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Telefonas:

METAI-VOL. XVII

Rooscvelt

7790

Šventasis Tėvas išleis encikliką blogųjų laikų reikalu
JAPOMIJOS SOSTINES GATVĖSE ;
IMNKA! VENA

chicagojeT

Šis stebėtinas laikrodis pa
dirbdintas Paryžiaus observa
torijai. Per telefonų užklau-

V susiam

šis laikrodis mechaniš

Stancikas - kontestininkų lyderis. Rašinskienė
nepasiduoda. Janušauskas pralenkė Varakulį.
;
Mandravickas - Stulginską. Staniulis triuškina
Cermak’as reikalauja,
kad,Gryb?> Petrauskas pabūgo Aukskalmo, PabijoCook’o apskrities prokuroras naitis vejasi Kazlauskienę,
MAJORAS PRIEŠ PRO
KURORĄ

kai pasako tikrų laikų.

fe

NURODYTA, KAD GORGULOV YRA
BUVUSIS EOL5EVIKŲ KOMISARAS
I

nenaudotų jam skirtų miesto *

'

EINA PREMJERO PA
REIGAS

ROMA, geg. 17. — “Osservatore Romano ’ praneša, kad
greitu laiku Šventasis Tėvas
Pijus XI paskelbs enciklikų
blogųjų laikų reikalu.

TOKIJO, geg. 17. — Nu-'
žudyto japonų premjero • Inukaį pareigas ėmė eiti finansų
ministeris Takabaši. Kariuomenės ir laivyno ministeriai

-

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

policijos 60 narių gamblierių j Praėjusia šeštadienis ir pir-!ginskų, taip pat pradėjo vy(lošėjij) puolimams, bet tik niadienjs vėl pasižymėjo dide-’tis Varakulį. Kų-gi tas rodo?
■ Įvairiems tyrinėjimams. Ki- |(.inįs kontestininkų kovomis ' Ogi tų, kad, iš visų pusių artaip gi majoras grasina at-— lenktynėmis dėl pirmųjų tinas Stancikui pavojus ,ir
saukti tuos visus policijos na- vietų.
Dėl to kontestininkų! kad, be abejo, neilgai jis ga
lius, kurie yra reikalingi mie- Į**t0Vyje įvyko didelių atmai- lės aukštumoje stovėti. Žiū-

Nuskendo prancūzu garlaivis; daug žmonių žuvo
POPIEŽIUS PASKELBS
ENCIKLIKĄ

DIDELĖS KONTESTE ATMAINOS

AMERIKOS KATALIKIŲ
DUKTERŲ MALD1NINKHA I DUBLINĄ
NEW YORK, geg. 17. —
Amerikos Katalikių Dukterų
organizacija siunčia savo mal<1 ininkijų į tarptautinį Eucha
ristinį
kongresą, įvyksianti
Dubline, Airijoj.

BOLŠEVIKAI ATSISUKA
PRIEŠ LATVIJĄ

s u1'

|nų; sakysiu tokių, kokių dau- rėsime, kuris

kontestininkas

. pirmas
parodys energijos
Majoras ypač nepatenkin elis, gal, nė nesapnavo.
tas, kad prokuroro valdoma Stovėjęs trečioje vietoje ir, Stancikui nuversti.
RYGA, geg. 16. — Sovietų
1 policija puldama gamblierių rods, lyg nusigandęs dėl diNauji, svarūs Staniulio bal

Rusijos

vyriausybe pradėjo i

x .

...

.

Gubystos laimėjimų sų skaičiai pradeda triuškinti
. 1 patalpas naikina ten visus bal- dėlių
kurios • ,
I _ . .
Šventasis Tėvas ragins visų atsistatydino. Kiti ministeriai
'Stancikas vienu kartu atgabe Grybų; taip pat dideli nauji
dus, laužo duris, ir t. p.
vyriausybė nevaržo užsienių
kenčiančių žmoni jų šiais sun- laikinai pasiliko savo vietose,
no tokį balsų skaičių, kad Ra ' Petrausko skaičiai Gilienei ir
korespondentų ir necenzuruokiais ekonominiais laikais meigas valdiškas Įstaigas ir
BUS ŠVENTINAMA TE .-inskienė su Gubysta nė ne- Varkalienei neša pavojų. Pas
ja jų siunčiamų į užsienius ži
Ištiš i Švenčiausiųjų Jėzaus valdininkų namus čia ir kituo
pamatė kaip pasiliko užpaka-, kui Petrauskų dideliais šuo
CHNIKOS MOKYKLA
nių.
ji rdi. Tik su Dievo pagalba/0 miestuose saugoja milicimly. Smarkų Stanciko ėjimų, ke liais eina pirmyn garietis Auk
bus atsiektas palengvinimas, akai.
Šios organizacijos maldiniBo’š'vikai nepatenkinti, kad:
|<apŲ puoSimo dieną (Deco iių į kontesto lyderius buvo pa škalnis, o Pabijonaitis, pralen
n
kės, kaip pranešta, atsto- tie br e/pendentai iš čia pa- ration Day) goguž6s mėn> 30 stojus Rašins
nkes,
skienė, tačiau ne- kęs Rėkų, skelbia Kovų KazEnciklika iš Vatikano radi
NUŽUDYTAS
’
AUONŲ
aaus kiekvienų šio krašto va.- -’„odn daug teisingų žinių a- d. Lockporte, III., bus šventi- Pajėgė sulaik
sulaikyti — jis prasi-' lauskienei.
jo įvai ioi.iis kalbomis bus pa
stybę ir kiekvienų
Kanados
Rusijos stov. Ta teisybė. njma nauja thicagos arkivv. nu.šo ir šiand
PR2AJERAS
skelbta.
andie kontesto lvd<?Žinoma, nenusigąs tie, kuprųvinciją
br.’o ak s Rusijos nutokrata- skupijos įstaiga — Švenčiau- •
Dėt, ar manote, kad dėl riems pavojai gresia. Ryt al
r-T>Kl TO, geg. 16. — Vakar
Maldininkus Nnv Yorkų r.p- r s. Jie non/ kad to nebūt11.
siojo Vardo technikos mok-k- tokio Stanciko laimėjimo nu- poryt, be abejo, pamatysime
JUS .2N3O PUOŠNUS
vakarų devyni vyru ka”o lai 1 is b:rv dio 14 d. Kongrese
Rašinskienė, Gubysta, juos naujose pozicijose. NetyLAIVAS
Bolševikai gr įsina kad jie la. Šventinimo apeigas atliks
vyno uniformose nuvvko į j - prasidės birželio 22 d
Latv’uai ekonomiškai ims ker Jo Eminencija kardinolas M u- Varakulis, Janušauskas, Man lės ir tie, kurie pereitą saponu premjero Innkpj ran ir.
, _
PARYŽIUS, geg. 17. — Avaitę i tylėjo.
Bukime tikri.
šyti, jei šis reikalavimas bus ndelein ’as, Chlcagos arkivys tlravickas ir kiti? Anaiptol!
ir j; ten nužudė. Tšė^p gatvė
MT'SKA
■cho i’ankoje, kaip pranešta,
Šiai praėjusį šeštadienį Va- kad artėjant vajaus pabaigai
kūpąs.
paneigtas.
pasidavė policijai.
■ ,
SA ’^YK’US SU PERU
nuskendo didžiai puošnus prarakulio nugalėtas Jamišaes- užvirs tarp kontestininkų toI Latvijos vyriausybė atsako, Į Numatoma, k id tose iškilKitos kelios karininku gru
urūgų k-l 'vinis laivas“, Ge
kas atsigavo ir savo nugalėto- kia kova, kokios pasaulis dar
kad ji negali varžyti žodžio ir, ™ėse dalyvaus apie 100,000
pės tuo pačiu laiku trankėsi
MENICO
CITY,
geg.
16.
orgės Pldlippar”. Jame kilo
jui tuo pačiu geru atsimokėjo, nėra matęs. Dideliu nekantru
žmonių.
po
sostinę
ir
mėtė
bombas
į
Meksikos
vyriausybė
nutraukė
rašto
laisvės
nė
patiems
bol
gaisras. Jis plaukė iš rytų į
Mandravickas, pralenkęs Stul mu laukiame tokios kovos. ‘
įvairias įstaigas. Apardyta vy- diplomatinius santykius su ' ševikams. Patys bolševikui sa
Į
šių
mokyklų
bus
priimami
Marseillesų, Prancūzijoj. Bu
riausioji seivukai partijos bū- Peru respublika.
vo laikraščiuose įvairiausių ne- neturtingi) tėvų berniukai. Jie! TIK VIENI ŽADĖJIMAI
MIRĖ KAPIT. DGLLAR’AS
vo apie 600 keleivių. Daug jų
klė,
viena
policijos
stotis,
Ja:
Poro vvriausvbė reikalavo ba‘I,iaki'» skclb'“' °Pif kitus ten bus mokomi įvairiausiųjų
žuvo.
ponijos bankas, ir kt.
i Meksikos, kad ji atšauktų s;t- kraStus ir ' P™*”"8 ne“sb amatų ir aviacijos.
Cook’o apskrity pastarai
SAN RAFAEL, Cal., geg.

Keliolikų tų teroristų poli\r
kad tai
" I jaunųjų kariuomenės ir karo
'
, . . , „ ,
..
n. .-!1""?™0 Jtann,nky

....
• v T .
veikti prieš Latviją,
Latvija,

vo atstovų, kurs maišėsi į vi- žvelgia.
daus reikalus. Vietoje atšau, ,■ . .
kti atstovų, Meksika nutrau PAŽINTAS KOMUNISTU
kė santykius.
BUVĘS

siais kelcriais metais uždary- — Mirė turtuolis kapitonas
j
ta apie 100 bankų. Žlugo daug, R. Dollaras, 88 m. amž., dauKALTINA DIDEU IŠLAIDČMĄ
I žmonių pinigų. Bet retas kursi gelio prekybinių laivų savini----------PARYŽIUS, geg.
1 bankininkas patrauktas tiesom'nkas ir medžio pramoninkas.
nariai.
Si
organizacija
siekia
“Building Construction E-1 Apskrities prokuroras už tai
Prancūzijos nusistatymas yra,
militarinės
diktatūros.
Nori
.
PARYŽIUS,
geg.
1(6,
—
Le
ŠIAULIŲ BAŽNYČIOJE
niployėrs’ association” už gy- kaltina teisėjus, kurie iškeltas
jei ji negaus iš Vokietijos re
GRASINA PAŠALINIMU
išgriauti
visas
politines
par

Havre
gyvenantis
rusas
As,
VU0
j
an
gj
U8
krašte
bloguosius
bylas
atidėlioja
paracijų, nemokės karo sko
MIRĖ KUNIGAS
tijas,
uždaryti
visus
laikraš-i
takos
patikrino
prezidento
!
laikus kaltina per didelį se- Dabar iš prokuroro ofiso
lų Amerikai.
SPRINOFIELD, Mo., geg.
; čius. Be kitko siekti kraštui
Doumęr
’
o
užmušėjų
Paulų
Goniau išlaidumų. Tad ir reika- praneša, kad uždarytų bankų, Gegužės 1 d. Šiaulių šv. JuŠį nusistatymų remia Čeko
16. — Antrasis paštų depar
ekonominės gerovės.
rgulov
’
ų.
laujama, kad šiandien išlaidos klausimas būsiųs pastūmėtas rgj0 bažnyčioje Pakapių kleboslovakija, Jugoslavija ir Ru
tamento sekretoriaus padėjė•\ samunija.
jas Glover’as šios valstybės 1 Astakos pareiškia, kad žmo- visur būtų žymiai mažinamos, pirmyn.
nas kun. Antanas Gelžinis
9 INDIJONAI NUŽUDYTA
paštų viršininkų suvažiavime gžudvs nėra jokis Gorgulov’, kė pamokslų, skirtų motinos
ORO
KEITIMASIS
BUS
ATIDARYTA
pranešė, kad! visi šie viršinin as, bet buvusis Rusijoj komi
j dienai. Tačiau besakydamas
40 ŽUVO, APIE 400
LIMA, Peru, ge);. 16. — Sesaras
Zolotanis.
Žmogžudys
to
pamokslų kun. Ant Gelžinis
kai
arba
turi
griežtai
stovėti
SUŽEISTA
pajam
mieste
Cuzco
indijonai
x
.,
,
TT
,
,
„
Kai kurie būsimos 19331 Praėjusį sekmadienį pergy-! apalpo jr benešamas į zokris,
A
..
.
.
uz prezidento Hoover’o kandt- išsigina.
snkele demonstracijas ir naumetais
pasaulio parodos Cbi- venta tikra vasara. Aukščiau- j fį-ją, mirė. Velionis buvo 63
LONDONAS,
geg. 16. —
datūrų arba iŠ savo vietų pa
tt- j j • • j,
•
1 šes, kada policija iš jų vienų; sitraukti.
cagoj namai baigiami statyti sia temperatūra buvo 89 1. metų amžiaus. Kiek žinoma,
Hmdų dviejų dienų kovoje sir ’
.
. .
-n,.
LENKIJOJ VYKDOMA
,
.
. . „ , i areštavo už grųsimmus. Riau- į
i ir ateinančių vasarų bus ati- į Naktį oras žymiai atvėso ir'kun. Gelžinis sirgo širdies Jimusulmonais mieste Bomba-1
, .
U .
„I
MIRTIES BAUSMĖ
jjuj,• tIndijoj,
j-* • ja x
•
x
baigės
9
indijonų
nužu-Į
daryti, kaip praneša parodos vakar buvo net šalta.
40 žmonių žuvo
1 VALSTYBĖS POLICIJA
R-a•ir apie
• 400
j™ sužeista.
x • i
ovmu ir 11 sužeidimu,
VARŠUVA,
geg.
16.
—
Už
-rengimo
komisija,
IEŠKOS ŽMOGŽUDŽIŲ
WALSH’AS ISPĖIA
šnipinėjimų Rusijos sovietų i
-------- .
25% NUOLAIDOS UŽSIE
STUDENTŲ STREIKAS
DEMOKRATUS
TRENTON, N. J., geg. 17. naudai vakar Lenkijoj sušau- i
NAUJA PARTIJA
ŽEMĖS DREBĖIIMAS
NIO EKSKURSANTAMS
'— Šios valstybės gubernato- dyta vienas kareivis, vienas
CORDOBiA,
Brazilija,
geg.
.
... .
.... ...
,
__
.
.
/
rius reiške pasitikėjimo valsAVASHTNGTON, geg. 16.
Teisėjas Lyle ir jo sekėjai
ITAAGA, Olandija, geg. 16.
buvusia karininkas ir vienas
Kaip teko sužinoti, tarifu
16.
— Vietos universiteto stu- . , .
..
„
generalinio
štabo
inžinierius,
organizuoja
naujų
Cook
’
o
ap'
Senatorius
Walsb
’
as
iš
Mon-Į
komitetas
nutarė, kad važiuo— Celebes salos, Olandų Rytų ,
.
, „ „
. tybes policijos viršininku pulk.
dentai
paskelbė
7
dienų
streiSchwarzkopf
,
u
ir
jam
paye
.
Be to viena jauna moteriškė skridęs respublikonų partijų, tana valstybės, pats demokra-i jmičioms į Liefuvų ar važiuoTndijose, Menado sritį ištiko
kų dėl dviejų profesorių paša- {J. ie8koti lakQno Lindbergh,0
uždaryta kalėjiman visam gy Nes senoji partija susiskald- tas, įspėja demokratus, kad jančioms tranzitu užsienio ekžemės drebėjimas. Daugiau
bnimo.
kūdikio
pagrobėjų
ir
žmogžužiusi į sroves.
jie krašto suvažiavime vengtų j skursijoms, mažiausiai iš 15
venimui.
kaip 30 žiponių žuvo ir apie
-------------- j nepalaužiamojo nusistatymo
džių.
žmonių Lietuvos geležinkeliais
LV> sužeista.
DARBO PARTHA NU
UŽDAROMAS BANKAS
kandidato j prezidentus skv- bus daroma 25 nuoš. nuolaiŠUNIS NUBAUDĖ
GALĖTA
rime. Nes tuo būdu ne tik nie dos.
“KALĖTI”
7 ANGLIAKASIAI ŽUVO
SIUNčlA KARO LAIVUS
MELBOURNE, Australija,
Midway State bankas, 6236 ko gera nebus atsiekta, bet1.
RADNOR, Pa., geg. 16. — Cottage Grove avė., pranešė partijai dar dauginu pakenk- Į
ORO STOVIS
RTO DE JANETRO. Brazili- geg.
geg. 16.
16. —
—:: Viotoria
Viotoria provinciprovinci-, DORTML^ND, Vokietija, ge
Taikos
teisėjas
Tagne
’
as
30visiems
indėlininkams,
kad
1
jie
ta.
Turi
būt
taikomasi
prie'
ja, geg. 16. — Sao Paulo vai- joje baigės darbo partijos vy- gūžės 16. — Gelsenkircheno
! CHICAGO IR APYUNstybėje kilo streikas. Vyriau- ravimas. Įvykusiuose šeštadie-1 vienoje anglių kasykloje nutm iai dienų “kalėti” nubaudė ištrauktų visus savo indėlius, daugumos noro.
’KES. — Šiandien yra saulėsybė siunčia karo laivus ir ke-i nį rinkimuose laimėjo sujung- ko keltuvovirvė. 7 angliaka- penkis šunis, kurie užpiovė nes bankas dėl menko “bizPLATTNKTTE “DRAUGI' la; popiet šilčiau.
40 avių ir vienų veršiukų.
nio” bus uždarytas.
lis lėktuvus.
tųjų australų partija.
šiai žuvo.
NEGAUS REPARACHU,
NEMOKĖS KARO SKOLŲ '

1
i
B R AUGA S

Nemanome, kad nežinojo ar užmiršo, bot
jie Į mus kitaip pažiūrėjo, o tas yra liūdna.
Išeina kaedien. išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — **.00. Pu Ar tik to mes verti? Ar mūsų diplomatui
se* Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
jiems neimponuoja! Savo diplomatais mos
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
ta* •— *4.00, Kopila -01c.
stengėmės matyti visada geriausius žmonos,
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negr*kurie, būdami įvairių valstybių sostinėse, su
Bna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunėiama tam
tikslui pašto ženklų.
didžiausiu pasisekimu atstovautų ir gintų Lie
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
tuvų.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Ne mūsų galia yra čia spręsti ar daryti
vai. po piet. x
išvadas, Turim pažvelgti pirmyn, kas • ton
bus. Tiesa, dalykas aiškus: bus byla teismo.
“ D R A U G A S”
Klausimų yra visa eilė' Tikime, kad vyriauUTHUANIAN DAILY FRIEND
sybė pasirengusi į kiekvienų klausimų tiks
Publlstaed Daily, Eicept Sunday.
liai ar aiškiai atsakyti. Jei taip, bylos nėra
8UB8CRIPT1ONS: One Tear — *0.00. Slx Months
ko bijotis.
— *1.00. Three Months — *1.00. One Montb —• 75c.
“Hagoj yra teisingumas”, pasakė “Lie
■urope — One Tear — *7.00. 81x Months — *4.00.
Copy — .01c.
tuvos Aidas” pr. metų 234 numery. VailiškdverUsins ln “DRAUGAS" brln»s best resuita
Advertlsln* rates on applioatlon.
į naši, teisingumas mums patieks savo galin
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago gų globų, kiek mes būsime teisūs. Jei išėjo
me į tokį kelių, į Haagos kelių, telieka eiti
pirmyn
Nenorime perdaug nutolti į ateitį, nenerime lakstyti teismo sprendimui už akių. Mes

“D R A U G A S”

HELLOV HAAGA!

“R.” pastaruoju laiku iškėlė labai svaibių minčių Klaipėdos klausime.
‘
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T. MARIJONŲ PROVINCIJOLUI MIRUS

Nors tėvų marijonų vienuo-. legijai priseis suvaidinti la Balandžio 22 dienų Spring- reikalaujama punaikinti visus
bų kongregacija Amerikoje bai svarbių Amerikos lietuvių fielde, Illinois įvyko lllinoiso sausus” įstatymus, vuržnndar jauna savo amžium, bet'gyvenime rolę. Jai teks išau- Į Valstybės demokratų suvažia- čius piliečių laisvę. Pirma bus
jau gerai yra pasidarbavusi, kieti naujai Amerikos kartui iVimas. Jis įvyko senoj istoriš-1 panaikintas 18 aniem! mentus,
lietuvių ir katalikų reikalams j susipratusius vadus.
“koj Arsenai Amiory, kurioje kad kongresas tuoAmerikoje. Dar jaunai kongre
buvo susirinkę per 11,(HM) ats-j a u atšauk tų YosteMes turime apie 125 parapi
gacijai kiekvienas jos narys
tovų iš visų lllinoiso valsty- do aktų ir leistų pardavinėti
jas, kurioms bus reikalingi ge
— vienuolis yra labai bran
bes kampų.
gerų alų ir nestiprų vynų, ir
rai lietuviškai kalbų, lietuviš
»dus, to labiau yra brangus vi kos dvasios klebonai. Turime Suvažiavimo sesija prast- su viršum darbininkų darbo
sos provincijos vadas. Todėl
dėjo 1 vai. popiet ir tęsėsi iki ir sutaupytų daugiau kaip 45,
dešimtis įvairių finansinių
a. a. kunigo Feliksu Kudirkos
,4 vai. popiet. Pirmiausia šuva (MM),(MM) dolerių, išleidžiamų vi
bendrovių turime Susivienymirtis yra didelis smūgis tė
žiavimo piriiiininkas jBruce A. sose J. V. prohibicijos įstatyniU; joms visoms vesti bus rei
vams marijonams Amerikoje.
Gampbell pasakė įžanginę kai iiio vykdymui, ir iš to biznio
kalingi sumanūs ir tikri lie
kad nors būtų galima surinkti valstvNedaug męs turime žmonių, tuviai. Už dešimtis kitos me bų, pabrėždamas,
turinčių kiek didesnės reikš tų visas Amerikos lietuvių va jis irgi buvo kandidatas į g u- beidaugiau kaip bilijonų domės viešame Amerikos lietu dovavimas turės pereiti į čia .bernatorius, bet, kaipo tikras lerių, vien taksų. Taip pat reivių gyvenime, bet ir iš to ne- augusio jaunimo rankas, nes demokratas, pasižadu remti i kalauja tuojau panaikinti 11didelio būrelio beširdė įnirtis ateiviai vieni išmirs, kiti su lainiėjusį nominacijų į guber-! linoiso valstybės vadinamąjį
k»ip tik nelaiku išplėšė tau sens. Taigi, tėvų marijonų ve natorius, teisėjų Henry Hor-iSearch ir Seizure Act, kuri
tos sūnų, vos sulaukusį 62 me liamai bernaičių kolegijai rei- ner’į. Ir taip pat pataria ki- i pernai lllinoiso piliečiui buvo
uolįaį padirbėti, norint iš- liemis ir kartu kviečia į vie- ! nubalsavę panaikinti, bet guvisada manėme, kad valstybei geriau būtų tų amžiaus, o tėvams mari jo- Į
nvbę visus demokratų parti-, bernatorius L. L. Kmerson'as
dėl Klaipėdos nematyti jokio teisino duru. nams Ameiikoje proviiięįjos 1 aųklėti tiek amerikoniško jau
'jos frakcijas, kurios per pra- į vetųvo.
Mes sakėme, kad mes visai nenorime kovoti, vadų
ninio, kad toms visoms vie
net laimėti tuo reikalu tarptautiniame foru-! Negausinga ir dar jauna toms užimti jų pakaktų. Jei ėjusius rinkimus nelaimėjo, Toliau, sumažinti taksus pra
me. Visa laimėjimų dirva mums tegali būti j marijonų vienuolija, bet jau tos visos vietos arba jų dau- , nes tiktai bendromis jėgomis inonei, nuosavybei (real es
, , nors į. lietuvių,
. .tebus
galima
nugalėti
savoltate)
ir žiūrėti,
kad nė vienas
'
,
. „
i ,
•
, -4
,
Klaipėdos kraštas. Ten visada mūsų akys tu į pasižymėjo kasmet teikiamo- gundąs pateks
bendrų priešų
respublikonus doleris nebūtų išleidžiamas be
ri būti nukreiptos, ten mūsų visos jėgos su inis šv. misijomis lietuvių ka bet nelietuviškos dvasios va
j reikalo.
teiktos. Mes turime laimėti ten kultūros prie talikų tarpe. Be dvasinio mi dų rankas, lietuvių tauta tuo,! rudens rinkimuose.
Po to perskaito labai kon- Kad darbininkų apdraudos į
tėvai marijonai nepasidžiaugs.
monėmis ir atkariauti kitų pavergtų to kraš sijų darbo,
.
.
,
_
struktvvių
partijos platforma, i statymai būtų pakeisti, ir pa
to žmonių dvasių, įrodyti jiems, kad jų visa (^hiai veda vienintelį lietualfei» Amerikos lietuviai, į kurĮ buvo priimta su didžiau- taisyti, kad bankiniai įstaly
gerovę ir ateitis tik bendruos ryšiuos su Lie-Į, vi’.1 katalikų dienraštį “Drau norintieji ko ilgiau išlaikyti sįOmis ovacijomis. Visa plat-jinai būtų peržiūrėti, pataisytuva. To mes visad norėjome, bet jei gyve-; ^4 ’ if» nors dar labai jaunų, lietuvybę Amerikoje! Visi ti
nimas nusvėrė mūsų norus, išvedė į kitas! bernaičių kolegijų Tliompso- krieji lietuviai su padvigubin fonnįa, nebūtų galima perduo- j ti ir kad bankai būtų priversti “Draugo” skaitytojams dėl Į ti verstis vien tik bankiniu
sritis, eisime. Nelaimės, kovos žmogų moko n’e> Connecticut.
ta energija remti tėvų marijo vietos stokos. Bet tiktai pažy-i biznių ir kad nesilietų su į va i
gyventi, jam duoda brangaus patyrimo, jį Svarbus yra'misijų teikimas nų vienuolijų, nes jie dirba
,mėsiu svarbesnius punktus, i riomis investinentų korporaeiužgrūdina. Tikime, kad ir ši naujoji mūsų lietuviams katalikams, stipri- mūsų tautai didelį, šventų ir
Daugiausia vietos ir svarbos Į jomis. Peržiūrėti ir pataisy ti
kova mums bus ne pražūtinga, bet išgama- Haut jų katalikiškai dorinį au išganingų darbų. Be lietuviš
skiriama 18 amendmentui ir' kriminalinius įstatymus, įves
ga. Mes gal išeisime iš tos kovos, kaip gele- yįpi-atįmų, keliant jų dvasių kos aukštesniosios mokyklos,
i ti kalėjimuose daugiau žino-.
žis iš Ugnies, švieseni ir lankstesni.
Dievop. Gal dar didesnes svar tie bernaičių kolegijos, be ge- n*,nsJ nuo ištautėjinio. Taigi,
niškumo ir visiškai perorgani
Teismo sprendimas tikime, laimingai nu- bos katalikiško dienraščio lei- lai išlavintų ir lietuviškoje remkime tėvų marijonų veda*zuoti valstybės kalėjimus.
švies ne vienų konvencijos dabar ginčijamą į dimas, ginant ne vien katali- dvasioje, išauklėtų vadų, mū mų bernaičių kolegijų Tbomp-1
Niutiesti naujų cementuotų
vietų. Mes, tuo galėsie pasinaudoti. Mes bū-!kų> bet ir lietuvių reikalus, sų tautos čia gyvavimo dienos son e» Conn. Stumkinie a. a.
kunigo Felikso Kudirkos atlik kelių ten, kur yra didžiausias
sime išmintingesni ir geriau mums seksis pa-. Bet tur būt bus visų did-žiau- bus suskaitytos.
važiuotojų reikalavimas,
ne
Čiam Klaipėdos krašte, kur mūsų laukia 'ti-' sios SVarbos tai bernaičių ko- Tiktai gražiai, dorai išau tų darbų pirmyn!
krieji laimėjimai.
K. J. j&rušinskas kreipiant dėmesio j specia
legijos Įkūrimas ir jos sekiniu klėti busimieji lietuvių vadai
Fed. sekretorius lius reikalavimus. Suteikti pa
i gas vedimas, nes bernaičių ko! išlaikys mūsų čia augantį jau-

Lietuva kalbėjo su Berlynu, su Geneva,
Paryžium, Londonu, o dabar, prašom, Haga.
Signatarai iškėlė bylų Lietuvai tarptautinia
me Teisingumo Tribunole. Tik kaip paga
liau keista, kad apie tų dalykų Lietuvų su
žinojo iš W|olfo telegramų agentūros. Kodėl
taip? Kodėl Wolfas mums turi būti budikliu,
kad nepramiegotume traukinį. Kodėl tik jis
mus turi pirmas informuoti apie dalykus, ku
riais mes esame labiausiai susidomėję. Ko
dėl jis mjums turi skelbti pačias naujausias
žinias, kų daro signatarai tuo reikalu, kuris
liečia tik juos ir Lietuvų. Signatarai savėje,
matyt, gražiai mokėjo vieni kitus informuo
ti ir susitarti, už kų Lietuvų šaukti į teis
mų, jų nesutrukdė joki svarbiausi reikalai,
jie gražaus laiko turėjo, net tolimoji Japoni
ja turėjo laiko prisidėti. O kų mes? Mes, rasi,
neturėjome laiko nė pasiinforiuuoti tiksliai,
kų anie daro. Kų veikė mūsų diplomatai Ro
moj. Paryžiuj, Londone? — ne vienas pa
klaus. Jie dienų naktį, rodos1, turėjo budėti
signatarų ministerijose, viskų žinoti, dėl vis
20 BILIJONŲ DOLERIŲ
ko tartis. Ar taip mes esame nuo visų ats
Tuos ir kitus viešųjų darbų projektus
tumti, kad mums niekas nieko nenori pati
Amerikos inžinierių tarybos viešųjų rei j galima lengvai iškelti ir bonų laidomis parūkėti. O gal mums visai nesvarbu, ar viena kalų komiteto narys inž. F. L. JStuart ’as skel-; pinti reikalingo kapitalo. Tos išlaidos kele,diena sužinoti vėliau ar ankščiau. Gal vis bia sumanymą, kokiu būdu būtų galima grą-i riopai sugrįžtų, kada milijonai darbininku,
tiek. Tiesa, tas gal netaip svarbu, bet yra žinti šiam kraštui gerovę. Jis randa, kad to I kurie jau kelis metus negali gauti darbo, šusvarbu kitas dalykas.
galima pasiekti tik organizuojant viešuosius j kraštų dirbti naudingus kraštui darbus,
Ar šiaip ar taip kalbėsime ir aiškinsime, - darbus, o viešiesiems darbams praplėsti ne
Be statybos, kaip miestai, taip ir provino turime pripažinti, kad signatarai, keldami būtų per daug kad ir 20 bilijonų dolerių.
I cijos reikalingi naujovinės sanitarijos. ViInž. Stuart’as nurodo didžiuosius šio
Lietuvai bylų teisme, jų kviečia į kovų gar
j soms sritinis reikalingas vanduo, kurio įve
bingų, proto pajėgomis ieškoti teisingumo. krašto miestus. Kiek tuose miestuos yra se dimas šiandien netinkamas ir apgailėtinas.
iškrypusių namų. Koki visur nešvarumai rTZ? 7
7,™..
~
O visų laikų kovotojai, pradėdami garbin nų,
.......
,
. , Miestams reikalingos geros gatves, o provinpasižiurėjus, tikra
gėda ne tikVnties
..
• i•
• xi r •
gų kovų, vieni kitiems paduoda rankų, vie 1: tai visa
, / - / ’
• A7, i clJoms — Serl kietl vieškeliai,
ni kitiems sakydami, — laimingai, prade tams, bet pačiam kraštui. Vieno New lorko
Daugybė krašto dirbtuvių turi būt modam. To mes laukėme ir šiuo atveju, tačiau miesto viešiesiems darbams reikalingi keli
išėjo kažkaip netaip. Kodėl? Ar signatarai l iiijonai dolerių. O kur Chicago ir kiti rnies- derniškiau pertaisyta. Senos dirbtuvės tik ir
nežinojo ar buvo užmiršę visų laikų kovoto tai. Ypač darbininkų gyvenamos sritys bai prašosi, kad jas nugriautų, o jų vietoje pasta
tyti naujus, erdvius namus, kuriuose turėtų
šiai apleistos.
jų riterių papročių.
Aleksandras Berti

Aųelištas jamnlelis
Laisvai vertė Vyt. M—nas.

(Tęsinys)
Tačiau iš dangaus saugojo jį kita Mo
tina. Tai Marija gaubė numylėtąjį savo
vaikelį nepaprasta, dangiška globa ir pa
dėjo išsaugoti jam širdies tyrumų.

Pasižymėjo tokiu padorumu žvilgs
niuose, tokiu mandagumu pasielgimuose,
kad kiekviename sužadindavo nustebimų.
Gatvėje, kuria jis eidavo mokyklon, pra
eiviai sustodavo, pamatę jį tartum, suju
dinti nežemiško reginio. Viena ponia, pa
gauta didelio džiaugsmo ir negalėdama
jo paslėpti sušuko:
— Koks gražus tas vaikelis! Atrodo
visai taip, kaip Jėzulis paveikslėlyje!
— Taip, ponia, — tarė jai su pagar
ba Aleksiukas, — kiekvienas žmogus yra
toks, kokiu jį Dievas sutvėrė.
Draugai, neišskiriant nė vyriuasiųjų,
♦ .

ILUNOISO DEMOKRATŲ PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

pasiduodavo neverčiami jo dorybių gra reikalui esant mokėjo pasirodyti aštriai;
žumui ir puikiai apie jį liudijo sakyda ’ dėl to netinkamos kalbos, jam esant, nu
tildavo.
mi:
Taip karštai troško įstoti Marijos
— Negalimas dalykas, kad kas su
; Vaikelių draugijėlėn, kad nors buvo jaujuo draugaudamas netaptų geresniu.
Tarp vienuolyno dokumentų rauda į nų metų, tačiau gavo leidimų. Priimtas
me kalbų, pasakytų vieno Aleksiuko drau i į Marijos vaikelių skaičių laikė save DieI vo Motinos ricieriuin ir laikė šventa pago tuojau po jo mirties.
•
J
j reiga visu užsidegimu platinti pamalduKalbėtojas taip piešia tų įspūdį,
J mų Dangaus Motinai. Trumpu laiku pakurį sužadindavo jo pavyzdys mokyklos
Į traukė prie savęs nemaža draugų ir net
jaunuomenėje:
! Įsteigė kitų ratelį. Šio ratelio nariai y
— Visi matė dorybes. Pats jo buvi patingai garbino Marijų.
mas buvo akstinu, ne kartų sąžinės prie
Jėzuitų mokyklas lankė labai tortin
kaištu. Jo žodžiai karšti turėjo dovanų gų Florencijos šeimų vaikai. Todėl jų vai
patraukti mūsų širdife. Klausėme patys kai dažniausiai kalbėdavo apie medžioji
savęs, kaip galėjo tiek pamaldumo, tiek mus, arklius, žaidimus ir t. t. Mažasis
nusižeminimo ir tiek patraukimo nisaldai Bertis turėjo dėl to kentėti ir stengėsi
jungtis su tokiu linksmumu. Nebuvo ja juos nuo tų dalykų atitraukti prie aukš
me mažiausio šešėlio tinginystės, išdidu tesnių. Namie ne kartų kalbėjo motinai:
mo. Matant visuomet jį namų ir vis juo
<— Mamyte, kaip Dievas mums yra
kiantis, atrodė, kad jo siela niekuomet maloningas, kad atėmė žemiškus turtus;
tiek yra pasaulyje pagundų, kaip aš bū
nepersiskiria su Dievu.
Jam esant net didžiausi iškykėliai nę- čiau išsisaugojęs nuo jų. j
[ vartojo netinkamų žodžių. “O, sakė, ei
Rimta jo išvuizxla ir mandagus su vi
na Aleksiukas.” Paprastai malonus, bet sais pasielgimas buvo nutolusi nuo pašau

galbų ūkio pramonei,
sutei
kiant daugiau kredito ir su
randant rinkas ūkininkų ga
miniams. Taip pat skatinti ai
auginti miškus ir išleisti prak
tiškų įstatymų
apsaugojant
miškų gyvūnijų. Suteikti mo
terims teises būti prisiekiisiutuo būdu suteiktų milijonui

būti daug saulės šviesos, o dar daugiau šva
ros ir kitokių patogumų darbininkams.
Krašto vyriausybės pareiga yra raginti
gyventojus, kad jie nuolat žygiuotų pirmyn,
kad visam krašte pažangos‘ pulsas būtų aiš
kiai jaučiamas. Jei žmonės yra reikalingi nu
rodymų arba paramos, vyriausybė turi jiems
tai visa parūpinti. Kaip vanduo stovintis vie
toje genda, taip ir nedarbas skaudžiai veikia Išleisti įstatymų, priverčiau
krašto tvarkų. Iš nedarbo kyla nepasitenki
čių visoje valstybėje, kad vi
nimai pačios vyriausybės, tvarkos ir įstaty
sos savivaldybės subalansuomų negerbimas.
tų savo metinius biudžetus.
Šiandien visas pasaulis nedarbo palies.
. , ,
Remti visais galimais būdais,
tas. J. Valstybės turi parodyti, kad nedarbu , , .
,
...
, J
\
,
ikad karo veteranai ir ju nasgalimh nusikratyti. Kitos valstybės bematant
.
.. ...... ,
"
..
...
. i les ir vaikai butų tinkamai ap
panaudos amerikonų metodus ir visur tada
(Tąsa 6 pusi.)
prasidės kova su nedarbu.

liškumo. Apdaras, nors kuklus, tačiau atitinkamas jo luomui.
Kartų vakare, grįžęs iš mokyklos krei
I
pėsi pas motinų, sakydamas:
— Ar tai ne puikybė nešioti tokius
puikius rūbus? Nuo to laiko, kai priklau I
sau prie Marijos Vaikelių draugijos aš
nemėgstu tų drabužių. Jei mamytė sutik
si, aš mesiu šiuos nereikalingus drabu
žiui; Dievo Motina daugiau malonių man
siųs ir aš mažiau turėsiu pagundų tuš
tumui.
Motina nesipriešino Aleksiukui ir įvyko kaip jis norėjo.
Daugaus Karalienė gausiai atsimokė
jo mažajam savo didvyriui dvasinėmis do
vanomis. Violanta, prieš kurių sūnelis nie
ko neslėpdavo, pasakojo, kad pati Dievo
'Motina turėjo jam regimu būdu apsireik
šti ir tada atverti jam paslaptis. Vieno
tokio apsireiškimo metu Aleksiukas ga
vo suprasti nesuteptos širdis skaistumo
I vertę.
\
Nuo šio laiko žemės angelo širdis bui vo laisva nuo visokių dėmių. Violanta
buvo viena iš tų laimingų motinų, kurių

sūnūs buvo nepažinę pikto; kiek kartų
norėjo ji atsargiais žodžiais įspėti jį apie blogą, tiek kartų įsitikino, kad Aleksiukas visai nesuprato apie kų jį kalba.
Pasaulio nuotykiai ir visoki pasakujiniai visai nedomino Aleksiuko. Net visai bijojosi jų, kaipo pavojaus numylė
tam pamaldumui. Darbštus ir įpareigotas
niekuomet neleido veltui laiko, skirto pa-,
mokoms ruošti. Viskų dirbo rengdamasis
ateičiai, apie kurių galvojo. Širdis jį trau
kė ten, kur buvo didžiausias turtas, —
prie Dievo Motinos altoriaus ir prie
Švenč. Sakramento. Nemaža laiko skyrė
maldomu Jėzui, Švenč. Mergelei Marijai
ir Angelui Sargui.

' Nemėgo per daug žaisti ir linksmin
tis. Žaidė tik dėl pareigos ar mandagu
mo, bet ir tada jis neperžengdavo ribų.
Tai pastebėję jo draugai sakė: “Matyt,
Aleksiukas ieško žaidimų kitame pasau
ly.”
Ir tiesų jie sakė, nes jo siela skrajo
jo ir troško aukštesnių dalykų....
(Bus daugiau)

Antradienis, gegužės 17.
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Visi iš anksto rengkites j tą pikniką. Visi iš anksto Įsigykite iš kontestininkii bilietą, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengiatės būti liu
dininkais didelio kontestininkų laimėjimo.
-“t

Tūkstančiai Laukia Gegužes 29 Dienos
TŪKSTANČIAI ĮDOMAUJA KAS LAIMES DIDELES DOVANAS

Važiatt Listai su “Oran” Musija
BIRŽELIO (JUNEJ 21 d., 1932
.D»
ll

V*-

Tl

- 'T - »
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MILTINAS LAIVAS “JLE DE FRANCE”, 42,(XX) TONŲ

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu 1LE DE FRANCE
(turistine klest) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio 21
d. i vyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).
Mos parūpiname pasportus, re-entrv perimtus ir itus kelionei reikalingus
dokuim litus. Atsiminkite, kad kai kuriu dokumentų gavimas ilgai trunka. To
dėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų reikalus aprūpins

“BSflUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

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

M?

TREČTA DOVANA:
gražus namų papuoša
las — KIMBALL ra
di o.

KETVIRTA DOVANA

PENKTA^DOVANA:

Naujausios stailos laik

Naujausios stailos laikrodė

rodėlis su laimėtojo ini

lis su laimėtojo

cialais vertės $20.00.

vertės $15.00.

inicialai'

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

IR VISA EILĖ KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
,

z

t

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

ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir

h».-
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DRIUC1S

Kontestininkų stovis

CHICAGOJE

V. Stancikas, 1706 W. 47
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
St., Chieago, 111......... 701,500 Alelrose Purk, 111. .. 162,900
O. Rašinskienė, 1639 S. 5ll i Misiūnas, Koseland, 111. 24b
Avė., Cicero, 111...........
P. Gubysta, 4355 S.
St., Chieago, 111...........
A. J. Janušauskas,
50th Ct., Cicero, 111 ..

695,500
Mozart
650,300
1301 S.
589,337

GEDIMINO SPULKOS
REIKALU

Gegužės 10 d. “Draugo”
nr. B. P. Balsas, aprašęs misi
jas ir rengimų pagerbimo va
kari} kun. St. Joneliui, nežinia kokiais motyvais bando
aprašyti lietuvių statybos ir
paskolų bendrovę (Gediminas
Building and Loan Association), kurios raštinė yra 4425
So. Fairfield Ave. U. P. Bal
sas dėl nežinojimo arba gal
dėl blogos valios nori pasta
tyti Gedimino statybos ir sko
linimo bendrovę blogoj repu
tacijoj tarp Chicagos ir viso
pasaulio lietuvių.

\V. 108th St................ 160,470
A. Žolynieuė, 6709 Arclici
Avė., Chieago, III. ... 119,950
A. Guilėnas, 6807 So. Camp
, bell St., Chieago, 111. 115,000

Sutkus 1007 Eight st.,Wau
St., Chieago, III. .... 570,580 'kegan, 111................
103,300
P. Varakulis, 724 West 18!

V. R. Mandravickas, 815-45 ; Gaižauskas, 148 E. 107th st..
St., lvenoslia, Wis. .. 550,400 j Koseland, III................... 88,625

A. Stuiginskas, 1628 S. 50 i A* L’ondratas, 1706 E. MaPhila.
Pa.
Ave, Cicero, III......... 534,2701 y°menshy« ave
.... 83,800
Grybas, 2244
Adams i Bugentavičius, 1616 N. Lin
W.
454,140 i
St., Chieago, 111.
coln

St.

Chieago,

III.

Antradienis, gegužėm 17, i."

61,900

S. Staniulis, 6651 3. Talman, Vaicekauskas, 4242 S. MaAve., Chieago, 111. .. 440,430 plewood ave., Chieago, III.
M. Varkalienė, 6315 So. Lili
..............................................
44,400
eolu A v., Chieago, 111. 377,345

troje poroje laimėtoju liko, rie, kaip ir tie jaunuoliai, ne
aišku,
Drapiežnas Dzūkas, atkreipė į tai dėmesio. PikniTai dzūkiška jėga!
Įko šeimininkams toks nesirūMedžių pavėsyje pavasariu ' »,ini,MttS . savo rC‘,uė^ sau8u’
džiaugėsi šeimynos su vaiku-illlu Ileteikiu gulbės. O, rodos,
eiais. O jaunimas šokių sarę-! Pal)ra«ta« žmoniškumo Jausje miklino kojas. Kadangi šu mas ir pikniko tvarkdarių pa
linys tų dienų neveikė (ar ne reigos reikalautų rodyti dau
norėjo veikti?), tad gėralų giau rūpestingumo. Negali gi
pardavėjai
gausiai ramino pikniko dalyviai sėdėti prie
stulų, užkandžiauti, šnekučiuo
troškulį pikniko dalyviams
ti ir kartu gaudyti beprotiš
Atrodo, kad mūsų parapija kų jaunuolių mėtomų bolę...
bus patenkinta pikniko pasėli Jei mūsų piknikai ir ateity
jiiėmis. Nepatenkintos bus gal bus panašiai“ tvarkomi”,tai
piktai kelios šeimynos. Kodėl? klausimas, su kokiu noru žino
Štai, kodėl. Kaip paprastai,' nės važiuos į tokius piknikus,
žmonės į piknikus važiuoja ne j jeigu jiems grės pavojus iš
tiek savo malonumui, kiek ’lab ! pikniko grįžti su pramuštu
darybos tikslu.
Šeimynoms galva arba ir visai negrįžti iš
(artimesnių draugų ar gimi ten?

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
jų ir išvertė T. Kazimieras
kapucinas, išleido seserys kotrinietės. Maldaknygėje yra
paaiškinimas apie atlaidus ir
daugiau, kaip 300 Įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė
atlaidus. Nors visos maldos
geros, bet už vis geriausios
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. 60c.

katališkuim}. Štai, jie; tegu
visuomenė pati sprendžia, ku
rie juos pažįsta ,ir jei kas tu
ri pamato, tegu juos smerkia.
Valdyba: Jonas Sandaras —
prezidentas, Juozas Valskis—
viceprezidentas, Juozas Vili
mas — viceprezidentas. Juo
zas J. Palėkus—sekretorius ir
reikalų vedėjas, Juozas C. Eneher — sekretoriaus pagelbininkas, Povilas M. Smitas —
iždininkas, Juozas J. Grisk—
advokatas ir patarėjas.
“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave.,
Direktoriai: J uozas Klapatauskas, Jonas Žiauberis, An
Chieago, III.
tanas Lukošius, Zigmontas
Kūkalis ir Ben. A. Jovaišas.
BIZNISIr štai, jei B. P. Balsas tu- nėms) juk maloniau važiuoti
Apie tai turėtų rinitai pa REMKITE VISUS BIZNIE
kur privačiai į miškelį ar dar
galvoti ir piknikų rengėjai ir
^ų blogų prieš minėtus zmo
RIUS KURIE SKELI
žų.
Tačiau
į
piknikų
važiuoja
nes, tegu jis išeina viešai, ne
visų jaunuolių tėvai, kuriems
“DRAUGE”.
pasislėpęs* ir tegu jis tuos daugiąusia labdarybės tiksiu, rūpi, atsiprašant, ne bonius
žmones parodo visuomenei, norėdami medžiagiškai susti auginti, bet dorus, išmintin
kada jie yra nusižengę kata printi tų organizacijų ar įstai ' gus ir protingai sportuojan
likybei ar lietuvybei. Tegu .jis gų, kurį piknikų rengia. Visuo ' čius jaunuolius. Viską, matęs
(John Eagdziunas Borden)
parodo, kur ir kada bendro menė tai daro ne vien tik tiADVOKATAS
vės susirinkimuose buvo pa kietus pirkdama, bet Ir pikni- MARIAN HILLS COLLEGE
105 W. Adams St., Rm. 2117
juokiama katalikybė ar koks'^° lcn&cJU bufietus gausiai
Telephone liandolph 6727
HINSDALE, ILL.
kitas tikėjimas. Jeigu jis to lankydama. Aišku, privačiuo
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090
neparodys, tai tegu visuome se piknikėliuose mažiau išlai
Kas nori studijuoti Lietu Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
dų susidaro. Suprantama, vvk
nė žino, kokiais blogais sume
stant į piknikų, yra noras ty vių Kolegijoje tesikreipia į
timais jis nori bendrovei pa
ru oru prisikvėpuoti tų dieną Rev. Dr. J. Navickas, St. Makenkti.

■t

B. P. Balsas nėra įganotas
M. Povaitienė, 700 S. 9 st šaukti bendrovės narių susi
Ag. Gilienė 3131 Emerald 1Ierrin> n,.............
33>550
rinkimų, kjiris įvyks bendro
370,940
Ave., Chieago, 111.
Bacevičius, 1850 \Yabansia vės raštinėje gegužės 17 d.,
P. Petrauskas, 14 Johnson Ave. Chieago, 111......... 26,700
nes tai valdybos darbas. B. P.
st., Bingliamtoa, N. Y.
J. Vaičaitis, 424 Dean St., Balsas sako, kad bendrovė su
............................... 352,490 Scranton, Pa................ 25,850
organizuota prieš 16 metų. Iš
A. Paukštis, 2225 S. Oakley tikro ji suorganizuota 1914 (t.
J. Aūkškalms, 1354 iiarri
son St., Gary, Ind. .. 275,010 Ave., Chieago, 111.......... 21,000 y. prie 18 metų) Bendrovę su
lp. Taruška, 2334 S. Oakley
A. Valančius, 1-226 S. 50
organizavo ne vien tik kata
Ave., Cicero, 111.......... 224,500 Ave., Chieago, 111. .. 20,650 likai, bet tų laikų Brighton
J. Balsis, 610 Wall St. Rock Parko pionieriai — geri tėvy
O Kazlauskienė, 4356 S.
Rockwell st., Chieago 188,550 ford, III........................ 5,800 nainiai lietuviai, be jokio ti
A. Langmanas, 4521 S. WaP. Pabijonaitis, 2320, W. 23
kybinio ar srovinio skirtumo.
ir jaukiose savose kompanijų- Į ry’s College, Thompson, Conn.
PI., Chieago, 111, .... 180,900 shtenavv Ave. Chieago,
ADVOKATAS
B-vės pirmutiniai susirinki Tas. pats B. P. Balsas net se laikų gražiai praleisti. Jau-j bet kas iš Vakarinių Amen-i
Rėkus, 1850 Wabanšia ave., 111................................ 17,700 mai buvo ne parapijos svetai viešai agituoja narius nesiraMiesto Ofisas 77 W. Washington SI.
905
Tel. Dearbarn 7 966
Valaitis, Luzerne, Pa. 1,01X1 nėj, bet p. Petro Zabielos Kcal j gyti ant įgaliojimų (Proxy), nimas, kuriam nerūpi tyras o ikos,Valstybių, tai yra, iš Illi- Roooi
Chieago, 111................ 175,9i0
Valandos: 9 ryta iki 4 po pietų
ras, eina pasišokti. Bet šį kar- nois ir aplinkinių valstybių,
Estate raštinėj (2703 W. 47tli į bet ateiti į susirinkimų. Žino tų kažkodėl ne visas jaunimas negali keliauti j Connecticut, Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
— 6 iki 9 vai.
St.) ir tik 1917 m. pabaigoj,1 ma, bendrovės valdyba irgi norėjo vėsioje salėje šokti. At- Į tai pirmųjų dviejų kolegijos 4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337
p. P. Zabielos raštinei perėjus nori, kad nariai dalyvautų su- sirado būrelis jaunuolių, k u- metų mokslų gali įgyti Ma
Namų Tel. Hyde Park 3395
į
p.
Wozniak
’
o
(lenko)
ran

Sumažinus
tas
ir
kitas
išlai
NAUJI MOKESČIAI YRA
sirinkime, nes tam ir yra šau- rįe užmiršo, kad į piknikų at- rian Kilis Kolegijoje.
das, naujų mokesčių vis dėl kas, bendrovė apie 5 mėnesius kiamas metinis susirinkimas važiavo: sumanė beisbolę pa
BŪTINI
Kreipkitės adresu:
to negalima išvengti.
Nes, šaukdavo susirinkimus priva supažindinti visus narius su svaidyti viršum žmonių gal
LIETUVIS ADVOKATAS'
Nauji kongreso skiriami mo štai, koks yra finansinis vy tinėje svetainėje (4535 So. bendrovės reikalais. O tie, ku vų.... Niekas jiems to nedrau REV. V. KULIKAUSKAS,
155 N. Clark St., Room 969
Telephone FRANKLIN 6745
Marian Hills College,
kesčiai yra būtini. Taip pų= riausybės stovis: vyriausybės Rockwell St.). O kai pasiro- rie negali atvykti į susirinki dė Tik, štai, nekaltoji bolė
3117
Union Ave., 7 iki 9 v. v.
reiškia senatorius Moses’as iš metinių išlaidų yra apie 4 bi- ( dė, kad karčiamos užpakaly mų, tie turi savo įgaliojimą trenkia j alkūnę p. Jurgelienei,
Hinsdale, UI.
Telephone VICTORY 2213
lijonai dolierių. Iš to vienas j nebuvo patogi vieta, tai susi- duoti savo draugui, tegu jis kuri sėdėjo prie stalo su savo
New llampshire valstybės.
Senatorius Moses’as senai y bilijonas reikalingas perisi- rinkimai buvo perkelti j pa- už jį balsuoja. Bendrovės 50% pažįstamais, o aplink kelioli
ra viešoje tarnyboje ir jis tu joms, kompensacijai ir karo lapijos mokyklos koridorių, akcijij turi būti > atstovaujama ka vaikų žaidė. Bolė negumiri daug patyrimo vyriausybės veteranų pašalpai. Šių išlai neš1 parapija svetainės tuomet susirinkime, kitaip jei ir daug nė. Taip labai užgauta ranka
dų jokiu būdu negalima su- dar neturėjo. Čia susirinkimai narių susirinks, o nebus už bematant sutino ir nutirpo.
išlaidų reikale.
Kaip kas nori, gali šūkauti mažinti. Gal reikės dar dldin- buvo apie 2 ar 3 mėnesius ir tektinai akcijų, susirinkimas Ponia Jurgėlienė nesenai iš
prieš vyriausybę už jos didę«ie^ baro veteranai reika- kada a. a. p. F. Stasulis ati negalės įvykti. Todėl visi na kentė sunkių operacijų ir, be
les išlaidas, sako senatorius.: *aus ' pašalpos išmokėjimo. darė raštinę 4438 S. Fairfield riai, kurie galėsite patys ai i to, tų dienų šventė savo varBet vyriausybė nekalta ir jos ' Kitas
vienas
bilijonas Ave., čia buvo perkelti susi eiti į susirinkimų, prašomi į- dinės (Zofija). Gražiai buvo
negalima kaltinti, kad šiandie -doleiių išlaidų reikalingas ku rinkimai. Tai įvyko 1918 m. duoti savo įgaliojimus sekre pasveikinta... Ar daug reikė
kovo ar balandžio. Nuo to lai- toriui iki gegužės 17 dienos, jo į galvų pataikyti? Jaunuo
metinių išlaidų sąmatai reika 10 sbolų palūkanoms.
Du blijonai dolerių išlaidų I k° bendrovė pasiliko pas p. ne vėliau kaip 7 vai. vakare. lis, kuris bolę gaudė, stovėjo
lingi keturi bilijonai dolerių.
Laikys teisių ofiso valandas ant Town Of Lake
Stasulį
iki
jo
mirties.
StasuJuozas
J.
Palėkus,
netoli
to
stalo,
už
kelių
žings

lieka
einantiems
reikalams
—
Ateinančio birželio 30 d. vy
4600 So. Wood Street, Antradieniais ir Kevirtariausybės ižde nepritekliaus vyriėusybės mašiherijos pa liui mirus 1929 m., bendrovė Gedim. st. ir pask. b-vės sekr. nių. Keliems vyrams papra
dieniais vakarais nuo 7 iki 9 valandos.
šius beisbolininkus eiti kur
bus apie du bilijonai dolerių, laikymui. Šias išlaidas galima įrengė savų raštinę 4425 So.
nuošaliai žaisti, ne viršum
LINKSMAS PIKNIKAS
o paskui kitais metais ir tiek mažinti ir priseis jas mažinti Fairfield Ave., kur ir dabar
Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
tebėra.
žmĮonių galvų ir vaikų bolę
SU NEMALONUMAIS
pat. Yra tik dvi priemones kad ir puse bilijono dolerių,
Telefonas Piullman 6377.
mėtyti,
ir nurodžius, kad
nepriteklium nusikratyti: ar-j Nežiūrint šio mažinimo
be
B. P. Balsas neteisybę rašo
Jo miesto ofisas:
Praėjusį sekmadienį, gegu smarkiai hole užgavo moteris
ba didinti mokesčius, arba už, naujų mokesčių jokiu būdu apie dabartinę b-vės direkcijų
160 N. La Šalie St.
traukti paskolų. Paskolos už-'.negalima apsieiti. Jei dabar ir valdybų, prikišdamas jiems žės 15 d., Birutės Darže JvyKo kę, tie jaunuoliai nesirūpino
traukimas reiškia ne kitką, be ji} būtų apsieita, tai neto- nekatalikiškumo ir buk tai jie Šv. Pan. Gimimo (marketpar- nei atsiprašyti nei aiškintis,
gyvenų kur tai kitose koloni- kiečių) parapijos piknikas. bet akiplėšiškai šaipėsi, ne
kaip tik naujus mokesčius. Pa limoj ateity būtų sunkiau.
skolų reiks kada nors atmo
Ašara
jose. Bet tai visai nesvarbu, Buvo karštoka diena, tad kreipė jokio dėmesio ir toliau 'ž1
kėti. Be mokesčių nebus ga
kur kas gyvena; svarbu kaip daugybė žmonių negalėjo iš sau beprotiškai žaidė tarp sta ”
lima to padaryti. Kiekvienam PALAIMINTASIS KUNIGAS bendrovės narių sudėtus pini sėdėti tvankiuose namuose — įų ir vaikščiojančių žmonių
turi būt suprantama, kad pa
JONAS BOSKO
gus tvarko. Gedimino staty pilnais automobiliais traukė į Tada vienas vyras griežtai pa
skola didina išlaidas. Tad ge
bos ir paskolos bendrovės tur Birutės Daržo pavėsį ir tyrų reikalavo iš ten pasišalinti.
riau dabar skirti mažesnius
Jo Asmuo, darbai ir aukly- tus siekia iki $200,000.00. B- orų. Žmonių suvažiavo labai Pagaliau, jie susirinko į krū- S
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai me^ £
vų ir, kelias minutes pasitamokesčius, negu paskiau di ba, tai yra plačiai aprašyta vė yra suteikus piniginę pa daug.
juos perkam ir mokame $40 už $90 bonus ir $80 už $100 E
Buvo ir ristynės. Ritosi dvi , rę, toliau žaidė toj pačioj vieJo visas gyvenimas ir nuveik galbą apie 700 lietuvių—namų
delius.
,
bonus su kuponais.
=
Kad vyriausybės išlaidos ti dideli darbai, ypač Jaunuo savininkams, ir kiekvienas iš poros stiprių, raumeningų m n toj. Žmonėms pasipiktinus, ki
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- £
šiandie didelės, niekas to ne menės auklėjimo.
jų buvo patenkintas b-vės pa sų vyrų. Pirmoji pora baigė tas vyras nuėjo apie tai pra
than
tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar- g
ginčija. Bet tai pokarinių me Knyga didelė, puslapių 707, tarnavimu. B-vės nariai iki savo darbą be pasekmių. An- nešti pikniko rengėjams, kukiai ir tikslingai parūpinam.
š
tų pasėka, kada kongresas lie popieriniuose viršeliuose, kai šiol gavo didesnius uždarbio
atodairos ir be reikalo eikvo na tiktai . ................. $2.50 nuošimčius, negu kur kitur. iMiininiinmniimmiiiiniiiimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiHHiiiiiiiHiiimitt £
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam 3
jo krašto iždų. Už tuos turė Gegužės Mėnuo, kiekvienai B-vės valdyba ir direkcija la
nei centas nežuvo.
tus geruosius laikus šiandien dienai skaitymai. Vertė kun bai sumaniai paskolas duoda
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINES VANOS =
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judoino ir nereikia atsakyti.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c. vo ir duoda, taip, kad per 18
IR ELEKTROS TREATMENTAI
=
judonio turto. Visais reikalais kreipkitės:
Šen. Moses’as sako, kad jis,
Vadovas Sakyklai. Trečioji mietų tik vieną namą už pas
«VE0IftK( MABfRflTIJHMAI IR ELEKTROS MASAŽAS
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Šalčio
senate tarnaudamas, visų lai knyga. Pamokslai apie Dievo kolą turėjo parduoti. Kadangi
Ir taip f oi lauš, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentat.
ką balsuoja už išlaidų mažini Malonę, Sakramentus ir Mai- šiais nedarbo laikais visur yra
Mineralinės, suffertnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
mų. Artimoj ateity senatas tu dą. Antrasis padidintas leidi pinigų trūkumas, mūsų bencijų, kuomi galima ISslgelbėtl nuo visokių Ilgų.
rėš sumažinti visų vyriausy mas. Vyskupas Kaz. Paltaro dorovė turi užtektinai pinigų
KAMBARIAI nfcb PERGl'LfJIMO
bės tarnautojų algas. įBus su kas. Kaina................
$1.50 ne tik nariams reikalui esant
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 12 vai, nakties
4559 South Paulina Street
mažintos algos pačių senato Virš minėtas knygas gali išmokėti, bet dar ir naujiems
Telephone YARDS 0145
rių ir visų kitų kongreso ats ma gauti:
nariams paskolas suteikti. Da
Kampas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552 £ £
tovų.
“DRAUGO” KNYGYNE
bar apie valdybos ir narių įro
luiiiaiiiiuniiiiiiiHuiiuiiniiiiiiiiiiiiinnuiM

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

NAUJI MOKESČIAI BŪTINI

į

CHAS. A. PEPPEB

Pranešimas
ADV J P WAITCHES

į

Perkam Lietum Bonus

į

‘ A. F. CZESNA’S BATHS ! ’

John Ja Zolp

1657 W. 45th Street

, D R I m B
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! liautųjų, iki šiol savos sana- neto nuliai esą labai gerai pri

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

tori jos nė viename Lietuvos
kurorte neturėjo. Šiemet poli
cijos tarnautojai susirūpino
pasistatyti vieną sanatoriją
1
•
,
‘
.
.
Birštone, o kitą Palangoj. Bi.. . .
rštone sanatorijai lėšas siūlės
patys policijos tarnautojai, o
Palangoje policijos tarnautojums sanatoriją pastatyti su
sirūpino tam tikra naujai su
organizuota policijai remti
draugija, kuri parūpins tam
reikalui lėšų. Kaip teko suži
noti, paruošiamieji darbai jau
visai baigiami. Laukiama, kad
sanatorijas netrukus pradės
statyti. Palangoje sanatorijai
sklypą davė žemės ūkio mini
sterija.

D A K T A R

rašyti. Tų visų dolerių vertė
esanti tik 13 dol.
Ofisas Tel. Grovehill

I:

0617

, tas 02,107.30 lt., santaupų pa
Res. 6707 S. Artesian Avė.
Baskui valdininkas pareiškė,
. , • • .
... ,. ..
Tel. Grovehill 0617
DR. SUZANA A. SLAKIS
daryta 3,294.07 lt., kurių 1,kati pinigai buvo. išimti iš vo,, . ....
•.
s
Specialiste Moterų Ir Vaikų Ligų
370.74 lt. paskirta atsargos ka
ko, kuris buvo atėjęs is Kanpitalui, 1,265 lt. valdybai at
no ir buvo adresuotas kažko
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYLY TUJAS IR CHIRURGAS
Balandžio D d. Kaune žemė!
2423 \Vest Marųu>-tte Road
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
atsargos
lyginti ir 058.93 lt
kiaiu Osk. Levi. Betyrinėjant Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. #-12 A.M.
KIO
rūmų namuose įvyko
(Vakarai*: Utarntnke ir Ketverge Iki 8 vai.).
paaiškėjo, kad Osk. Levi yra
i kapitalui. Šiems metams są
Nedėlioj susitarus
S^redoml* Ir Nedaliomis pagal susitarimą.
Liaudies menui, ir namų praOtiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 Į
netikra pavardė. Jis pasisakęs, Tel. Lafayette 57#3
inata patvirtinta 19,800 lt. NuMargimonei remti b-vės
tarta prašyti žemės ūkio rūkad jo tikra pavardė yra Leo
niai” metinis visuotinis susi
Kan ir kad jis atvykęs j Ber
mų, kad duotą 15,0<K) lt. pas
rinkimas. B-vė įsteigta 1930 Į
Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6912
Ofiso Ir Re*. Tel. BouL 5914
kolą paliktų kaipo i>ašalpą pa
lyną iš Kauno. Nustatyta, kaxl Vai 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
m. spalių mėnesį, 1931 m. ge
DR. BERTASH DR. NAIĮtELIS
grindiniam kapitalui sudaryti.
tas jo tvirtinimas neatitinka Office: 4459 S. California Avė.
gužės 5 d. atidaryta namų
Nedėlioję pagal sutartį
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Šiais metais per 3 mėn. krau
tikrenybę, jis atvykęs į Ber
pramones gaminių krautuvė
Vai.:
1-1 Ir
vai. vak.
Tat: 1-4 Ir 7-9 vai. vakar*
tuvė padariusi 24,7'X) lt. apy
lyną iš Paryžiaus. Užklausta
Kaune (Laisvės ak). Tai dar
Nedėlioj susitarus
Nsdėlloj aiultar**
DENTĮSTAI
mūsų kriinin. policija atšakiu
vartos.
.—y
esą maža tepadaryta, reikia
si, kad! jai žinomas ir Leo Kan Pbone Boulevard 7042
Išrinkta revizijos komisija
Res. 9866
Tol. Canal 0257
Res. Prospect <459 Tel. Ofiso 4060
ii provincija pasirūpinti. Be
iš; S. Kymantaitės-Čiurtionieir Osk. Levi. Sjiėjaina., kad
to, reikia pabandyti ir pastu
nės, O. Mašiotienės ir Vaške
dolerių j»a«lirbiaėjimas yra vy
dijuoti namų pramonės gamiDENTĮSTAS
kęs Kaune.
lio. Daug dar pakalbėta eina
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
iii eksporto klausimas. Užme
4645 So. Ashland Avė.
SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMAS
maisiais reikalais.
1821
SOUTH
HALSTED
STREET
KENOSHA,- WIS.
ta keletas santykių su užsie
Art^ 47 Street
KAR1UOMENĖ
ŠELPIA
Ofiso vai.:
Hezidencija
6600
So.
Artesian
Ava
nis. Yra galima net papras
Susirinkimų įstatymas sva
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
i'ei.
Caual
6f22
POLICIIA NETUKUS PRA
Valandos:
11
ryto
Iki
4
po
pietų
VARGŠUS
Rezidencija:
tas drobes eksportuoti. Tik
rstomas vid. reik. m-joj ir bū
I iki 9:99 vakar*
3904 — 71st Street
DĖS STATYTI SANA
Nedėliomis tie susitarus.
bėda su kainomis, nes jų iki
siąs greit įneštas ministerių
TORIJAS
Alvtus. Bedarbius ar šiaip
šiol beveik nebuvo. Šioje sri
u E N T I b T A S
kabinetan. įstatymas nuinatąs
Tel. Canal 6764
Res. Republic 6354
vargšus, šelpia visuomenė ir
2201
West 22nd Street
tyje dar daug galima padary
viešus
ir
uždarus
susirinkiDaugelis Įstaigų tarnautojai!
kariuomenė. Vietinė karinome
(Kampas Leavitl St.)
ti; propaguoti molio, medžio,
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
jau keli andai turi pasistatę mus. Busiančios tiksliai nu- nės dalis tiems piliečiams, kil
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
pintinę, mezgimo gamybas. savo sanatorijas Palangoj arGYDYTOJAS, CHIRURGAS
susirinkimo pirminin-,
turį atįtįnkamus burmistro
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Seredoj pagal sutari)
IR OBSTETRIKAS
Kertė So. Western Avenue
Keikia, kad pačia b-ve daugiau ba Birštone. Policijos taniau- ko ir atsakomojo asmens pa-l
pažymė.įimus, duoda, duonos
Tel. Prospect 1028
Gydo
staigias
ir
chroniškas
ligas
mūsų visuomene susidomėtų, tojai, iš kurių tarnyba svei-l1^08- Atsakomajam asmeniui ( kiR
I lloulevurd 7589
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
vyrų, moterų ir vaikų
.
. _ __ įgr. po 25 centus. Tai dideRez. Hcmlock 7651
ją palaikytų ir remtų.
Tel. Canal 0706
numatoma
admmistratyvinė
..
.
,
,.
,
DARO OPERACIJAS
katos žymiai daugiau reika...
ie lengvata biadnuomenei, nes
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v.
Ligonius priima kasdieną, nuo
. ,
.
Bendroves alansas suves-Jauja, negu iš kitų įstaigų tar- bauda iki 1,000 lt. arba iki 1 nneste
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioj pagal susitarimą
duonos niekur pigiau
mėn. kalėjimo. Jeigu susinu-j
..
,. , .
... , ,
Nedėliomis ir seredoiuls tik
D E N T 1 S T A S
..
. . . .
. . negalima gauti, kaip 4b et. ki
iškaluo susitarus
kimo
dalyviai
nepaklausys
pi-1
4712 So. Ashland Avenue
GRABORIAI:
Ofisas,, Laboratorija ir X-Ray
rmininko pastabų, tai galės i
2130 YVEST 22nd STREET
Vai.: Nuo 10 ryto iki S vakaro
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
būti baudžiami iki 2,50t> lt. arCH1CAGO
PARDAVĖ JAU DU TREČ Tel. Cicero 13 60
LACHAVICH lia 10 savaičių kalėjimo.
4729 WEST 12 PLACE
X-Kay
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
DALIU
CUKRAUS
t
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis
PIGIAUSIAS 14 ET. GRABORIUS
“MARGINIŲ” SUSI
RINKIMAS

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. Z. VEZELIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALAT0R1S

DR, G. I. BLOŽIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

,

..

r

.

.

.

DR. A. F. KAZLAUSKAS

i

DR. S. A. DOW1AT

J. F. RADŽIUS

IR SŪNUS

CH1CAGOJE
Laidotuvėms
p:itarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Canal
6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

LIETUVIS GRABORIUS

Cukraus fabrikas iki šiol
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
pardavė jau <lu trečdaliu slavo
valandai vakare
produkcijos cukraus. Nepar- Nedėliomis ir Seredbmis susitarus
Viename Berlyno |>ašte bu-, . , ...
...
.
4847 W. 14th ST. Cicero, 111.
1 ,
. 1 duotų liko tik apie 20,<MM) inai2314 W. 23rd PL, Chicago
vo nutvertas pašto valdimfi-'
.
.
, ...
,
ofiso Tel. Republic 2266
__________ _
__ ____
1
1' •" Žmones _lietuviška
cukrų
Namų Tel. Hemlock 2010
1439
S.
49
Court.
Cicero
TU
I
kas
beplėšias
laiškus
ir
beimąs
1
'.
...........
’
."
L
,
,
w u. to voun,
m.
......
perka noromis, tik nusiskuinl
TEL. CICERO 5927
iš įu dolerius. Per kratą pas
žia jo pristatymu, nes pats
valdininką rasta 11,300 dol.,
DENTISTAS
i fabrikas j<l prekybos kaip rei
Telefonas Yards 1138
liet jis pareiškė, kati tie dole2403 VVest 63rd Street
! kia vesti nesugeba.
kampas \Vestern Avenue
riai esą netikri, nes prie vie-į
Vai. 9—9 išskiriant tračiadienius

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2514

" c

Dr. C.K. Kliauga

Turiu automubilids visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

U ūsų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi

1821

Chicago, 111.

Nauja, graži ko
plyšta dykai.

GRABORIUS

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUČAS

Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203-8413

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7522

Nubudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,, patarnausiu
simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu

kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausiai ir Didžiausia

VLADISLOVAS

So.

Halsled

'Mirė geg. 15 1932 m. 11 vai.
naktį, sulaukęs pusamžio. Kilo
iš Tauragės apskr., Šilalės par.
Misučųų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 24 mPaliko dideliame nuliūdi
me brolį Joną, pusbrolį Joną
Drazauskį, dvi pus.scse.res Marcijoną ir Johaną, du švogerlu
Petrą Blindžių ir Julijoną Rubį ir gimines, o Lietuvoj, dvi
seseris Oną. I’etrokienę ir Do
micėlę Naujokienę.
Kūnas pašarvotas 4533
So.
Ilermitage.
Laidotuvės
įvyks
pėtnyčioj geg. 20. Iš namų 8
vai. Ims atlydėtas . šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj įvyks geduUngvis -“-pamaldos už
velionies sielą.
Po pamaldų
ims nulydėtas į šv. Kazimiero
kailines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

laidotuvėms patarnauja gra
liorius Budrikis,
Tel.
Yards
1741.

Ofisas:

—

4045

S.

Ashland

AKIŲ GYDYTOJAI:

po tėvais Andre.šiuniutė

Mirė gegužės 14 <1. 3:30 vai. .ryte, 1932 m., ant ūkės Luther
Mich. sulaukus senatvės amžiaus, gimus Lietuvoje, Panevėžio
apskr., Naujamiesčio t«trap., Mazgaigalio kaimo. Amerikoje iš
gyveno 21 metus. Priklausė prie dr-jų Apaštalystės ir Lietuvos
Dukterų.
Paliko didelaini' nuliudme 2 diilkteris — Oną po pirmu vy
ru Rldtklenę ir žciftą l*oruiniką Druskinį, Kazimierą ir žonlą Viii
centą Kezel. f, sutins — Antaną ir marčią Juzefą, Jurgį, Juoza
pų Ir marčią Oną. Pollnarą ir Petrą, linukus, brolienę Kukoraitlenę, gimines Adešiunus, Andrešiunus Palionį** Valančiuniis,Wus
nowskius, Tautkus, Miliauskus Ir gimines Amerikoje, Lietuvoje
2 brolius, — Petrą ir Joną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 3354 S. Halsted St.
laidotuvės įvyks trečiadieny, gegužės 18 d. 8 .vai. Iš ryto iš
namų bus nulydėtas į šv. Jurgio par, bažnyčią, kurioj bus gedu
lingos pamlods už velionies sielą o iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Visi giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir sutekiti jai paskutinį patarnavimą.
Nubudę liekame,

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

llukterjs, Snnal, Zeniai, Mnrčtoes Anūkai Ir Gtulnės.

4605-07 South Hermitage Avenue

LaMoėuvėse
ward 4139.

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

patarnauja graborius A.
.

Masalskis.

Tel.

.

Boule-

■i

ZeL GrovehlU 1525

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto
2-4 Ir 7-9 vak.
8era*omls po pietų Ir Nedėldianiau
tik susitarus

2432 W. MARQUETTE ROAD
Res. Phone:
Englewood 6641
Wentworth 2000

Office Phone
Wentworth

3000

DR. A R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OL ir Res. Tel. HEMLOCK 2374

Ofiso Tek Victory 6893

Bea. ■ Tel. Drexel 9191
Jt*

neatsiliepia

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris
, esti priežastim
galvos
skaudėjimo,
1 svaigimo, akių aptemmio, nervuotuiuo, skaudamą akių karštį.
Nulinė
jataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETU VIS

A1UŲ

šaukite

Central7464

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

DR. A. A ROTH

6504 fc>. ARTEEiAN AVĖ.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

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 sutarimą.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo

ofisą

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECU ALliSTAS
Džiovų,
Vai.:

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.

Nedėliomis 10

iki

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaris

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910

80. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6107

Nuo

9

12

Telefonas Midway 2880

iki

Valandos:
11 valandai ryte:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio Lr ketvirtadienio.

SPECIALISTAS
HEMLOCK

2161

Tel.

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
nuo 10—4; nuo 4—2

Nedėliomis: nuo 10 iki lt.

------

4024

Ofiso Tel. VICTORY 3687

Valandos:

-

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. VAITUSH, OPT.

VIRG1N1A

Avė.

Tel. Yards 0994

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
ue akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

K1 KtUtMTIKNU

iki 8 vai. vak.

Telefonai dieną ir naktį

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2-6 Ir 7-9 vakare

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

DOMICELė.

ir t

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

A.

3 Iki 4

Lietuvis

DENTTSTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

4142 ARCHER AVENUE

DR. M. T. STR1K0LIS

DR. MAURIGE KAHN

vai.; 10-12 ryto;

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų

Street

Prirengiu teisingai ūkinius visuose
itsitikiinuosc,
egzaininavtnas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Eudeikis
«s

Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Ava
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—2 ir 7—8 vai. vah.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. P. ATKOČIŪNAS
GRUMBLYS

brolis, pusbrolis, pnsscscrr.s Ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius
Kadžius.
Tel.
Ganai
6714.

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kapomis 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
namug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui 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.

I

WALTEIUS GAJAUSKAS
Mirė gegužės 13 d. 2 vai. po
piet 1932 Ilk, sulaukęs 18 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, 111.
Paliko dideliame
nubudime
tėvą Joną ir motiną Oną. po
tėvais Šiaulikę, dvi seseris —
Suzaną ir Eleną, dėdę Juozapą
Šiaulį ir moterį Oną, aeaes —
Pranciškų, Juozapą ir dėdienes
.šukolus, dėdę Juozfpą Užkurą
ir dėdienę Eugeniją Šiaulius ir
gi minės.
Kūnas pašarvotas 4153 So.
Miiplewood Avė., namų telefo
nas Lafayette 4791.
Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gūžės 18 d. 8 vai. ryto iš na
mų į Nekalto Prasidėjitmo Pa
nelės Šv. par. bažnyčią,
kur
bus gedulingos pamldos už velionies stelą, o iš ten ims nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam paskutinį patarna
vimą.
Nuliūdę:

Tėvai, Seserys. Dėdės
Pusbroliai, Pusseserės
ir Giminės.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

Ofisas 2201 West 22nd Street

cor. So. Leavitt St- Tel Canal 6122

Tel. Cicero 67 66

I. J. Z 8 L P

3307 Auburn Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

bu*.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba
Cicero 441. Rez. tel. Cicero 2888

D E N T 1 d T A K
Chicago, III.
\
Utarninkais, Ketvergius ir Subatomis Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
2420 W. Marųuellc Rd. arti Ueslern 8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Avė.
l'liuuc lleuilock 7828
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Panedėliais, Seredoiuls ir Pėmyčiomis
Namų Tel.:
Prospect 1930

AUBURN AVENUE

užlaikymui

DR, S. BIEZIS

DENTTSTAS

DR, K. DRAN6ELIS

-zl

r

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

LIETUVIS

DR. GUSSEN

LIETUVIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS
me Išlaidu
skyrių.

i

KAUNE BUVO DIRBAMI
NETIKRI DOLERIAI?

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

Hemlock

9799

Rea Tel. Prospert 0610

(Naryauckas)

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Wost Marąuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakar*
Utarn. Ir K*tv. vak. pagal sutartį

—

Ofisas 6115 South Kedzi*

Rez. 6425 So. California Ava.

Val.1

2-4. 7-9 T. K.

Usklrtaat K«tv

/

DRAUGAS

Antradienis, gegužės ’7. >9:

ILLINOISO DEM. PARTI
JOS SUVAŽIAVIMAS

C H I C A G O J E

UZSI

(Tęsinys iš 2 pusi.)
“LAIVO’’ PIKNIKAS GE- įkų, o tie, kurie bus per kokią
nors priežastį apleisti, tai pra rūpinti ligoninės patariiaviipu
RAI PAVYKO
šomi patys atsišaukti. Visi re :įr maistu,
Praėjusį sekmadieni Vytau mėjai bus pagarsyti “Drau- j Pagaliau suvažiavimas pato Parke įvyko “Laivo” pik £e”«
! reiškė griežtą nusistatymų,
nikas. Diena piknikui buvo ko
“Draugo” pikniko koinisi-.kad būtų imtasi tinkamų prie
geriausia. Tai pasisekimas bu ja pripažino “Laivo” pikra-'monhj sumažinti nedarbu val
vo geresnis, negu buvo galima ko darbininkus tinkamiausias Įstybėje ir kad tiesiog slegiantikėtis. Žmonių, uolių “Lai ir pakvietė darbuotis “Drau- tį'nedarbo našta būtų paleng-

trauki?

į

vo” skaitytoji} matėsi iš visų go
piknike. Ir buvo prlpaęhicagos lietuvių kolonijų.
žinta, kad dabar svarbiausias
[dalykas yra ko plačiausiai viTvarka piknike buvo gera, '•
patarnavimas rūpestingas. Šei S®se k°l()n*j°se paskleisti pik
mininkės svečius ir pikniko |Iuko tlkletus- Vienas iš fcom

(vįnta, surandant bedarbiams
(jarbų
} Kad minfti siekiai gali būį valdžių patekusios parti:jos įvykdyti per tinkamų įsta-

P>

.'tymų leidyklų ir administra-j
darbininkus patenkinamai pa
SO. CHICAGO
•’ ei jų
nėra mažiausios abe- j
vaišino. Be kitų gardumynų
■ jonės. Kad taip pat federali
šeimininkės turėjo gardžių gė
Gegužės 6 d. įvyko šv. Juo nės valdžios pagalba gali su
rimų. Biznieriaus K. Būro dar
zapo parapijos choro mėnesi teikti nemenkų padėties page
bininkus James Leistromas su
uis susirinkimas.
Pirm. K.
rėjimų, partija pasižada ben
draugais ir pažįstamais nega
Gaubis pirmininkavo.
drai su ja kooperuoti ir pil
lėjo atsigėrėti geru patarna
Dvi naujos narės įsirašė Į
nai remti.
vimu valgykloje, ypač patiko,
mūsų chorų: p-lės B. Baužai- I Tai bendrai tokie yra demo
kad gėrimai buvo dideliuose
tė ir A. Pečeliūnaitė. Pirm kratų partijos platformoj pun
lietuviškuose buteliuose ir pi
pranešė, kad choro orkestras k(airei'kia‘pripažinti, kad
gia kaina. Biznierius Burba,
rengta šoktus parapijos nau- yra ,abai progresyvi5ki. rpi
1857 w. 47 st., irgi gėrėjosi
tint ir kvietė visus platinti ti-.tik ateinanti ru(tenj pasisek.
“Laivo” pikniko tvarka ir ža
kirtus. Visi apsiėmė pasidar-.(1Į den)okratams laimHi| tai
dėjo į “Draugo” piknikus at
liuoti. Šokiai įvyks gegužės
' Ka|ilna |a,|k(i -ymioa
šliaukyti dar su stambesniais
d. parapijos svet.
nos valstybės administracijoj.
draugais biznieriais.
Visų delegatų nuotaika buPiknike buvo įvairių žaidi
Mūsų bažnyčioj 40 valandų
vo labai pakilus, ir visi jaumų ir pasilinksminimų. Peoatlaidai prasidėjo
praėjusi;..
. . pasiryžimo
.
,
1
d
r
j
. | |esi. ,kupmi
darbuo
ples Furniture Co. atsiuntė
sekmad. per Sumų. Choras bu
tis, kad demokratai rudenį išet
trokų su radiju, kurs grojo še
vo pasirengęs gražiai giedo- .
... • . .
: tu nugalėtojais
kius ir visokius muzikos šmo .
i Arens Mišias. Solo giedojo '
Iš lietuvių delegatų dalyva
ledus. Ta muzika visiems taip
p. S. Grigalaičiūtė “Avė Ma
vo iš Cbicagos 11 wardos Vinpatiko, kad kaikurie ėmė tei
ria” — Gounod’o. Mišparai
i centas M. Stulpinas, ir iš Wau
rautis, kiek tas Peoples Fur
yra giedami vakarais. Varg.
kegan, III. p. A. J. Sutkus.
niture kompanijos trekas sui Gaubis prašė, kad visi eborisGal buvo lietuvių ir daugiau
muzika atseitų. Be to, norintiems pasišokti lietuviškų šo- ta’"^s' •'t^nMųsi ko geriau- ; dejegatų> bet dėl daugybės de
c,
v
' Mai giedoti, nes gražus giedo-'
, . .
...
. .
km, pagroio M. Surplis, V. ...
,
.
v
,
(legatų ir trumpo laiko neteko
,, . r.,, .
Jimas daugiau žmones traukia
susitikti.
Radzevičius ir F. Miltenis. Jie1... .
,.
.
į didesnį pamaldumų. P. Gan
Dalyvavęs
gražiai grojo ir šokėjus paten
bis pasakė, kad antardienį vi
kino.
si Cbicagos ir apylinkių varVĖL TAS GARNYS...
Turėjo įvykti ir virvės trau
. gonininkai atvažiuos ir mums
kimas, bet neįvyko. Vest Sii padės iškilmingai Mišparus ' Geraširdis garnys apsilan
dės drūtuoliai, su grabin i ui.i
giedoti. Malonu, lauksime.
kė pas Mrs. J. Utz (Andziu.. vliuvičium ir V. Brazausku
Gegužės 29 d. i mūsų bažny lytę,
plačiai žinomo biznie
priešaky atvvko su didele ga-...
. ».
.
' .
*
. .. . .
.lėlę atvažiuoja vyskupas duos riaus dukterį), Ciceroje ir pa
lybe. lai norlsaidieciai, nu
diimavones sakramentų. Cho-, ];ko jai vyriškos lyties kildi
, .t tuiėjo imtis su v-estsaidi.*
ns jau mokosi giesmių, toms kį, šv. Kryžiaus ligoninėje ir
• iais, pabūgo, kiti net į nio
iškilmėms pritaikintų. Gega- ir Kovarsko priežiūroje. Jaudžius sulipo ir stebėjo, kur
zės 8 d. musų parapijos svet.1 nojj motina džiaugiasi naujagraboiitis Lacbavičius su sa
buvo graži pragrama, kūnų gjmju įr yra dėkinga dr. ,KoRoselandas. — šv. Kaziui!.*
vo drūtuoliais apsistos. Todėl
išpildė parapijos vaikučiai, varskui, ligoninės slaugėms ir
io ak. rėni. 4 skyrius nori .iš
rungtynės
atvdėtos Į K» i logiama susinėjo is vaidilų- seserims už gerų priežiūrų,
judinti šį kampelį. Gegužio 17
iegjios Lėmėjų Cbicagos ap
nio, dainų ir t. t. Žmonių pri- Į
pep
d. 6:30 vai. vak. Visų Šventų
skričio rengiamų piknikų rugsirinko pilna svet. Daugumui 1
___ ___
jų par. svetainėje rengia gra
piflčio 28 <1. Birutės darže. Ta
reikėjo stovėti,
nes nebuvo
LIETUVIŲ
RADIJO
žų juokų vakarų.
Juokinga
me piknike vadovaus nortsuivietos visiem^ susodinti. Pro- Į
PROGRAMA
veikalų vaidins vietiniai adiečiai ir tikisi, kad tada jie
grama buvo labai graži, pri- ;
_________
lumniečiai Širtautai, Jagmi
ir virvės traukimų laimės.
taikinta Motinų dienai. Vaiku 1 šiandien ir vėl turėsime ina
nas ir kt. Teks stebėtis tų jau
Šį “l^aivo” piknikų uoliai
ciai savo užduotį puikiai at- | lonumų pasiklausyti gražios
nuolių gabumais.
Sveteliai
parėmė daugelis biznierių. Yliko. llž tai pridera padėka ; lietuviškos radijo pragramo^, prašomi susijuosti stipriais
pač keturi biznieriai tame pa
mūsų mokytojoms seserims kuri bus duodama
Peopies diržais, kad šonai išliktų svei
sižymėjo ir jiems bus išduoti
kazimierietėms. Jų pasiaukoji Furniture Co. krautuvių lėšo
ki. 'Bus ir šokiai; gros bro
diplomai, o apie 10 biznierių
mas ir didelis darbas labai mis iš stoties W. G. K. S. 1360
liai Jesinavičiai, kurie jau ne
įrašyti į Ko’egijos rėmėjus ir , .
! reikšmingas;
jos vaikučius .kilocycles, nuo 7 iki 8 vai. va kartų nemokamai patarnauja
gaus dovanoms “Laivų” per
tai p gražiai išmokė. Po pro I karo.
rėmėjams. Gausiai atsilanky
ištisus metus.
gramos buvo šokiai. Choro cr į Programų išpildys stropiai kite.
Ačiū visiems biznieriams ir
kestras visus linksmino.
i pasirengę sudainuoti
gražių
Rėmėja
rėmėjams, darbininkams ir
\ I
Choro kor. 'dainelių: Jonas Romanas, po
svečiams, už atsilankymų. Ko-1
ni H. Bartošienė p-lė G. TamŽŪVO LIETUVIS
legijos rėmėjų 19-tas skyrius,
__________
kutonytė A. č’iapas, garsusis
yra dėkingas ekspresininkui

Žinoma ♦ ♦ ♦
iš 10-ties rūkytojų užsitr*
aukia žinodami ♦. . kiti 3
7

užsitraukia nežinodami
R užsitrauki dūmą? Septyni iš dešimties
rūkytojų žino, kad jie užsitraukia. Kiti trys
užsitraukia to visai nežinodami. Kiekvienas
rūkytojas rūkydamas įkvepia dalį dūmų, kuriuos
jis arba ji ištraukia iš cigareto.

A

Taigi, pagalvok, kaip svarbu būti tikru, jog
jūsų cigaretai gryni ir švarūs - būti tikru, jog
neįkvėpi tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso iškelti
šį labai vengtą dalyką ... dėl to, kad tūli
nešvarumai paslėpti net geriausio, lengviausio
tabako lapuose, yra pašalinti garsiuoju Luckies
išvalymo procesu. Luckies tą procesą įvedė. Tik
Luckies jį ir turi!
Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies,
pamatuodami savo nuomones savo pačių rūkymo
patyrimu, pareiškė, kad Luckies mažiau erzina
gerklę, negu kiti cigaretai.

“It’s toasted”
Garklsl Apionga - prie! Ii siti |1 m m - prl»l Stosiilf
O. Jt AMERIKA
A22”' tUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJtrniike minutę ,u pJiu„ho
geriausiait IpA«ų orkntreii ir Lucky Strikt Uniarnu, kiekvieną Antradienio, Ketiirtadim.o
ir ieltadienio vakarą, per NvB.C. Radio tinkle.

ATITAISYMAS
pamaldas. Per klaidų vieno a u
Penki plėšikai pagrobė ka
—
botojo vardas ne tas: buvę Jo
išspausdinta nas Gricius, o tv-io būti
sininko PadėW ir apiplėšė
Gegužės 3 d
padėka aukotojams, kurie au mošius Gricius.
Union National bankų, Streakojo Deltuvos bažnyčiai ireng
Antanas Bartkus |or> m.
ti Calunų laikant gedulingas
KLAIDOS

PRANEŠIMAS

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

į

BARAN & GREGOR

paklojo dešimkę. Visose kolo jant, velionis išvežamas J Cari
nijose “Draugo” rėmėjai ir linville, III., kur jo tėvai gybiznieriai bus pakviesti į tai- veno. Ten jis bus palaidotas.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Motina Helena. Didžioji Žolių Gy
dytoja. 18#9 N. Damen Avė., Chlcago, siūlosi Jums sutelkti 5 dienų
naminį treatmentą žolėmis visiškai
dykai. Aprašykite savo Ilgų Ir mes
prisiusime tl 00 bonkg Kraujo Tonlko .ar |1.SO bonkų speclajallų žo
lių gyduolių. Pridėkite 2Rc ap/nokėJlmul supakavimo Ir persiuntimo. Ra
žykite ar ateikite Šiandie. Skyriai:
1721 W. 47 St Ir 4172 Archer Avė.
P-la B. Patumlenė yra Motinos He
lenos fllmanskienės sekretorė lietu
vių skyriuje 4172 Archer Avė.

I

I
j

Pagrabų vedėjai

7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099
Mes perniufuojame pianus
fomičius ir kitokius dalykus.

AUTOMOBILIŲ MEKAklKAS
sutinka pataisyti, arba jums padėti
jūsų namuose, už pusę kainos, negu
garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit:
TEL,. IjAI’AYETI'E 1»2».
*

JVAIRUS KONTRAKTORIA

M. ZIZAS

Musų patarnavimas yra ,
Namų Statymo Kontraktortus
greitas, geras ir nebrangus. ,1 'italai) įvairiausius namus prieinama
kaina
Mea^pervežame daiktus iš 7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
ir į kitus miestus.
Telefonas Hemlock 6628

Pirvatine koplyčia mo
teris aptarnauja nioteris
Geriausias ambulanso pa
tarnavimas dienų, ir naktį.

Tel. Hemlock 2323

607 W. llth Avė.. Gary.Ind. j

A
Z

<\

R. ANDRELIUNAS
__

Garsiausia pasauly žolių gy
dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.
Paatebėtinn nauja komblnneljn. gyvaat) palaikančia Bolių yra svarbiausias moderniniu
laikų
Išradimas,
Tūkstančiai kentčjusių, kurie sunkiai
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
Juąų liga yra, Ir kiek daug dakta
rų Ir vaistų Jus ISbandčt. dar yra
viltis dėl Jus.

A. ALEŠAUSKAS & SON

Tcl. Garv 9764 Rcs. 2-5507

MOTINA HELENA

Brighton Park. - PraSju- “Peo’)Ie8” k™rtrtaR, trio, du
Antanui Tičkui iš Brigbton
sį
sekmadienį žuvo lietuvis Pa'
ir kiti. Apie sveikatą kai
Parko už patarnavimų savo
dideliu troku. Kadangi jis at-įtrick Duniez. Jisai važiavo bės d r. I. B. Makaras, o Juok
liko darbų gerai ir visus pa-' motorcikliu ir prie Raeramen- darys Galis Kepurė papasakos
tenkino, tai jam pripažintas to ir 45 st. susimušė su auto- daug gražių ir negirdėtų juo
kų. Taip pat bus gražios inudiplomas.
mobilium. Pusgyvis buvo nu
Siame piknike buvo “Drau gabentas General Hospltal, 57 zikos ir kitų įvairybių, lai
go” pikniko rengimo komisi- & So. Wood, kur greit mirė. visai patenkins klausytojus,
ja atsilankiusi ir tarėsi su vei Velioni®, motina yra lietnvf,,todėl •h™’*’™ nusistatyti
kėjais apie geriausių pasiren o tėvas francūzas, buvo vo- - vo
Rep. XXX
gimų. Pikniko rengimo komi-' dęs lietuvaitę. Šiandie, grasijos pirmininkas pirmutinis !,bori ui Budeikiui patarnau

Ę)

{5 R

cj

'

‘PiirKii.wi(’Zčy@-

(Marųuctte Jcwclry * Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dan1 einu bus dykai nufotografuoti.
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NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIGS

6504 S WASHTENAVV AVF

2650 West 63 St., Chicago, III.

ATY DA II

Tel.

NAMŲ SAVININKAMS

HORTGAGE BAHKERS
j

JOSEPH VILIMAS

Hemlock 8380

REAL

ESTATE

Prisirašykite į mūsų Spulkų

V

/

Texų informacija suteikiama
Dykai
2608 West 47th St
PARDUODAM IR MAINOM
Farmas, na*nus, lotus Ir visokius
biznius visose valstijose.
Mes turi
me dideli pasirinkimų. Norintieji pi
rkti ar mainyti pirma pamatyklt mu•ų bargervų.
Klauskite A. Grigas.
Real Estate vedėjo.
J. NAMON FINANCE CO.
• 7SR Ho. Westem Avenue

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Dėl gerinusios rųfttes
Ir patarnavimo, Sau
kit.
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAITMNA STREET
Tel, Roulevard 1888

Popieruoju ir malevuoju kam
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau
kaip kiti. Popierų knygų 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. 48tli Ct.,
2ros lubos
Cicero, III.

