amerikos lietuviai, ilgokai .pagyvenę žmonų. Turi ir ji |avo klaidų, siiniršai, kad ant savęs užsi- Į marino Dievo malonei ir pa gardos teisme bus nagrinėja
biznio šalyje, patys šiek tiek pasikeitė: virto bet, o Dieve, kas gi jų neturi. traukei Dievo rūstybę ir baus sėjo joje blogų sėklų. Kiek ma byla už teismo viešų. įžei
apsukresni, suprato, kad prekyba, amatas, Tu turi būti įjos tėvu, broliu, mę. O, nelaimingasis! Ar be kartų nuplėšei artimo šlovę? dimų posėdžio metu. Į teismų
darbas — yra toks pats geras pragyvenimo bičiuliu (prieteliųĮn,). Ji yra sikeikdamas pamanai, kų da Ir prisipažink atvirai,* kokių patrauktas Jonas Lėgerpušis,
. šaltinis, kaip ir žemės ūkis. Amerikos lietu tavo vaikų motina, bet kaip rai?! Ar atsimeni, kaip baisu teisę tu turėjai tai padaryti, kuris neseniai buvo teisiamas
viai ir Lietuvoje daugiau inicijatyvos reiškia gi tuisu ja elgies? Blogiau yra patekti į baudžiančiojo; kas tave paskyrė būti artimo to paties apyg. teismo sesijos
Raseiniuose ir už sesers nužu
verslo srityse. Jų, charakterio pasikeitimas dar negu su žemiausiu tarnu. Dievo rankas, Dievo, kpris teisėju?
dymų pamerktas kalėti ligi gy
žynius ir jų spaudojo: visi Amerikos lietuvių
laikraščiai labai daug kuo skiriasi nuo mūsų jūrio lietuvių laikraščius, o jie ims labiau do monė kultūriškai santykiauti. Tie santykiai vos galvos. Išgirdęs tų teismo
laikraščių. Mums net reiktų šio to iš savo
abiem šalim būtų labai naudingi. Čia mes sprendimų, Lėgerpušis sušu
mėtis mūsų spaudiniais, tai tuo pačiu susi
lių amerikiečių pasimokyti. Bet kaip pasimo darys tam tikri artimi ryšiai, glaildesnis kartais, kiek gaudami progos ir vietos, minė ko; “metu teismui amžinų pra
kysi? Gi imti labiau domėtis Amerikos lie bendradarbiavimas — vieni vienus arčiau pa sime Amerikos lietuvių laikraščius ir kitus keikimų už manęs, nekalto, pa
smerkimų.”
tuvių spauda. Jeigu mes imsime skaityti už- žinsime, geriau suprasime. Spauda yra prie* spaudinius.’’

DIDYSIS NUSIKALTĖLIS

kis.

Bna. Jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunėlama tam

g
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Lakūno pulk. Charles Lindbergh’o kūdi> »,kis, kuris prieš porų mėnesių, buvo iš namų
|-pagrobtas, rastas nužudytas netoli tėvų na• mų.
;
;•
Šis garsaus lakūno kūdikio pagrobimas
i yvisame pasaulyje sukėlė didelę sensacijų. Vi,<go pasaulio spauda per keletu mėnesių pla,čiai rašė apie/tų įvyki, skelbdama kiekvienų
WW’*’
.
.
.
' * smulkmenų, kiekvienų naujų gandų.
Pagrobtojo kūdikio suradimui nesigailė
ta nei darbo, nei pinigų. Jo ieškota ne tik
yapiink Lindbergh’o namus, ne tik Amerikoje,
^Sįfoet žymūs detektyvai ir Europų pasiekė.
'*
Grobikai už kūdikį reikalavo $50,(XX). Vie.niems toji suma sumokėta, bet abejojama ar
»»tai buvo tikrieji kaltininkai. Tokių reikaJa* vinių, sakoma, daug buvo. Visokie nenaudė• JJiai, plėšikai tuo įvykiu norėjo pasinaudoti.
■i»Net vadinamieji gengsteriai savo patarnavi"mų siūlė. Net Caponė, kuris kalėjime sėdi,
•buvo paskelbęs, jei jį iš kalėjimo paleistų,
•jis Lindbergh’o kūdikį' surastų.
J!'
Bet nelaimingojo kūdikio negalėjo surasliti, nes, kaip praneša, jis netrukus po pagro
simo buvo nužudytas. Be abejusūs, jo kūnų
pbūtų greičiau suradę, jei policija*būtų dau
žau jo ieškojus aplink namus, negu kituose
'Jipasaulio kraštuose.
iMes savo laiku pastebėjome, pažymėdaS‘
,įwi, kad policija ir spauda didelę klaidų darė,
Skelbdama spaudoje ir per radijų kiekvienų
Jpagrobimo įvykio smulkmenų. Tas apsunkino
eieškojimo darbų, o gal tas faktas paragino
-■pagrobikus ir kūdikį nužudyti.
a --r—

Bet dabar apie tai per vėlu kalbėti. Bai-

j

*)Rioji tragedija įvyko. Ji be galo skaudžiai

’įjalietė kilnių, garsių ir pavyzdingų Lind-

Jbergh’ų Šeimų. Ji taip pat skaudžiai palietė
- ■ ___
•Feljetonas.

\<b •

į

nogėjai

į

bro

dėdė ir mato ant gatvės automatiškai
riančias svarstykles, reikia pasisverti, at
mintis* iš Kauno būsianti.
Įmetė 20 centų ir laukia, — y stovi, sto
t
vi, jau tris valandos prabėgo ir ašaros iš
akių sruvena, o svorio nėr, nėra nė 20
'centų. Ilgai žmogus galvojo, koks čia galėtų būti aparatas', galų gale suprato, kad !
čia turi būti apsirikimas, nes ir veidrodis Į
ir laikrodis yra, o sveriantis tokių dalykų
nereikia, bandant gi kantrybę — būtinai;
pasižiūri, sakysim, j veidrodį, paskui i
laikrodį, ir matai po kiek laiko ištryško
ašarėlė.
,
.
Automatas, žinoma, geras, tik užra
šas netoks uždėtas!
Vėl buvo bandymas provincijoj, de
ga, ‘ sakysim, fabrikas, rnilionai dūmais
eina, o gaisrininkai tokį bandymų darė,
kas visuomenei geriau patinka, ar gaisro
gesinimas ar boksas?!
Boksas, matyti, geriau patiko, nes
gaisro niekus negesino, gesinimas tepra
sidėjo tik rungtynėms baigus.
Po rungtynių gaisrininkai, žinoma,
pavargo. Koks čia gali būti gesinimas.
Žmonės pradėjo juoktis, visa laimė, kad
nebebuvo kas ir gesinti!
sve

Bogušas.

BANDYMAI
(Tęsinys)
Būna ir čia, kartais siurprizų. Vie
kas pilietis iš tikrųjų gerų galvų turėjo,
£Xnaniau, kad profesorius, tris kart ėjo
!pro šalį ir kiekvienų kartų plyšdavo ply■ita, o galvai nieko!
s
*•
Skandalas! Plytos buvo užsieninės,
Jpusę miesto įtektų griauti! Tuoj patikrino
•to piliečio asmenybę, apžiūrėjo ar nene
šioja šalmo ir t,t. Pasirodo žmogus šaljmo nė) matyt nėra matęs, o iš profesijos
^valstybinės įstaigos kasininkas, galva
3Uaip užsigrūdinus.
*
— Mat, tie ponai valdininkai vis lenir lenda, tai orderio prašo, tai duok
•avanso, tai pašalpų, tai vėl kurį biesų.
duok ir duok! Aišku, galva turi už
sigrūdinti! — Paaiškino ponas kasininkas.
Komisija ilgai svarstė kas daryti, ne
gi griausi visų miestų dėl vienos galvos,
•ir padarė tokį sprendimų; plytos esančios
•geros, bet galva dar geresnė — statybai
Ttinka!
Galima Kaune- išbandyti ir kantrybę.

^Atvažiavo, sakysim, iš provincijos mano

Yra,

dymų,

žinoma,

sunku

ir

viskų

daugiau

visokių

nupasakoti,

bet

ban

apie

draugų Šarkų negaliu ' nutylėti. Šarka,
žmogus moderniškas, neatsilieka nuo kul
tūros, seka visas naujienas, pradėjo ir jis
Laisvai vertė Vyt. M—nas.
bandyti.
Jis bandė savo kumštį, kulokas nieko
AUTORIAUS ŽODIS
sau, kai suduoda į langų, stiklai tik laksPagal popiežiaus Urbono VIII dekre
to.
tus paskelbiame, kad šiame gyvenimo ap
Visad būdavo gerai išeina, tik vienų rašyme žodis x“šventas” nėra vartoja
sykį tokia nelaimė ištiko,
mas kanoniškaja prąsme ir netrokštame
Bacj sakysim, į langų — lango ir ne nieko spręsti gamtos dalykuose apie ne
bėr, smagu, sekasi! Bet už lango matyt, paprastus faUtiis. Ir perstatome juos vien
bet koks veidas buVo, nes momentaliai iš tik tiek, kiek žmonės liudija ir iš anksto
trobos toki sieksninė žmogysta išbėgo ir neigiame visa, kas šiame darbely būtų
nesiklaususi i pavardės pradėjo draugo priešinga Bažnyčios mokslui.
Autorius
Karkos veidų masažuoti. Masažavo, ma
sažavo ir paliko taip ant gatvės.
VERTĖJO ŽODIS

Aigelišlas jamlėlis

Gerokai pasilsėjęs, ponas Šarka pa
stebėjo, kad burnoj dantų trūksta ir guzikų nebėr. Tokį įvykį galima formuoluoti
vienu žodžiu — nepavyko! Tam ir-yra
bandymai.
Kitų syk pavyksta, o kartais ir ne!
------------ \

(Galas)

Malonios ir lialtos kaip sniegas leli
jos bei malonų kvapų skleidžiančios rožės
yra gražiausias darželių papuošalas. Ta
čiau yra Hepalvginimai gražesnės darže
lis, nes pati dieviškoji ranka jį tvarkė,
kur ganosi Nekaltas Avinėlis tarp skais
čių siolų. Ten tarp ištisos eilės jaunų
Šventųjų, kaip Stanislovas Rostka, Aloy
zas Gonzagn, Kazimieras, Jonas Beirchmanas, Rožė iš Limos ir kt., yra dar ir
jaunų Jėzaus mylėtojų, kurių širdys skais
tesnės negu lelija ir skleidžia malonesnį
Dievo meilės kvapų, negu rožės.,

Vienas iš tų jaunų Jėzaus mylėtojų
ir yra Aleksandras Berti’s. Gausiai Die
vulis apdovanojo jį savo malonėmis. Ver
čiau Lietuvos jauniems Jėzaus mylėto
jams šio angeliško jaunuolėlio gyvenime
aprašymų su viltimi, kad šis jaunuolėlis
savo pavyzdžiu patrauks ne yienų skaisi čių širdį prie Jėzaus ir Nekaltos Mergeles
Marijos.
Vertėjas
I. NEPAPRASTA MOTINA

Prie jaunų šventųjų lopšelių Dievo
Apvaizda paprastai skiria geras ir meilias
motinas.
Violanta gimimu iš Medicejų, kurios
sūnus Aleksiukas paveldėjo daug gerų
ypatybių, ištekėjo už žymaus florentiečio
Mykolo Berti. Šis moterystės ryšys juos
jungė vos kelis mėnesius. Pora dienų
prieš sūnaus gimimų jos vyras baigė gy
venimo kelionę. Jo įnirtis, jei ne visiškai
sugriovė jų šeinių, tai bent padarė didelę
nelaimę.
Violanta iki sūnaus gimimo dienos
nieko nežinojo apie nelaimę. Kai jai buvo'
pranešta apie smūgį, kuris palaidojo jos
meilę ir paramų, šį dklvyrė moteris paė
mė į vienų rankų kryželį ir pakėlusi j
dangų mažų našlaitį sušuko;
(Bus

daugiau)

h

1
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DRAUGAS

ĮSIDĖMĖKITE! JUBILIEJINIS VAJUS BAIGSIS MILŽINIŠKAM 'DRAUGU'

PIKNIKE
VYTAUTO

Gegužės - May

1932 m.

Visi iš anksto rengkites j tQ pikniką. Visi is anksto įsigykite iš kontestininkų bilietu, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkites būti liu
dininkais didelio kontestininkų laimėjimo.

Tūkstančiai Laukia Gegužes 29 Dienos
TŪKSTANČIAI ĮDOMAUJA KAS LAIMĖS DIDELES DOVANAS
i
‘
,

Važiuokite Lietuvon su “Draugo” Ekskursija
BIRŽELIO (JUNE) 21 d., 1932

»
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i’LkįV
, >“<N- ■ j
< -I

t
W-

»_ ■ • <

S, i i.,

;i

•M

'J?

MILŽINAS LAIVAS “ILK DE FRANCE”, <2,(XX) TONŲ

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu ILE DE FRANCE
(turistine klesa) iš Ncvv Yorko j Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio 21
d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).
Mes parūpiname pasportus, re-entrv perrnitus ir itus kelionei reikalingus
dokumenius. Atsiminkite, kad kai kuriu dokumentų gavimas ilgai trunka. To
dėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų reikalus aprūpins

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

FERMA DOVANA: geležinkelio bilietas j New Yorkų, iir atgal; laivakortė Skandinavų
laivu “FREDERIK VIII” (turistine kle sa) iš New Yorko j Klaipėdą ir atgal. (Prie
progos primename, kad gegužės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo”
ekskursija).

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

2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790 - Chicago, Illinois

KETVIRTA DOVANA

PENKTA DOVANA;

Naujausios stailos laik

Naujausios stailos laikrodė

rodėlis su laimėtojo ini

lis su laimėtojo inicialai-

cialais vertės $20.00.

vertės $15.00.

ŠEŠTA DOVANA:
tikras J. A. Valstybių pinigas — dešimts dolerių.

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
•

'

•

.

Dešimts energingų kontestininkų tūkstančiams naujų “Draugui”
mosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę.

*

*

ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir

\

X

•

/
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deportuojamais nusikaltėliais
|gai’ tai IUeS iSteklių gautQ lS fondų bus SelPiaino« tik be-pT bažnyčiose giedama į DvaJj IR PAS MUS GREIfondų sunaudojome išimtinai darbių šeimynos. Vidutiniškai1 šių šventų Sekminių Šventėje.
ČIAUS1A1 NEPRIIMS
ir Klaipėdos uoste nebūtų pri
pašalpai, išskiriant mažiau, aprokuojant keturi tūkstan- Tie žodžiai labai gerai pritai
imtas, jeigu jis panorėtų į čia
ncgu
penkis
centus
iš
dolerio
eiai
šeimynų
tikisi
pagalbos
iš
komj
šiems
suspaudimo
lai
Argentinos
vyriausybė
prieš
užsukti.
F. Gubysta, 4355 S. Mozart J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
lėšoms
padengti.
Šio
darbo
di
mūs
ir
tik
iš
mūs.
Mes
neprikams:
*
kiek laiko deportavo karo lai
Chicago, III.........650,300 Melrose Purk, III./.. 162,900
d
urnas
matosi
iš
lakto,
kad
valome
užmiršti,
kad
Kristus
“Ateik Tėve vargstančių,- vu “Chado” apie 150 nusikal
siuuus, Koseland, 111. 243
(•. Rašinskienė, 1639 S. 5<l, Klišiu
viename
mėnesyje
mes
sušel'
biednuosius
pavedė
savo
Bažvi., Cicero, III......... 645,050 |\V. 1081
tėlių, daugiausia komunistų ir
Dovanų dalintojau,
106tb St................ 160,470
pėiiŲe keturiasdešimt tūkstan-i nyčios globai. Ir Jis Pats jais Širdžių nub laiviniojau.
baltųjų vergių pirklių. Laivų
V. Stancikas, 1706 W. 47' A. Žolynienė, 6709 Arcliei
su nusikaltėliais kol kas dar
Chicago, III.........,1640,5001 Avė., Chicago, III. ... 119,950 čių šeimynų ir išleidome pen- ■ rūpinosi. Mes to negalime at
nepriėmė nė vienas Europos
P. Varakulis, 724 West 181 A. (Indėnas, 6807 So. Camp- kiš šimtus ir dvidešimt devy- j likti be savo žmonių pagal- Mazgok mūsų hiaurumus
Chicago 111......... 570,580 * heli St., Chicago, 1U. 115,000 n*s tūkstančius dolerių. Šis bos.
Kuomet atsišaukimas, Vilgyk, laistyk sausumus
uostas. Gautomis žiniomis, ta Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
A. J. JanušausKas, 1301 S.! Sutkus 1007 Eight st.,Wau fondas, vienok, greit išseko,' kaip, šis, yra siunčiamas į ti Vaistyk, gydyk skaudumus. me nusikaltėlių laive esu ir
• septyni Lietuvos piliečiai, bū Rašt. P. Fabijonaitis
>th Ct., Cicero, Iii. ..575,050 kegan, III. ............... 103,300 nęs žymios dalies pasižadėjo- , kineiuosius su prašymu aukų
šieji nesumokėjo. Todėl mūsų biedniems, tai pritinka primin pabaigoje gi reiškiamas mums tent, Ignas Kiznis, Vincas Ma
2301 W. 22nd Plce
A. Stuiginskas, 1628 S. 5b Gaižauskas, 148 E. 107th s L.
darbas buvo sutrukdytas.
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
jauslias, Motelis-Mejeris Ka
ti, kad pats Kristus ieškojo toks pažadas:
ve., Cicero, 111. .... 534,270 koseland, 111............... 88,625
2334 S. Oakley Avė.
pagalbos, rinko pinigus ir lairanavičius, Solomas Chaitinas,
V. R. Mandravickas, 815-45 A- Condratas, 1706 E. Ma Kaip jau visi žino Valsty
kė juos savo mažame ižde ap- “Duok mums doros nuopelnų. įFilipas Joansenas, Adolfas-IAGITATORIAI:
lt., Kenosha, Wis. .. 583,300 yo,nensmg avė. Phila. Pa. bės Legislatūra padarė • parė
(lelis
Sapožnikas
ir
Gustavasdymus
šelpti
bedarbius,
iš
rūpinimui
savo
reikalų
ir
bieDuok
laimingų
pabaigų,
....... 83,80d
J. Diniša
Grybas, 2244 IV. Adams
Albertas
Klivingaitis,
Turimu
naujai
sudaryto
fondo
pašai^
n
vj>4
sušelpimui.
Didis
labJluok
linksmybę
amžinų
’
’
,
Bugentavičius, 1616 N. Lin
3347 Auburn Avė.
Chicago, 111......... 454,140
žinių,
kad
atitinkamos
įstaigos
pos
dalinimas
buvo
atimtas
iš
i
darybos
darbas,
kurį
mes
at
coln St. Chicago, IIL 61,906
Kun. J. Mačiulionis,
aiškina, ar iš tikrųjų šie as
S. Staniulis, 665) 3. l'alnnm j Vjioekav<kBSi 4242 S. M«- mūsų rankų ir pavestas vai-! likinėjonie per virš tuzinų me
Jūsų Kristuje,
2334 S. Oakley Avė
-vę, Cl,icago,.IIi. .. 42:!,26»i?h,wu(i(|
chicagOj 1IL
džios agentams. Pridera pa^U1®s griūti, jei kiekviena Jurgis Kardinolas Mundelein, menys yra Lietuvos piliečiai,
Z. Gedvilas
M. Varkalienė, 6315 So. Lin
nes prieš išgabenant iš Argen44,460 reikšti tų, kad Arkivyskupas ,ParaPija neišpildys savo kvo12311 So. Emerald Avė.
Chicagos Arkivyskupas
>ln Av., Chicago, 111. 377,345 Kl. Povaitienė, 7(Xl S. 9 st Į Bažnyčios vardu žadėjo apsi-įt(>s ir Jei kiekvienas katalikas
liiios jie sunaikino savo doku M. Šilkas
Ag. Gilienė 3l5i Emeruld/ Į|errjn>
............. ... 33,550 įimti padengti visas pašalpos neatliks savo pareigos geriaumentus. Tačiau karo laivas su
10555 S State St.
.ve., Chicago, 111. .. 370,940 j ca(.evįeius, 1850 VVabansia j dalinimo išlaidas, jei kuni- s*a kų jis šiais metais gali. MARIAN HILLS COLLEGE
HINSDALE, ILL.
.
t
_.
_Dl. ... 26,700
___ . -gailis ir
• _ Šv. TT_ i: . • lvad ii
foali ArkivyskuA rl-ivvulzn
aiiimiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiimimmiiiiiiuimiiiiiiiiimiiiiiią
P. _
Petrauskas, 14 Johnson-Avė,
Chicago,
Vincento Paulieši ztnrhn'
darbųtęsti
Binghamton, N. Y.
■ J. Vaičaitis, 424 Dean St., čio Dr-jos darbuotojams bus [Pas vyskupijos kreditų išnau- Kaš nori studijuoti Lietu
.................... 342,490'seranton, Ra................ 25.85G palikta tęsti pašalpos darbą |d°jo veik iki rubežiaus. Pravių Kolegijoje tesikreipia į
J. Aukškalnis, 1254 iiarn
A. Paukštis, 2225 S. Oakley bedarbių katalikų tarpe taip (ėjusiais niet. buvo paskolinta Rev. Dr. J. Navickas, St. Ma
m St., Gary, lnd. .. 255,010 Avė., Chicago, 111......... 21,000 kaip kad jie darė iki šiol su virš šimto tūkstančių dolerių ry’s College, Thompson, Conn.
lp. Trfhiška, 2334 S. OakFy pinigais, piliečių suaukotais. J šelpimo darbui tęsti. Jis tų bet kas iš Vakarinių Ameri
A. Valančius, 1226 S. 50
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes E
darė dėlto, kad reikalas buvo
.ve., Cicero, 111. . . 224,500 i Avė., Chicago, 111. .. 20,650 Tokiu būdu norėta, kad kiek
kos
Valstybių,
tai
yra,
iš
Illi

E .juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 E
didelis, dėlto, kad užėjo ne
O Kazlauskienė, 4356 • S. i J. Balsis, 610 Wall St. Rock vienus centas iš1 skiriamų pi
nois
ir
'aplinkinių
valstybių,
= bonus su kuponais.
,
E
>ckwell st., Chicago 188,550 ford, III. .................... 5,800 nigų eitų biednų šelpimui. Bet lnatyta depresija ir skurdas. negali keliauti į Connecticut, =
E
Gegužės 17, 1932 rengiamų ekskursija laivu Levia- =
^Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
A. Langmanas, 4321 S. VVa- to pasiūlymo valdžia nepriė Paskolų be pavojaus toliau ne tai pirmųjų dviejų kolegijos =
galima
traukti.
Todėl
jis
pra

mė. Šiuo tarpu nėra Bažny
2 tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar- =
ihieago, 111................ 175,910 shtemnv Avė. Chicago,
šo, kad kiekvienas katalikas metų mokslą gali įgyti Ma 2 kiai ir tikslingai parūpinam.
čios
dalykas,
nei
noras
krio

=
P. Fabijonaitis, 2320, W. 23 III...............................
17,7cO
šios
vyskupijos persiimtų Sek rian llills Kolegijoje.
kuoti
pasaulinės
vyriausybės
’l., Chicago, 111......... 165,900! Varaitis, Luzerne, Fa. 1,00(1
Kreipkitės adresu:
E
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam E
būdus arba darbus. Apie tai minių Šventės dvasia ir tikrai
'
E
patys žmonės gali daryti sa- ’ aukotųsi dėl artimo labo, kad RIEV. V. KULIKAUSKAS, s nei centas nežuvo.
vo išvadas. Jų reikalas yra stotųsi vertu žadėjimo taip
=
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judoino ir ne- 5
Marian llills College,
2 judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
E
tėmyti, kad dalinimas pinigų, i puikiai išreikšto giesmėje, ku- ,
Hinsdale, 111.
•JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN
skirtų žmonėms šelpti dabar
Kardinolas Kunigas Bažnyčios Šv. Marijos l)e Populo
tiniu suspaudimo metu, tinka
Dievo Malone ir Apaštališkojo Sosto Paskyrimu
j mai būtų atliktas, nes tai yra
Chicagos Arkivyskupas \
i jų pinigai. Galų gale žmonės
Į savo mokesčiais atpildys tam
|
4559 South Paulina Street
1
, kimo pagalbos biedniems ir išleistus pinigus.
tylimieji:
Rengia
|
Tetephone YARDS 0145
1
f
Sekminių šventė jau arti. bedarbiams. Niekuomet pir Nors tiesa, kad tuo patvar
Lithuanian
University
Club
langiau negu dvyliką metų ši miau aš tūip nesidžiaugiau sa kymu apie trisdešimt penkis
«UUIIUIIIIIIIIIIIIUIIMIIIillll!tllllllllllfMH<IIUUIIIWIIIMIIMIIIIUlllHnillllllllllllll«
ventė mums buvo “Labdary vo kuhigų ir pasauliečių dar- tūkstančius šeįmvnų atimta iš
SUBATOJ, GEGUŽES-MAY 21, 1932
is Sekmadieniu” Kasmtt'bu’ kuip"šiame krizyje. Kad mūsų globos, vienok, reikia
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St.
įes pašvęsdavome t-i diena! -se^liaMSai grumtis su staiga atsiminti, jog pasak Kristaus
iškilusia
bėda,
mes
suorganilero Samaritono darbams, tai,
,
žodžių biednų^ visuomet turė
ra pagelbėti biedniems, naš.!zav°r 8albūt didžiausi,» 6v.
Pradžia 7 vai. vakare.
įžanga 50c.
sime savo tarpe. Iš valdiškų
iams, bedaliams, esantiems i vi“<!cnt« Paul.ečio konferenLabai įdomi ir nepaprasta programa ir nematyta
„ūsy tarpe. Bet niekuomet iki'
koki“ tik
buvus- Tal
šokių tvarka.
'
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
iol nebuvo taip sunku atsi- bavo
»usidedanX
i • •V
• V I • • J—lA V*
aplankyti
savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
aukti į tikinčiuosius, kaip ti iš virš trijų tūkstančių vy
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ai į
ibar. Šios kartos atminime rų, pagatavų visada dienų ir duos veltui* sveikatos pamoki
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
Patogi vieta vakacijai ir' išvažiavimui. Maudytis,
įiekuoniet nebuvo laikas, kuo- naktį pasidarbuoti labdarybės nimą, šitą, nedėldienj, geg. 15.
žuvauti ir laiveliuose pasiirstyti Fox upėje. Stalai
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
ir suolai po medžių pavėsių ant upės kranto.
įet bųt buvęs didis ekonomi reikaluose. Su jų pagalba mes
laiką praleisi.
Tūkstančiai pasveiko per paskuti
Išnuomuojam vasarnamius šeimynom ir kamba
jas susmukimas. Turtingieji galėjome suteikti reikalingų nius 35 metus. Jinai pasakys geriau,
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
rius pavieniem.
kaip išsigydyti galėsite prttys save.
pašalpų
daugeliui
tūkstančių
.ubiednejo, o biednieji nuskur
Jinai išaiškins slaptybes ^usų gyve
Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES
nimo Ir kūno. Jinai pasakys, kaip
III. Rd. 22, 6 mylios į 'Siaurius nuo
(Bankai užsidarė, įmest- ^"O-niĮ, staiga netekusių n,ai vartoti
28
D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
saulę, orį, įvairius žaliumySt. Charles, Coieman, III.
nus, vandenį, su kurio pagalba ga
...„tii
tintojų.
Tie
tikri
krikščionys
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
lentai pražuvo, pramonės su
t z
lėsite -galutinai pasveikti veltui savo
pasauliečiai,
su
savo
parapi

namuose. Bukite tikri ir pasistenkite
Chicagoje
Antrašas:
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
iraližuotos. Ir vis-gi niekuoateiti patys ir atsivesti savo pažįsta
KONST ANTIM
jos
dva.4os
vadu
priešakyje
ir
Brighton
Park, 4410 S. Califomia Avė.
mus ir draugus po sekančiu adresu:
Klaipėdą.
net nebuvo reikalo taip kurs
(OLST)
TV
.
»•
4172 Archer Avė., Brighton l’arke,
Telephone Lafayette 9467
OAI.IMSKIS
Dievo ir artimo meile šir- sittj nedėidienį, gegužės 15 d., 1 vai.
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
ai atsišaukti į tikinčiuosius, su
,
4-1-14
4
popiet ir išgirsite garsiausi!}, sve.ikaIŠ
NEW
YORKO
3-čla klesa j Klaipėdą .... $75.50
nebuvo taip didelio reikalojd>se’ turęda,nl Plat’I PaLv,‘Motinu Heiena
j abi pusi.............................................................. $125.50
.tsiliepti iš tikinčiųjų pusės. I ""t meninio reikaluose, ėmė£i}IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiailltlllllllllll<lll«IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIfiyilllllllllllllfMUHH¥ž
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
ip šiais metais. Pirmu kur->si tal™uti ir PaS»lW dul>“
kalingus
kelionei dokumentus ir nž patarnavimą nieko
u aš imu svyruoti, jausda- b«l"b“'aa
H ^ynoms
neskaito — patarnauja veltui.
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
(John Bagdziunan Borden)
as, kad mano žodžiai bus
viw» mieat«- P‘‘5al',a talla
šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
IR ELEKTROS TREATMENTAI
ADVOKATAS
iame reikale persilpni; ir vie
« fo”d,b
žymesnių
ŠVEDIŠKI MANK8T1NIMAI IR ELEKTROS MASALAS
dienomis:
Treatmcntal visokių ligų, reumatizmo, nervų atltaišymo, šalčio
pi to aš meldžiu Šventųjų « Chicagos piliečių. Kadang, 105 W. Adams St.,7 Rm. 2117 I —2
Gegužio—May 25 d.—BERENGAR1A
Ir taip toliaus, bu elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
Telephone Uandotph 6727
vašių, kurios Snnt¥ dabar "lūs'! d"’’™*** valka 16 Pa 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
lių trcatmental.
”
”28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
venčiaine, (kvėpti tų dienų «aak»ji™>, <’.vkai b
Mineralinės,
suiferlnės
vanos
duoda
didžiausių,
kraujo
cirkulia

Telephone Koosevelt 9080
EKSKURSIJA
cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.
Name:
6
iki
9
ryto.
Tel.
Kepub.
9600
utligų žodžius ir sujudinti
S Birželio—June
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į
=
KAMBARIAI ntt, PERfil LUIMO
SS
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai nakties
8'
irdis tikinčiųjų taip, kad ji e ■1
Klaipėdą.
inktų dalytis tuo, kų turi
3 d.—1LE DE FRANCE
|
1657 W. 451 h Street
!
M
tais, kurie yru UŽ juos nf--‘B Nsstkankykita savęs skaus
7 <1.—BREMEN
| Kampas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552 S'
. .. .
v .
a mals,
ReuinaUzruu, Sausgėle,
ADVOKATAS
M
II d.—PARIS
jnungesni. Šiuo sykiu as ten ■ Kaillų Gėlimų, arba Mėšlungiu
Miesto Of|pas 7 7 W. Washington 8t. ffiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiimiuHMiiiiimmiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimmiiiiiHiiiiMmt*
® — raumenų sukimu: nes skpuRo*m 905
TeL Dearborn 7966
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
duos padavimu savo žmo- 3 dėjimai naikina kūno gyvybe
Vaiandor S ryto Iki 4 po pietų
M
Ir
dažnai
ant
pat&:o
puguldo.
ėms keleto faktų, kas bus
18 d.—UNITED STATES
.
CAPS1OO COMKOt’ND mo
Vakarais: Uturninkais Ir Ketvergals
Ipir mano darbuotės apy- ■ stls langval prašalina vlršmlLiepos
9 d.—ILE DE FRANCE
LACHAWICZ IR SONUS
— 6 Iki 9 vai.
3 oėta Ug*s; nitnns tlnndls dau4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887
Liepos
—
July
ita labdarybės srityje.
30 d.—GRIPSHOLM
PAGBABŲ VEDĖJAI
gybė žmonių siunčia padėkaNamų Tel. Hyde Tark 8895 *
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
■ vones pasveikę. Kaina 30c per
Aš spėju, kad kiekvienas ■ psklg 55c arba dvi už tl.06
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
Knygų: •ŠALTINI H HVKIįtiks, net ir tie, kurie neiš B KĄTOB
” siignlHls gydyti«s, kaiPadarome affidavitus reikale Insurance ir visus
lįsta mūsų tikėjimo, kad * na 50 centų.
Notary Public reikalus
r praėjusius mietus, kuomet
L1ETŪVTS ADVOKATAS
Cicero, III.
Chicago, III.
Juslia Kulis
(klius buvo mūsų globoje,
155 N. Clark SL, Room 909
1439
So. 49th Court
Telephone
FRANKLIN
5745
2314
W.
23rd
Plaėe
8259 80. HALSTED 8T.
įneš pililai ir patenkint3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Telef.
Cicero 5927
Telef. RooseVelt 2515
2334 So OAKlCTKv

K

nntpętininlfll
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LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

j

jįj

I Perkam Lietuvos Bonus I

j

JO EM. KARDINOLO LAIŠKAS TIKINTIESIEMS

John J. Zolp

Pavasarine Programa ir šokiai

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

20%

MOTINA HELENA
ŠIMANSKIENĖ

JOHN B. BORDEN

|

! A. F. CZESNA’S BATHS

A. A. SUKIS

CHAS. A. PEPPER

AGENTŪRA M

.ėjome savo pareigas tei- | , „ ,

,

Tgiophono VICTORT 8111

i

\

I

*

✓

Šeštadienis, geg. 14 d., 1932

DRAUGAS

avasarinis

5

ir Jubiliejinis PIKNIKAS

Rengia SV. P. M. GIMIMO PARAPIJA IS MARQUETTE PARK

Sekmadienyje Gegužės - May 15 d., 1932 m.
BIRUTĖS DARŽE,, 79th ir ARCHER AVĖ.

Visi kviečiami j mūsų Parapijos Penkių. Metų Sukaktuvių Piknikų. Bus įvairių žaislų, pui
kiausia muzika, įvairūs užkandžiai ir gėrimui. Prie to didelės ristynės. Risis “Drapežnas Dzū
kas” BANCEVIČUUS su milžinu Latviu. Rusas su palioku. PRADŽIA 12 V AL. DIENA. RISTYNES PRASIDĖS 4 VAL. POPIET.
ĮŽANGA TIK 25c.

Nuoširdžiai kviečia,

Baisus trenksmas prikėlė visus .Balienė, Vyčius ir kitos. ]š Ona Sekleckienė yra veikli M.
apylinkės žmones. Greit atpy-Į bridgeportiečių sųjungiečių ir S. 1 kuopos ir A. R. D. 2-rojo
škejo policistai, detektyvai. gi beveik visos buvo. Vakarė- skyriaus narė.
X.
Užtat kas gyvas, visi trauki- Aplinkinių namų langai išpy-, lio šeimininkės buvo 1 kuopos
pirm.
II.
Nedvarienė;
Jos.
Šalškėjo.
Žinoma,
daugiausia
nu

i me į svetainę, ten linksmai
tenienė, Kačinskienė ir E. Bu PAVASARIO ŠVENTĖ IR
1 praleisime laikų ir kartu pa- kentėjo Slotkaus namas.
Sekminių dienų, gegužė
igužės !•) i o-erbsime visas motinas. KoMat, proliibicijos “kara rba. Laimėjusios įvairių do
ŠOKIAI
I.O
d., Šv. Petro ir Povilo bažny- luįsija kviečia visus be skir liai” plečia savo galybę. Kur vanėlių viešnios ir svečiai pa
čioje prasideda 40 vai. atlai tumo, kaip antai moteris, mer jų neįsileidžia, tai tiems lan- tenkinti išsiskirstė. Leidžiama
Gegužės 21 d. Chicagos lie
dai. 8 vai. rytų pamokslas, šv. gaites, vyrus ir vaikus. Kasl&us daužo ir bombas pakiša, laimėjimui p. A. Nausėdienės tuvių auditorijoje įvyks nepaSakramento išstatymas, pro- dalyvaus, tas turės “good Prieš porų mėnesių kelioms “lemonade sėt” dovanų laimė! prastas parengimas, kuris iki
Ja^ja ir iškilmingos šv. Mi- time M
užeigoms, o taip pat ir Slot- jo Antonetė Vaičekauskaitė iš šiol neturėjo sau lygaus. Tai
11 vai. antros šv. Mišios
bus Lietuvių Universiteto Stu
Rengimo komisija kams išdaužė langus. Langų Brighton Pk.
Tr pamokslas.
daužymų sekė bomba.
dentų
draugijos pavasario —
Dėkingos esame komisijai ir
•
Pirmadienį i r antradienį,
Gegužės 15 d
Gaila, kad mūsų lietuviai visai Mot. S. 1 kuopai už siun gegužės šventė ir balius.
«. ne viena mo
(geg. 16 ir 17 dd.) iškilmin teris nei mergaitė nežada pa tini nukentėti.
gų vakarėlį.
Lietuvių Studentų draugigos šv. Mišios 9 vai. ir po to silikti namie. Visos, kaipo vie
Kaimynas
X Teko girdėt, kad jau iki- jai, Lithuanian
University
pamokslas.
nos motinos dukros, žada su
sveiko žinomas labdarių vei-) Club priklauso įvairių univerPer visas 3 dienas vakarais sirinkti lygiai 8:30 vai. rytų, IŠKILMINGAI PALAIDOTA kėjas0 Boleslovas Sekleckis,! sitetų- ir aukštųjų mokyklų
*
į
7:15 vai. bus Šv. 'Pan. Mar. Šv. Antano parapijos svetai
kurs porų mėnesių pusėtinai , niekiniai, studijuoja medicinų,
litanija, Mišparai ir pamoks nėj, nes 9 vai. sekmadienio
Bridgeportas. — Praėjusį buvo sunegalėjęs bronchitu.1 inžinierijų, dailę, kalbos moklas.
j
rytų bus laikomos Šv. Mišios antradienį palaidota a. a. FeftiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiio
Naudokitės Dievo malonė motinų intencija. Visos susi- i iicija Slepavjčienė, plačiai žimis.
rinks svetainėj, ir ten drauge ' nonio biznieriaus p-no Simono
Klebono, pavaduotojas
vis į bažnyčių ir drauge pri-1 Slepavičiaus žmona. Tik per
kun. mar. A. Andriušis , įllls gv Komunijų. Bravo, Ci- labai dideles iškilmes Šv. Jur-

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROGKFORD, ILL,

1

ELEKTRIKINFS LEDAUNĖS

RENGĖJAI.

sius ir kitas šakas. Jie siekia
kų nors aukštesnio, tobulėja,
todėl suprantama, kad toji
ypatybė pasireikš ir šokiuose.
Bus įdomi programa, kurių
atliks patys talentingi kliubo
nariai: šokiai, dainos, juokai

balių-šventę padarys įdomių
ne vien jauniesiems, bet ir
tiems, kurie paprastai mėgsta
save tituluotis seniais.

ir kiti pamarginimai, kurie šį

PLATINKITE “DRAUGĄ”

I

Magda

Žmones__
IR TIK ŽMONES
turi galių pakeisti šį biznio sustingimo
laiką. Vienas depozituotas doleris išauga
į dešimties dolerių kreditą, kurs reikalin
gas pfadėti sukti pramonės ratus. Depozituok savo atliekamus pinigus ir pagelbėk
bizniui sugrįžti į normales vėžes.
LAIVAKORTES

PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^tional “
Bank

ceros moterys ir mergaitės! gio parap. bažnyčia taip gauUŽLAIKO MAISTĄ NEGENDANTI YRA REIKA =
Gražus ir pagirtinas dalykas, ^iai teprisipildė, kaip per šias
LINGAS DAIKTAS TURĖTI KIEKVIENAME
=
of Chicaao
Malonu bus pamatyti jus vi- laidotuves. Buvo kupina diNAME
sas maršuojant kaip vienos1 džiule bažnyčia ir nemažai
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE
L. R. K. Moterų Sųjun-' šeimynos dukras, atiduodantTdar liko šventoriuje ir gatvė•
v
i
*
™
gos 2 kuopa rengia gražų va- pagarbų savo myliniai motu- se. Bažnyčios vidus buvo tin- =
Refrigiato2
Larų motinom pagerbti gegu- j tei. Valio, visos moterys ir kainai išpuoštas gėlėmis ir ža- į=
žės 15 d., sekmadienio' vaka-' mergaitės, parodykite, kad iumynais
rų Šv. Antano parapijos sve-Įjūsų tarpe Ciceroj yiešpataitįspūdingų ir visus graudiMajestic Refrigiatotainėje. Bus suvaidintas
tas vieno ja vienybė, nes kur viešpats^ nantį paniokslą pasakė misį. |
nūs
veiksimo veikalas
Našlaitės ja \ienybe, ten kiekvienoj at- jonįerįus tėvas|Bružikas, jėzu- =
sapnas”; bus ir dainų. Įžan- j siranda ir meilės artimui.
itas
iš Lietuvos. Iš viso ku- =
ANT LEONARD, SPA- Ę
ga visai pigi, tiktai 15 centų, i
Aš būsiu
Iš Radio
nigų dalyvavo apie 12. Prie =
970
RTON, NORGE
ir kitų S j
Stoties
vargonų giedojo vargoninin- [S
kylocykles
DUODAME NUOLAIDĄ. 2
Kas Pirmadienį
kų choras, Į kapines lydėjo .2
9:00 vai. vak.
IR ANT LENGVŲ IŠMO- 2
gerb. pralotas, kun. J. Šaulin- ' =
KEJIMŲ.
skas, misijonierius tėvas Bru- E
MOTINOS IR S-GIETĖS! Šv. Komuniją. Mes, katalikės,
' žikas ir minios žmonių.
,--------------- ’ tad prašomos katalikiškai ir
LOAN
Ten buvęs(=
Moterų Sąjungos Chicagos apsieiti, pasimelsti, kad Dieapskritys yra nutaręs Motinų vas įkvėptų dvasios veikti
BRIDGEPORTAS
‘/Dieną bendrai švęsti. Vieta vienybėje ir meilėje. Apskri
—
nuskirta drauge eiti prie šv. tis rengia — turim visos Chi
4559 S. Paulina St.
Phone Yards 0145
Gegužės 11 d. Šv. Jurgio
Komunijos, Šv. Antano bažny cagos sąjungietės dalyvauti,
2
CHICAGO, ILL.
parapijos svetainėj įvyko kag
.čioje, Cicero. Sųjungiečių bei' Kuri neklausys apskrities nu-!
Del platesnių informacijų iškirpk šį kuponą ir pasiųsk
liukų 'žaidimai. Įžanga tik 35c.
motinų intencija bus laikomos ’ tarinių, ta bus Sąjungos grioparašęs savo vardą ir pavardę, gausi gražią
TEL. BOULEVARD 4705-8167
bet viešnių, svetelių apsėdo
Šv. Mišios 9 vai., gegužės ISjvikė. Tad nebūkim griovikės,
knygelę VELTUI.
arti 20 staliukų. Žaista visą
“d. Pamokslus sakys dvasios , būkim tikros Sąjungos gaiviu
Vardas pavardė ................................... -......................
vakarėlį. Ijaimėta įvairių do
Gražus Radio programas nedėlioję nuo 1:15 iki 2 2
vadas kun. Vaičūnas ir kun. tojos, laikykimės konstitucivanėlių. Bilietų tam vakarui = vai. po pietų iš stoties WCFL, 970 kyl.
Antrašas
........................ ,.......................
Reagan, Chicagos Arkidiece- jos ir nutarimų. Meskite šalin ...
, .
T .
,
.
,,
...................... i daugiausia pardavė pp. Lapui
zyps K. moterų organizacijos neapy aa’b cguzes o . vis skįeng> šaltenienė, Petraitieno
|ios vadas.
k y,, kas bloga, meskit.
j • , .,
i ir KILOS.
B"1-".,, i
fuoširdžiai raginu visų ko
1 kuopos narė Pulcherija
lonijų kuopų moteris ir mer
Vaicekauskienė, nors pati ser
MISIJĄ UŽBAIGA
ginas dalyvauti minėtoje iš
ga, bet atsiuntė į vakarėlį sakilmėje.
_ . ,
~
”
Ivo dukreles ir dar gražų da— Šv. Jurgio i, , .................... m .Jei kurios nors kolonijos , Bndgeportas.
,
v? . ,
...
Ivkų laimėjimui. Tai taip sąlaikomos misijos ei-'.
• .. . . , ,
..
visa kuopa negalėtų dalyvnu- buznyčioj
.
.
jungietes turi darbuotis, o ne
ti, tai nors valdyba turėtų da-į na Pr*c sėkmingos užbaigos,
keršyti “boikotu”, nedalyvau
lyvauti, kad pasigėrėtų apri- Baigsis ateinantį sekmadienį, j.
savo k-nopos parenginiuo
Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną laivu “DE GRASSE”
gų įspūdžiais.
gegužes 15 d. vakūrą.
<(i
,
r susirgus, ar mirus vis
Ekskursantai plauks j Dubliną, Airijon, kur įvyksta EucharistL
Gerbkite pačios save dar
Misijonierius tėvas Bruži reiks kreiptis j savo kuopą,
n s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo
bais Kristaus garbei, tuokart kas džiaugiasi, kad pirmą sa- tad .juokingas yra poros mūsų
turės pilną užlaikymą ir nakvynękongresui tuo pačiu laivu
ir kiti gerbs tinkamai ir mo-, vaitę moterys gausiai lanki kuopos moterėlių “boikotas’’,
plauks ą Havrą ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.
tinas ir organizaciją.
bažnyčią. Buvo laukta, kaip Bet jų perdaug ir nepasigen-

and Zhust Company

CICERO, ILL.

$87.50 Į

$99.50 |

C H I C A G O J E

SPULKA
WCFL

r

Jos. F. Sudrik, Ine.

Vytauto

BUILDING &

ASSOCIATION

3417-21 So. Halsted St.

LIETUVIŲ EKSKIIA1 EUCHARISTINI
KONGRESĄ IR | LIETUVA

Kun. H. J. Vaičūnas,: vyrai pasirodys. Taigi, šią sa-i (lame. Turime puikiausių moMot. S. dvas. vadas vaitę vyrai vyriškai pasirodė terų iš Marųuette Parko ir ki------------- i----ir gausiai lanko jiems skirtus tur, kurios nudlat remia mūMOTERŲ SĄJUNGOS CHI-i pamaldas.
, Įsų kuopos pramogas, štai ir
CAGOS APSKRITIS
Ta.s pat šį vakarą atvažiavo du pilni
«----------------------

automobiliai

gražių,

PROUIBICIJOS VAISIAI

Šv. Antano parap. (Ciceroj).

Ilridgeportag.—- Gegužės 12 : p. Zolpienė, A. R. D. 8 tojo sk.

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

Šv. Teresės

dr-.jos pirm. iš Marąuette Pk..

Šv. Mišios įvyks 9 vai. rytą. d. 2 vai. rytą prie 35 ir Au- pirm., p. Gricienė, pp. Alek-

Sąjungietės visos kviečiamos , burn Avė. Slotkaus namo tarp sifinienė, Ručinskienė, Viztą dieną dalyvauti ir priimti, duryje sprogo_ “ pineapple ”.į gard, F. Burba, Masalskienė, j į
Vv

Laivakortės turistine klesa į vieną pusęx....................... $145.00
Ten Ir atgal ............................. ......................................... $215.00
Šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. klui. J. J. Jakaitis.

Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

jaunų

A j»sk i i t i s rengia gegužės 15
d. bendrą motinų pagerbimą.

Unksmių ponių.

i

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. O AKLE Y AVENUE, CHICAGO, ILL.
Telefonas Roosevelt 7790

KUN. J. JAKAITIS

7 "■

B —'

a~

D R A r O '

Šeštadienis, geg. 14 d.,

PAVASARINIS PIKNIKAS MARIJONU KOLEGIJOS NAUDAI

1932

DABAR

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖSE

Rengia Kolegijos Rėmėjai ir “Laivo” Skaitytojai

Galima įsigyti

MODERNIŠKUS
Gyvenimo Patogumus

Sekmadienyje Gegužės-May 15 d., 1932 Vytauto Parke

UŽ

LABAI

PRIEINAMAS KAINAS
bėti, nes jau dabar valgyti
noriu. Be to dar bus ir ko ki
to, kų paruoš ponios Lazduu.;Į kienė, Kazlauskienė, ZaruinBowling Alley’j bus įdo-'j(tienė, Zuvienienė, Malinskiemios imtynės. Joje darbuosis n-, cinienė ir kitos narės>
melroseparkieėiai,
vadovau-Į Brangūs parapijonys ir sve
j
jant Jonui Žvirbliui su sūnu eiai, nepairškite šio pirmo pik
mi. Prie ice ereanio pasidar- ldko. į)US vienas iš geriausių.
buos town-of-lakietės, vadoOnutė
....
i
vaujant p-niai SudeiKienei.
j

C H I C A G O J E
VISI Į VYTAUTO PARKĄ

Justas Kudirka pasakė: “vyrų choras geriau atliko dali,
negu merginos, bet dar pasiliko dvi dienos, kol iš tikro bus
žinoma.”

katras jums geriau patinka, biznierių bus Krukas (iš Peo
Toliau pamatysite laimėto-j plės Furniture Co.), fotograjus, kurie laimėjo parapijų. Tas Precinauskas, laikrodiniu
dainavimo kontesle. Šie užtik-, kas Andreliūnus, Tiškus, Mi
įiina irgi gerų programos da-! kužis, Kazakauskas ir kiti

Nežiūrint kalbų, praktikus ielę.
Ateinantį sekmadienį gegu
I J )ar bus daugiau žinelių a
eina
ko
geriausiai
besirengiant
Jūsų
korespondentas
girdėtpie gį negįrdėtų koncertų, kū
žės 15 d. visi važiuokite į Vymetiniam
dideliam
choro
kon

jo, kad dalyvaus gerai žinomi į • . ,
,r , ‘
tauto Parkų, kur turėsite tik
’
, .
Jis jvyks gegužes 15 d. N. P
certui,
kuris
įvyks
gegužės
15
asmenys, kurie žino muzikų,!
rų “good time”.
, • ' . , ,
..v.
i i . Š. parapijos auditorijoj. Vi
d.
parapijos
svetainėje
(prie
mokina jų, kad pareikštų sa-1
. .
Visi, kurie vyksite tų dienų
vo
mintis,
kaip
viskas
įvyks.
sl
kviečiami
dalyvauti ir pa
44-tos ir Fairfield gat.). Kaip
į Šv. Kazimiero kapines, tai
X Mūsų vietiniai lietuviai kasmet, taip ir šiemet visas Jų tarpe bus Kastas Sabonis, ,en1^ parapijos reikalus.
galėsite iš kapų per pietinius
MARQUETTE PARK
dentistai
tikrai pasiaukojo ge pelnas eis parapijos naudai.
vartus išeiti ir ateiti į Vytau
Mondeika, Brazaitis ir kiti. Iš
Red Cherry
ram
darbui.
I)r.
A.
Lauraitis,
Choras
išpildys
daug
gražių
to Parkų.
Gegužės 1 d. įvyko Šv. Ka Ir. Kliauga, dr. Kelia ir d r.
dainelių, kurių tarpe rasis Va ąJlllllllli||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllĮ£
Iš West Sidės ekspresas į
zimiero akad. rėmėjų 8-to
į jyrange]įs gįą vįSą savaitę mū
nagaičio, Žilevičiaus ir kitų
piknikų išvažiuos po 9 vai. liaus susirinkimas, kuris bu
I
sų
parapijos
mokykloje
dar-1
kompozitorių> Be to dar įgpd. I
Mišių. Šios Mišios bus atlai vo gausingas. Įsirašė: p. Ma-' buojasi ^;ūr-daini
mokyklos <dyS dvj klasiškas sunkias dai
kytos už sveikatų visų, kurie
linskienė,’ p. Cinienė, p. Dar-; vaiku<xiu dantukus ir
ir sanitanas: “Volga Boatman” h j S
Dar yra gera proga gauti gerus pirmus morE
prisidėjo arba prisidės prie ,
p. Gudaitienė, p. Viz- 1 •
w
“
rišku
būdu
juos
išvalo
Jie
į-,
“
ĮĮ
a
ppy
Day
”
iš
Robin
Ifood.
=
gičius,
nešančius
šeštų
(į>%>)
nuošimtį.
S
įsteigimo biurdo Panelės Šv.!,mrieng jr p paleckien5.
rengė laikinų dantų klinika Bus ir graži komedija, kini =
Saugumas pinigų* sumokėtų pirmuosemorgiS
groto Šv. Kazimiero kapinėse
Pirmininkė atneš dovanų už savo lėšomis. Kaip tėvai, taip vi8US tįek prijuokins, kad, net }|
čiuose yra užtikrintas.
£
ant tėvų ir brolių marijonų daug įrašytų narių per kitų
ir vaikučiai jiems yra tiekiu-'jg kėdžių iškris. Taigi, mūsų |
Dėl platesnių žinių kreipkitės i
=
kapų.
susirinkimų, kuris įvyks ket gi už tų gerų darbų.
{Petras sako: “reikia gražiai |
Be to, visi, kurie prisidės virtadienį, birželio 9 d., 7:30
X Seselės mokytojos uoliai I grindis išvalyti, kad nesusite- |
dovanomis minėtam piknikui vai. vakare parapijos svetai
rengia vaikučius prie pirmos įpD} savo drabužių”— tų jau Ę
grynais pinigais ar daiktais nėj.
Daugiausia narių įrašė
vertės $2 gaus “Laivų” me šios narės: mūsų lakštutė, p. Šv. Komunijos, kuri bus ge- padarė.
Kampas 33rd ir So. Halsted St.,
|
tams veltui, o kas prisidės pi
Dar bus galima pamatyti =
Janušauskienė, gabi biznierė gūžės 29 d. Vaikučių yra dau
CHICAGO, ILL.
f
nigais ar daiktais vertės $3,;
vyrų ir merginų chorus, kurie
ir gera veikėja p. Atkočiūnie- giau kaip 70.
K!lllllllllllllIlllllllimiimi)lim21ll!lllll!llllllirillllimillllh3ll!3!ii!SI]l!lllllll!im!j< iŠ
tai bus įrašytas Į Kolegijos
Rep. susirems. “Katras geriau dai
nė ir p. Lenkartienė. O gal
rėmėjus. Už rėmėjus, kaip ži atsiras ir daugiau gabių rė
navo” klausimų išspcęs tik
LIETUVIŠKAS GĖLIŲ NAMAS
noma, yra laikomos dvejos Šv. mėjų, kurios turi įrašiusios Į
plojimas. Kitas populiarus da
BRIGHTON PARKAS
• CHICAGOJE
Mišios per metus Sekminėse narių? Nebūsite aplenktos do
lykas bus: Kaz. Svenciskas,
ir Nekalto Prasidėjimo Pane vanomis, kad ir vėliau įrašy
Praėjus misijoms, eina kai- Antanas Giedraitis, Juozas
lės Švč. šventėje. Rėmėjui mi site.
bos, būtent merginų choras Gudas, ponia Kelert, Akvilė
rus, atlaikomos už jo sielų dve
Apie centrų pranešė p-lė E per misijas geriau giedojo, ne Ančiūtė ir kiti choro solistai
jos Šv. Mišios ir pagarsinama Prosevičiūtė ir p. Gricienė. *>ii vyrų choras, bet gegužės parodys savo gabumus ir go
“Laive” veltui.
Apie Federacijų p. Pumputie-, ( ti. praktikoje vedėjas art. lėsite savo plojimu išrinkti
Piknike bus visokių įvairu nė.
Delegačių išrinkta 16 į 13mų. O West Sidės Šv. Vardo
SU ŠIUO KUPONU DYKAI ĮEISI I
draugijos nariai įsitaisė nau tų seimų. Tai nepaprastai da
jas uniformas beisbolui lošti. ug. Ko daugiau, to linksmiau.
Auginu židinčias ir kvepiančias gėles dėl namų, darželių ir
Dabar jie nori gerai ^pasiro Malonu yra dirbti, kad visos
kapų. Taipgi apsodinu kapus sulig JŪSIJ NORO už priei
dyti ir persiimti su kokiu nors išvien, kuo gali, prisideda.
namų kainų. Užprašau visus gerbiamus lietuvius atsilankyti.
Subatos Vakare Gegužes (May) 21 d. 1932
X Mūsų parapija pirmų šių j
stipriu “tymu”. Kol kas no
BIRUTĖS DARŽE (Buvusis Chemausho daržas)
ANTANAS SELEMANAVIČIA
79th STREET TR ARCHER AVENUE
rinčių neatsiranda — visi bi metų piknikų rengia gegužės
MUZIKA J.OHNNY BELL '
3840 Wėst lllth Street
jo. Taigi bet kokis “tymas” 15 d. Birutės darže. Tai gal
(Geriausia Chicagos šokiu orkestrą)
CHICAGO,7 ILLINOIS
jaučius galėsiųs persiimti su bus vienas iš linksmiausių,
i
Pradžia 8 vai. vak.
Drabužių padėjimas dykai.
J salę telpa 5,000 šokėjų. Į parkinimo vietų telpa 3.000 automobilių
vestsaidiečiais, prašomi atsi nes dabar yra labai gražus lai
Vienas blokas i rytas nuo Ša. Kazimiero Kapinių
šaukti. Jei atsiras, tai bu* tii- kas: ųiedžiai pradeda žaliuoti,
33
, dėlė įdomybė piknike. Toliau o tie žolynai kaip Lietuvoje;
žinoųiė, kad piknike bus vir tik gaila, kad čia gegutės ne
vės traukimas—persiima vest- kukuoja. Na, kų padaryti, tai
sadiečiai su northsaidiečiais. mes užtrauksim liaudies dai
Wįestsidiečiams vadovaus La- nelę “Per šilelį jojau” ir dau
chavįčius
su
Brazausku, giau. O dar kas bus? Šv. Ka
o nortlisidiečiams biznierius zimiero akad. 8 sk. rėmėjos
Vincas‘Nausėda ir Juozas Ki prikeps kugelio! Tų skonį visi
žino, aš apie tai nenoriu kalška.
/
1
•>

j

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

’

Gera, nauja,
gvarantuota

tik

padarymo
plovyklė,

už

$49.95

NAUDOKITĖS

UNIVERŠAL STATE BANK

Standard
drabužių

I

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

$15.OO

p° ..................
1932 111. mados nauji inidget

radios tik po

*12.00

Kombinacijos radios su gir.
mafonu, naujos mados, ge
nijų išdirbysičių, $125 ver
tės, po

irs

7 ei. Oi iso ir Rez. Calumet 3398

AugStos rūšies nauji,
gražus ir
pilnai
gvarantuoti
elektrikiniai
šaldytuvai, tik už

$97.50

VICTOR BAGDONAS

PADĖKONĖ

Muferiai Furnišių Pianų ir Kitokių Rakandų

A |A

/

MYKOLAS PAUKŠTIS
Mirė geg. 7 d., o po gedulingų pamaldų Šv. Kry
žiaus par. bažnyčioj palaidotas gegužės 11 ti. Šv. Ka
zimiero kapinėse.
Reiškiame gilios padėkos žodžius kun. Švarliui,
kun. Gasiūnui ir kun. Jurgaičiui nž atlvdėjimų velionies iš namlų į Šv. Kryžiaus bažnyčių, kun. Skrypkui,
kun. Švarliui, ir kun. Katauskui už gedulingas pa
maldas ,o gerb. kleb. už pamokslų bažnyčioj, kun.
Švarliui už pamokslų' kapinėse. Dėkojame Šv. Mišių
ir gėlių aukuotojams, gėlių nešėjoms, grabnešiams,
kuriais buvp Šv. Kazimiero K. dr-jos nariai. Ačiū vi
sai giminei, draugams, draugėms, kaimynams ir biz
nieriams už lankymų velionies ligoje, pašarvoto na
mie, dalyvavusiems pamaldose ir lydėjusięms į kapi
nes. Ačiū visiems už pareikštus mums užuojautos žo
džius mūsų liūdėjimo valandose.
Ačiū graboriui Eudeikiui už sumanų patarnavimų
ir tvarkingų laidotuvių surengimų.
O tan, mūsų Mykolai, per malonę Gailestingojo
Dievo teužšviečia amžinoji šviesa.

Nuliūdus: Šimonių šeimyna ir Giminės

v

STORĄGE
anos
ėURNGūHt ų PIANO M0W
• • ^^♦»***‘
I į

1

Kai jums priseis kraustytis, (mufuotis)," tai pirma pašaukit mus telefonu
CALUMFT 3398.
Mūsų patarnavimu būsit patenkinti.
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti į New Yorkų,
Califomių ir kitur.
Jūsų rakandai ir k i tok i daiktai pavesti
į mūšų rankas yra apdrausti nuo ugnies,
sulaužymo ar sugadinimo.
Be to, turime rakandų parduotuvę, kur
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės
negu kilų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:

Ir augščlau

Pilnai pareeluotl
gesintai
virtuvės
kainų nuo

Ir augščlau

Kodėl Ieškoti kitur. Ir mokyti daugiau?
.PIRKITE ČIA IR
TAUPYKITE!

PEOPLES
FURNITURE CO.

BAGDONAS BROS.
3139 SOUTH HALSTED STREET

mad-os
tik irt

$29.75

Office Pilone Calumet 3398

FURNITURE AND PIANO MOVING
Local and Long Distance Removal

naujos
pečiai

4177 83 ARCHER AVĖ.
Ijafavette 3171

CHICAGO, ILLINOIS
— 4.-........ ...4.-.....—-fr—

253&40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
K
I

kainais

Se^l'acfteniM, geg. 14 d., 1932

3

-

buvo “Drauge”. Buvo vakar ,tė3 ryžiais Nekalto Pras. Pan.
ir šiandie yra jo skelbimas į&vč. bažnyčioj. Linkime gerų
bučernių, kurios vadinasi: Fe- pasekmių.
i
Ofisas Tel. GrOvehlU 0(17
sijai, ir padėkite jiems, ten! dl;ral Mettt Markets, 3631 S«.
LIET. VYČIŲ 4 KUOPA
Res. #707 S. Arteslan Avė.
X Pr. antradienį teko gir-,
Tel. Grovehlll 0617
DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
nuvažiavę, įtraukti daugiau žJalsted ir 1949 So Halsted:dgti
______
_______________
Peoples
Furnįture Co.__
ra
St. Jis skelbia savo produktų ...
•
,r .
, , .
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligų
Gegužės 21 d. 8 vai. vakare naujų narių.
, .
.x ,7
... dijo programų. Visiems labai
žiūrėkite, kaip pigiai i ...
rn ,
•.
Dievo Apv_ parap. svetainėj Good Luck Entertainmeut kamas,
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
UYLYTOJAS IR eilUlUKUAS /
parduoda ir naudokit6s. Bete,*“^““ fa«e,dutttu,9»2423 West Marąuette Road
Valandoj: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
rengiami Vyčių šokiui, vadi Committee and their boostert
,___ ir dažniau mums tektų Vai.: 2-6 Ir 7-3 P. M. Ket. 9-12 Ak.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki t ,val.).
4‘Drnmrrt'’1
j
priminkite,
kad
NedėlioJ susitarus
namieji “Garbės šokiai”, to-*
s Įgirdėti pp. Benaitienų ir Juo*
Seredomia Ir Nedaliomis pagal susitarimų.
Musų pasilinksminimo komi- -matėte jo bargenus
---- ----------------------------------- Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 I
* dėl, kad mūsų 4 kuopai tenka sija yra užkviesta su muzikaTel. Lafayette 67 93
Kaimynas '„zaitienę.
garbė būti pinpoje vietoje ir | jį prograula
17 j. į L.
Brightonparkietis
laukiame dovanos. Todėl visi Vyčių 112 kp., Marąuette Par
Ofiso ir Km. Tel. Boul. 6912
Ofiso Ir Res. Tel. HouL 5914
ŽUVO AUTOMOBILIO
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
atvykite į šiuos šokius. Bus ke. Minus bus labai malonu
PRANEŠIMAS
NELAIMĖJE
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
i Officjp: 4459 S. Galit'ornia Avė.
vienas iš geriausių orkestrų— ten dalyvauti ir pasirodyti jie
Nedėlioję pagal sutartį
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
iš radijo stoties WWAE. Gros ms, kų mes galime estradoje.
North Side.— Po žiemos ssuGegužio 10 d. Bronislovas
Vai.: 1-9 Ir (:>•->:>• vai. rak.' Tat.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*
vėliausios mados šokius. To
Medei toj susitarus
Nsdėllo] susitarus \
Todėl, man rodo, juu yra pa- į zabOrskis, 3914 S. G rovė Avė. !žaliav? niiškai
daržai ir ty- DENTĮSTAI
dėl, jaunime,
nesnauskime.
t
rengta 15 mašinų važiuoti, pa [ Stickney III. važiavo Roose- raiS oras traukte traukia' visus -Phone Boulevard 7042
Atėjo pavasaris, juo grožėkiTel. Ganai 0257 Res. Prospect (559 Tel. Ofiso 4050
Res. 986C
siviešėti ir palinksmidti 112jvejt keliu .į Wheaton, III. ir nors retkarčiais išvažiuoti iš
mės ir ateikime j Garbės šo kuopų.
| tamsoje važiavo didelis tro- Jankaus miesto. Aušros Var
kius.
liaukite, ir mes atvyksime kas be lempų, kuris smogė R. jtųzDievo Motinos draugija ge
DENTISTAS
Gydytojas ir Chirurgas
5815 — 6th Avenue
Į Westville. Geg. 14 d. 2 gegužės 17 dienų.
4645 So. Ashland Avė.
Zaborskio automobilin ir vie-' Shžėe 15 d. rengia linksnių iš
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, W1S.
Arti 47 Street
,
vai. popiet L. Vyčių 4 kuopos
Vyčių karvelėlis loję B. Zaborskį užmušė.
Įvažiavimų Poloni jos Darže
Ofiso vai.:
Pezldencija 6800 So. Arteuinn Ars
,
,
„ , . (64 St. ir'Higgins Koad). Tik
Įinksminimo grupė išvaNuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vai. vak
Tftl.
(Janai
(122
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
rumas pašarvotas Eudeikio ■ .
.
•,
.
Rezidencija:
iiš Chieagos j AVestville.
MATO REIKALĄ
koplyčioje 141.) So. 4911, A™A±Š“.5±?
‘7
( iki 8:1# vakare
3904 — 71st Street
Nedėliomis tiv susltarua
i tiktai sveikatų tyrame ore su
yčių kuopa pasirodys
SKELBTIS
Cicero, III. Laidotuvės įvyks
DENTISTAS
stiprinti. Rengiama pagerbi
jiems tenai su muzikos pro
Tel. Canal 6764 Kės. Republic 535#
pirmadienyje.
2201
West
22ud
Street
mui
draugijos
narių,
kurie
ne
grama.
Nedaug yra tokių lietuvių!
Rep.
(Kampas Leavitt St.)
sirgo per 10 fnetų. Kam laiTodėl visi Vyčiai, norintie bučerninkų, kurie matytų iš-1
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki X .akare
■ kas leidžia, visi važiuokite.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
ji važiuoti, nepasilikite namie. rokavimo skelbtis laikraštyje.
Surėdoj pagal sutari)
BRIGHTON PARKAS
IR OBSTETltlKASKertė 8o. Western Avenue
5okio
įžangos
mokesčio
nėra.
Išvažiavę toli, galėsime pasi Jie spėja, kad tas nepadarys
Tel. Prospect 1028
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Bus visokių žaidimų, lietuvis-ĮBoulevard 7589
džiaugti jų svetingumu ir vai jiems naudos. Bet kitaip inaRezidencija
2359 So. Leavitt St.
vyrų,
moterų
ir
vaikų
X Gegužės 15 d. 3 valandų į
Rez. Hemlock 7631
Tel. Canal 0706
DARO OPERACIJAS
šingumu. Laimingos kelionės no jaunas biznierius J. Spar popiet p-lė E. Burbulytė su J kų šokių tr kitokių įvairybių.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v
Ligonius priima kasdienų nuo
. mūsų pasilinksminimo komi- tis. Jo skelbimai jau ne kartų Jonu Jakūnu susiriš motetyspietų iki 8 vai. vdkaro.
Rengimo komisija
NedėlioJ pagal susitarimų
Nedvilomis ir seredomls tik
D E N T I S T A S
iškaluo susitarus
GRABORIAI:
4712 So. Ashland Avenue
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WE8T 22nd STREET
Vai.: Nuo 10 rytu iki 8 vakaro
PASAKOKĖ

C H IC A G O J E

DAKTARAI:

Dft. J- J. SIMONAITIS

■ DR, A. J. JAVOIŠ

1 DR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR, G. I. BLŪŽIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. S. A. DOWIAT

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOItlUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 VVest 18 Street
Tcle.f. Canal 4174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

CHICAGO

LACHAVICH
IR SONUS

DR. GUSSEN

LIETUVIS OKABOB1US

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Patarnauju laidotuvėse Kuopigiausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tei. Rooseveit 2515 arba 2514

4847 W. 14th 8T. Cicero, iii.

2314 W. 23rd Ph, Chicago
JURGIS SURVILAS

1439 B. 49 Court, Cicero, IK
TEL. CICERO

Mirė gegužės 8 d., o po ge
dulingų pamaldų Sv. Kryžiaus
par., bažnyčioj
palaidotas Šv.
Kazimiero Kapinėse.

5927

telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

į

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA
Turiu aulumubihus visokiems
/
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

Musų patarnavimas
ytsuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi

me išlaidų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. ZOLP

3307 Aubnrn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
' VEDfiJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46th Ir Paulina Sta.

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Boulevard 6203-8413

Didelė graži koplyčia dykai

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

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooseveit 7RM

A.

A.

Graborius. ir Balsamuotojas

GRABOBIUS

X-ltay

Tel. Cicero 1260

JU GZAPAS

B. MALONĖ

Mirė gegi. "12, 4932 m. 10:45
vai. vak. 27 metų mažiaus. A.
o. Juozapas gimė Chicago, 111.

Paliko dideliame
nubudime
moterj Marijonų, slinų Gordon,
motinų 'Magdelenų, tėvų Juoza
pų, dėdę Antanų Waitkų, dė- .
dienę Veronikų ir dėdienų P.
Waitkienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1928 No.
Leavitt Si. Tel. Humboldt 5O42.\

Siuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius gerb. kun. švarliui už gedulingas
fnUmaldaa.
Toliau dėkojame Sv. Mišių aukuotojams, grabnešiams, taipgi
draugams, giminiems ir kaimy
nams,, kurie aplankė
velionį
ligoje, lankė pašarvotų namuo
se dalyvavo gedulingose pamal
dose ir lydėjo j kapines.
Dėkojame
graboriui Eudeikiui už prietelingų patarnavi-.
mų ir tvarkių laidotuvių suren
gimų.

Nuliudusi:

2403 West'T>3rd Street
Vai.

kampas Western Avenue
9—9 išskiriant tračiadienius

Dr. C.K. Kliauga

:eniausia ir Didžiausia

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

Survilų šeimyna

Var.: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

DR. VAITUSH) OPT.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
9

Didysis Ofisas

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir naktį
VIRGINIA

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir Nedėldleniat*
tik susitarus

9429

W. MARQUETTE ROĄp

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND*AVĖ.
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALDAN DOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

ULao Tel. .Victory 6893
Reą. Tel. Drexel 9191

AljDRIULAITIENĖ

A.

A.
JUOZAPAS

ALI6AUSKAS

e

Mirė gegužės 12, 1932 m-,
t:40 vai. ryto, 11 metų amt.
A. a. Juozapus gimė gegužio
1 4, 192L

Mirė gegužės 11 d., 1932, 5
vai. popiet, Rhinelander. VVis.
Tapo parvežta į Cicero, 111.
Kilo iš Lietuvos.
Paliko dideliame
nubudime
2 dukteris, du žentus, pažįsta
mus Ir gimines*. Bfivo narė Gy
vojo Rožančiaus draugijos ir
Motinos Dievo Sopulingos drJos.
Kūnas pašarvotas 1439 So.
49th Court, Cicero, Iii.
Laidotuvės įvyks subatoje,
gegužės 14 d., iš Koplyčios 8:3#
vai. bus atlydėta į Sv. Antano
par. bažnyčių .kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielų. Po pamaldų bu« nulydė
ta J Sv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir palįstainua
dalyvauti šiose laidotuvėse .
Nuliūdę dukterys, žentai Ir
giminės. a
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavicz, Tei. Roose
veit 2516.

dr; t. dundulis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. Phone:
Englewood 6(T?1
Wentworth 3000

Office Phone
Wentworth 3009

DR. Ai R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SG. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OflBo Tel. VICTORY 3687
OL ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

gra
Rooso-

ĮSTAIGA

DR. MAURIGE KAHN
Tel. Yards 0994

AKIŲ GYDYTOJAI.

I
PAULINA

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4tt45 S. Ashland Avė.
Chicago, Iii.
, '

Tel. Cicero 67 56

patarnauja

Tel.

DR. M. T. STRIKOLIS

1? E N T 1 ri T A «
Utarninkais, Ketvergais ir Subatoinis Grisu vai.: nuo 2 'iki 4 ir nuo 6 Iki
2120 \V. Marųuclte Ibi. urlUVcslcru 8 vak. Nedėjioinis pagal sutartį.
A v u.
Puouc Hemlock 7S2S
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Pagedėliais, Scredomis ir Pėlnyėiomls
Namų Tel.: Prospect 1930
IH21 So. HatsivMi Street

Nuliūdę; moteris, somis, tė
vai, dėdė, dėdienes Ir giminės.
borius Lachavicz,
velt 2515

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

DR, K. DRANGEUS _

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse .

Laidotuvėms

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero (42. Rez. tel. Cicero 2888

ofiso Tei. Republic 2266
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Namų Tel. Hemlock 2010
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vai. vak.
NedėlioJ; 10—12 ryto.
. DENTISTAS

Tu brangus musų vyre ir tė
veli, negailestingos mirties ta
pai nuo mus atskirtas. I’or ma
lonę Gailestingojo Dievo lai il
sisi tavo siela amžinybėje.

Laidotuvės {vyks utarninkė,
gegužės 17, iš namų! 8 vaL.bns
atlydėtas j Šv. Mykolo par. bat
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos ui velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv.'
Kazin,iero kapines.

DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Paliko dideliame nubudime,
molinų Agotų, po tėvais Ku-'
' ininskaltė, tėvų Juozapų, 4 se
seris Stanislavų, Emilijų, Juo
zapatų ir Loretų,. gimines ir
draugus,
o Lietuvoj močiutę,
dėdes, tetjas ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6442 Stony
Island Avė. TeL Fairf*x 63.12.
Laidotuvės įvyks panedėty,
gegužės 16, iš namu 9 vai. bus
atlydėtas J Sv. Cirtbaus bažny
čių (64 E, Dante Avė.), kurtoj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas t *v. Kaftmlerb ka

pines.

'

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris
,'ssti priežastini galvos skaudėjimo,
(svaigimo, akių apteminlo, nervuotumo, skaudamų aklų karštį.
Nuimu
?ataractus Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
įsitikimuose, egzaminavitnas darolinas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TIKIM
?Ą. LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
t>e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

DR. A. A ROTU

6504 S. AliTEbiAN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRŪRGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

fcSPECiJALISTAS

Tel. Boulevard 7589

DR. 6. SERNER
Lltnuvis AKIU

SPECIALISTAS

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
756 WEST 35th STREET

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road

Kampas Halsted St.
—
Valandos: nuo 10—4; nuo (—
Nedėliomis: nuo 10 iki M.

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare
Utarn. ir Ketr. rak. pagal atitarti

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Antras ofisas ir Rezidencija

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Tėvai, Seserys,
Giminės Ir Draugai
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachawicz,
Telefonas
Rooseveit >616.

3133 S. BAJJSTED JSTKEET

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 1829

DR. J. P. POŠKA

Jt4 neatsiliepia šaukite Centra.17464

A. L DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Ir ketvirtadienio.

Tel. Hemlook >799
Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzi*
Rea. 6426 So

California Avė.

VM.I 2-4, J-t ▼. 1. HbrtrMaet

I*

t

8

I
DRAUGAS

——

DIDIS

■>»»

KONCERTAS

N E P A P RAS TAS

Sekmadienyje, Gegužes (May) 15 d., 1932 m.

Programą išpildys PARAPIJOS CHORAS, artisto JUSTO KUDIRKOS vedamas. Muzika
lių jėgą bus ir iš kitų kolonijų, dalyvaus PARAPIJOS MOKYKIDS S to SKYRIAUS CHO
RAS, laimėjęs konteste pirmą dovaną.
Visps maloniai kviečia,
» > ? ‘

.

NEKALTO PRASIDĖJIMO P. ŠV. AUDITORIJOJ
44th Street & So. Califomia Avenue

RENGĖJAI.

sekmadienio rytą vykti į Ci- pirmadienį gegužės 16 d. 7:30 riko krautuvės, 3417 So. Hal-r užsitarnavus lietuvių biznišcero į bendras Motinos Dienos valandą vakare, Šv. Jurgio sted St., kuri už tą yra pilnai kos paramos.
V.
Sekmadienyje, Gegužės (May) 15 d.,
| minėjimo iškilimas. šv. Mišios ' parapijos salėj*
Valdyba
1932 m. Vytauto Parke bus pavasarinis
BARGENAS
DABAR GERIAUSIA PRO
bus 9 valandą.
j
—--------- ---------į
piknikėlis, kurio pelnas skiriamas Mari- .
Moderniškas biznio namas su kam
GA ĮSIGYTI NAMĄ
Mot. S. 55 kp. narės visur,
LIETUVIŲ VALANDA
Į piniu lotu. Bučernė ir Groearnė, ran
jonų kapuose Liurdo koplytėlei įstrigti.
dasi geroje vietoje netoli , Šv. Kazį- toj, kad galite investuoti j namus, |
REAL .ES TATE
Prašome visų paramos, bei atsilankymo.
ir visuomet gražiai pasirodo..,1
.
”7
. . . . 1 mloro kapinių. Kaina xra teisinga, t Kam laikyti pinigus nesaugioj vieAtsišauklt:
' .
i kuriu kainos yra žemiau moj-gričių. Prisirašykite į mūsų Spulką
Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 25c.
Mokėkime ir šį kart, t, puS j » 7‘. *»“*
7400 SO WE8TERN AVENl'E 1 Štai, kur randasi vienas iš tokių:
Tel. Repubiic 9647
z , 4857 South Fairfield Ave., penkių
exų informacija suteikiama
_ *
i fintų mūrinis namas po 4 ir 5 ru.Komunijos. Prašome nesive- atlikti. Te nei viena nep.sk ,r Wėl>n|tes miestelių l.etu- - .i
Dykai
BDlflUTnu -DAT»v
•
!mus’ kan>Plnls. ‘rij*1 karM samdžius.
' lieka namie.
viai U»r“
Talandl> *
.
.
BKlVrHlON
PARK
T Kaip matot iš antrašo randasi pačia 2608 West 47th St.
| me lietuvių centre Ilrtghton Parke,
. v, *
į . stoties WCFL nuo 1:1h iki 2
Pirm. šrupšienė I Vakare nepamirškime,
kad.
.
4
.
.
..
arti bažnyčios ir tnokyklos,. Savinin
Ftendon
-6
kambarių
fintas
su
gaTown of Lake.— Draugys-'
,
, • x •
vai. popiet. Keikia priminti, radžium. Kambariai gražus, šviesus, kas yra kont,rektorius turi ir dau
PAKUI OL AM IR MAINOM.
salei turime savo
...
,
giau panašių bargenų. stebėtinai pi
tės Šv. Pranciškos Rymionkos • Brighton Parkas.— Šv. Ka .' parapijos
,
,T.
t ,
, .. * kad si lietuvių radijo valan- ant 2-ro aukščio, naujai ištaisyti.
giom kainom ant pardavimo ar mai j
Farmas, namus, lotus ir vj
Visos dalyvaukite ir i
.
o
, .
. ,
nymo. O jei šie namai jums nepa
biznius visose valstijose.
MeJ
mėnesinis susirinkimas įvyks zimiero akad. rėm. 6 skyrius I! vakarą.
*
, A. x*
i .Jda jau 3 metai,yra duodama 4523 SO. FAIRFIELD AVENUE tiktų, tai galėsime pabudavoti nau j!me
didelį pasirinkimų. Norintieji pi
istengkites išplatinti vakaro f
. •
jų sulyg jūsų skonio. Turėkite rei
Irkti ar mainyti pirma pamatykit mugegužės 15 d. 2 vai. popiet Šv. gegužės 15 d. 3 vai. popiet L.,
. X
lėšomis didžiausios lietuvių
kalus su pačiu kontraktoriu. Atsišau
tikietus.
Tai
pati
I -ų bargeųų.
Klauskite A. Grigas.
kite prie:
PAIEŠKOJIMAS
Kryžiaus parapijos kambary. rengia kauliukų žaidimus pas
radijų ir rąkandų Jos. F. Bud
J. BAITIKAUSKO
Real Estate vedėjo.
7017 SO. CALIFORNIA AVE.
J. NAŠIOJI FINANCE CO.
Paieškau Walter Skako\vsVisos narės kviečiamos at«i-1 pp. Lindžius (2511 W. 45 St.).
Tel. Grovehlll 2952
6755 So. AVestern Avenue
Šv. Kazimjiero Karalaičio
ki, pirmiau gyveno BridgeporWEST CENTRAL
lankyti ir sumokėti mėnesi-1 GerWamieji> atsilanUykite. ViGERŲ ŠEIMYNŲ ATYDAI
draugijos (Town of Lake) na- j
to apylinkėj ir turėjo biznį.
WINDOW SHADE
n.ns mokesčius, nes tas bus siems užtikrinamas linksmu.
E X T R A
riai malonėkite atsilankyti į j
Gal atsirastų geraširdžiij tė
CLĖANERS
Girdėjau, kad išvažiavo į Dc
paskutinis susirinkimas ligi nlas; bus (,ovanų jr „žkandžių
Mainau 6 kambarių Bungalow ant
i susirinkimą, kuris įvyks geg. (
troit. Turiu svarbų reikalą. vų auginti našlaitį — gražų, i ūkės Lietuvoj, arba parduosiu pigiai.
rudens. Per vasaros 3 mene-,
žaidimų Ras
5103
Madison St'
protingą vaikutį. Tėvai mirė Namas randasi prie Forest Preserve
15 d. 2 vai. popiet Šv. Kry- •
• dnicAOO,
Pats ar jį žinantieji rašykit: ir
rius nebus susirinkimų.
»
,
„
»
Grove.
juos palaidojo graborius ir Stickney Picnlc
kitę atsinešti knygutes. Kažin, žiąus parapijos salėj (prie 46 Senas langų užlaidas Išvalom ir
P. ZETiVIS
FRANK
KRASAUSKAS
Masalskis.
Vaikutis
vadinasi
Valdyba kas parsineš lovos užtiesalą! ir Wood gat.). Atvykimas į jpertataom ū^ųr^.kai® nauja* vi'4218 So. Maple Ave.,
Bervvyn, III.
°
e
_
t
soklos rūšies naujas padarom pagini 2556 W. 45th St., Chįcago, 111. Povilas Lėkis. Dabartiniai jo
Pelėda susirinkimą yra būtinai reika- ■ ju»ų noro. Uetovių dirbtuve. Darbus
_ ____________________ globėjai neįstengia užlaikyti. Brighton Park. Rendon nedi
,
,. I paima n Ir pristatome. Tik pašaukit:
West Sid'e.—Draugijos Lie
Ml Ii ii > n T i r ■/ a Kreiptis pas Miežius, 1901
lingas, nes yra daug svarbių i
columbus «so«
tuvos Ūkininkas mėnesinis su
NAUJA A P T I E K A
Ave- Jei. Roosevelt delis storas, apšildomas ir šil
Šiandie, gegužės 14 d.,
reikalų. Taip pat primename
REIKALINGA
mergaitė
dirbti
val

. ' v gykloj. Alga |C»0 savaitėje Ir valsirinkimas įvyks gegužės 15 valandą vakare Šv. Kryžiaus sumokėti mėnesinius mokesMARQUETTE PARKE
i2 --- ---- —---- -------- :------- - tas vanduo. 3970 Archer Ave.
d. 1 valandą, Melda'žio svetai bažnyčioj įvyksta jaunų lie C1US.
jau atsidarė nauja aptieka. (Drug *
Dėl mirties partnerio parsi- Matvkit Frank Sabaliauskas
. tf
Store) Marųuette Pai kei įrengta pri- j_„j„
• n
silaikant vė'iausių išradind). Pt-ašo- GUOfla
BUCPrtlė jr (iPOSeme. 2957 W. Persliing Rd. Chicago
nėj, (2242 W. 23rd Place).
tuvių iškilmingas šliubas —
Nut. rašt. K. Valkauskas
me atsilankyti. Aptieka yra žinomo
veikėjo A Dargio name. Ji vadinas*: į Biznis gerai išdirbtas, apgVS. , Lenkauskienė būtent: p-lės Gertrūdos Tie______ Į' RAKANDAI — PIGIAI
BARGENAS
■Rr'irla-pnftt-tnc!__ TVrnnoT7ut<’.«i
Išvažiuodami Ji< Lietuva, visai pl-----------žerskaitės su p. Br. JasulaiModerniškas namas dvejų prngvI-^aUgysu , pjaj parduodame ;,rnlta.ndus-—du n«’i- V7TST MAN0R PHARMACY ventas H^uviais. Atsišaukite I
po 6 kai-nbarius. su vėliau
Brighton Parkas. — Atei- čiu. Abu jaunavedžiai yra čia Rožančiavos panų ir moterų £
*etas rad,° ‘ B,K Boach” 2425 Wcst Marųuette Road J ‘*^"^0” ofisą—Box 102. • venimu
siais įrengimais. Dviejų karų garanantj sekmadienį įvyks Mari- gimę ir augę ir priklauso prie pašelpinės susirinkimas įvyks
; džius; gražioj apylinkėj, 6142 South
Cbicago, Ilk
20,2 ^as^kMas AVE‘
jVairfield Ave. Kainav-o $18.000 da
jonų Kolegi jos rėmėjų 35 sky- vietos idėjinių draugijų,
B
bar dėl svarbios priežųsties atiduodu
už $12 500 Pnm-ntvk tuojau.
riaus susirinkimas tuojau po s
Rep.
REPUBLIC 1598
Jei jums nrisei^a kraustv
pamaldų mokykloje. Visi na------------tis ąr kitekiam reikalui rei
rąj, malonėkite susirinkti, nes
Tewn of Lake.— Moterų Skia troko tai kreipkitės i šiiies
oaug svarbių reikalų tųpįiųe gos 21 kuopos sąjungietėms
lietuvius, kurie turi gerus di
O po susirinkimo visi važiųo- žinotinas apskričio nutarimas,
delius trokus ir gerai patar/
sinie į rengiamą išvažiavimą, kad visos kuopos bendrai pa(4»n»spiette Jetvclry
Rn<llot
nauia.
Pirkn-ieii pas p-ns už $5 ar da-i
Valdyba minėtų Motinų dieną. Tad ir
<•!«•>. b>-o dvkai nufotografuoti.
-----------mūsą kuopa nutarė drauge da
i Ci.
l'nvi'tte 59ab 2650 West 63 Pt.. Chicago D1
Brighton Parkas.— Svar- lyvauti geg. 15 d. Ciceroj. Vi
ANT
,
Tel.
TOL\TY TIC ZKL S
Hemlook 8380
lius pranešimas A. L. R., K. »cs sąjungietės prašomos suLe«!« , augliu;, įmukus, i ksMoterų Sąjungos 20 kuopos sirinkti 6:45 pas p. E. GedvisPrinsfeld
presits, perk raustyniaš
narėms. Malonėkite susirinkti lienę (4639 S. Hermitage Av.)
Automobilini ir tV>*kai visu
Geriausios Išdirbystės tajerąi, su trisdešimt metų
bažnytinėje svetainėj 7:30 vai. iš ten 'važiuosime j Cicero,
kiems reikalams
patyrimu, parsiduoda prie mflSŲ
KAUNAS DAR
rytą gegužės 15 d., nes iš ter. Prašoma nesi vėluoti. Valdyba
2743 West 37th P.ace
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negahm išaiškinti,
visos drauge važiuosime į Ci
. (’bieago, III.
Wm. J. Kareiva i
bet ATVAJUOK, NUSIPIRK, V AR rQK! Patys
Suvinin kas
SĄJUNGIETĖMS
cero* Šv. Antano bažnyčią.
Uėl galiausios rūšies
Lr i p s's k/s savo gerumu. MES JUOS GARAN
Dus' viso apskrities bendras
--------------ir^ palarnavimo, šau
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI
lį ii.
pagerbimas motinėlių. Eisime
Nepamirškite visos šeštadie
OBKKK VAMjEY
2146 ŠO. UOYK AVĖNLE
PKobircTs
Vienas Už Porą Raudono roSalzul
visos drauge tą ((ieną prie Šv. nio vakarą atlikti išpažintį ir
Olselis šviežių kiauši
1
Tel.
Roosevelt
2072
nių, sviesto ir sūrių.
berlo tūbai
1
4644 SO. PAULINA 8TRKET
.$3.95.... $7.66........ .$1.03
4.40-21 (29x4.40)
Tel. Boulevard 1389
i v
4.50- 20 (29x4.50)
. 4.30.... 8.34.,. T.W.U2
. 4.37..\. 8.46. ...v;iZl*03
4.50- 21 (30x4.50)
f 4414 S. CALIFORNIA AVE. ĮVAIRUS KONTRAKTORIJ
. 5.12.... 9.94...... 1.17
4.75-19 (28x4.75)
p
Tel. Ijafayette 1369
5.00-19 ( 29x5.00)
. 5.39.... 10.40.......... *-1.30,
. 5.45... .10.58....... 1.33
5.00-20 (30x5.00)
. 6.63.... 12.86....z.. 1.43
5.25-21 (31x5.25)
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
Namų Statymo Kontraktorlus
30x5
VISŲ DOMEI

.MORTGACE BAMKERS

j

PRANEŠIMAI

W,

ill

: LIETUVIU EKSPRESAI

SALE

KELLY ~

Z
\
' R. ANDREI IUNA^ ’

T1RES

WEST SIDE EXPRESS
e

l W. B. GOTAUTAS

DIDŽIAUSI BARGENAI

M. Z I Z A S

ŠIOSE BIKERNESE ŠIANDIE

Geriausios veršienos kulšės ........................
Šviežių netirpytų taukų ................. .......
Šviežia dėl kepimo veršiena ........................
Šviežia I’ųrk loimr........... ...............s...........
Šviežfls kiauliniai šolderiūkai .....................
Rūkytų lašiniukų tiktai geri dėl kepimo ..

6.00-19
6.00-20
6.00-21
6.50-20
7.00-19
7.O9-2O

sv. 9‘/2C
sv.
sv.

sv.
sv.

sv.
Sūdytų lašitiių ................................................... sv.

Gyvų gaidžių ............................................... sv,

Šviežių nekbonsų

HEAVY DUTY 6 PLY

6‘Z’C

( 31x6.00) z.. .10.85... .21,04.
( 32x6.00)... .10.95... .21.24.
(33x6.00).... 11.80.. G 23.12.
( 32x6.50) .*. .12.65...... 24.54.
(33x7.00)... .14.30.. .-.27.74.
(34x7.00)... .14.65... .28.42.

1.56
1.82
1.82
2.05
2.05

2.10

Visi k'.ti saizal ir ne prilygintos kainos

7‘/2C

KITI

BAR GE
'

O^c.

CHAMPION
SPARK PLUGS

IjVzo

10’/«c

59c

.................................... sv.

TOP DRESSINO •

49c

,

> 1
—
■
MOTOR OIL
•
5 GALS.
.

$2.75

100% PURE PENNSYLVANIA

TRUCK TIRE
8 PLY

$14.50
32x6
40 PLY

$24.95

Al

JOSEPH VILIMAS

ATYDAI

ADOMAS STUGIS

RADIATOR
CLEANER

4642 SO. WQOD STREET
Tel. Lafayette 0673

39c

3631 So I ialsted St. 8C 1949 So. Halsted St.

TEL. PROSPECT 8157/
Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti j Musų Gasollno Stotis

LIETUVIŲ BU6ERNĖS

4400-4402 So. Westem Ave. ir 5156-5158 So. Westem Ave.

5156-5158 SO. WESTERN AVE.

S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock BtS«

Tel. Hemlock 2323
Mes permufuojame pianusitrūičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra NAMU STATYMO KUNTKAK
TORIUS
greitas, geras ir nebrangus.
«5O4
S
WASHTENAW
AVE
Mes pervežaine daiktus
iš
t
ir j kitus miestus.

39c

KAIUPACK AUTO SERVICE CO. nnl inc.

f

7126 So. Rockwell Street
Tel. Repubiic 5099

SIMONIZ

Federal Meat Markets
2/

i Įtaisu ivairlaUHius namus prieiname
kaina

A. ALEŠAUSKAS & SON 7151

JUOZAS MANIKAS
2900 ĮVEST 40th STREET
.
Tel. Ijafayette 5676

JULIUS VELIČKA
6725 SO. RiOCKWELL ST.
Tel. Repubiic .3713

NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevuoju kam
barius, už darbą atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau
kaip kiti. Popierų knygą tu
riu šių metų mados. Pristatau
j namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieTas
galiu pristatyti ant reikalo
C. O. D. KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos

Cicero, III.

