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Ispanijoj steigiamos religinės mokyklos
EKSTRA! PAĖMĖ NELAISVĖN

MOTERIŠKE VIENA LEIDOSI SKRISTI
PERATLANTIKA

Stancikas paėmė nelaisvėn Rašinskienės poziciją.
Gubysta taip pat deda pastangų, kad pra
lenktų Rašinskienę. Janušauskas nepasilieka.
Staniulis pralenkė Grybą. Varakulis, Mandravickas, Stulginskas, Grybas, Gilienė, Varkalienė, Petrauskas, Aukškalnis, dalančius
ir kiti puošias paskutinėms kovoms

Anglijoj karštai svarstomas karo skolų mokėji
mo klausimas. Kanados vyriausybė šiems
metams išlaidas mažina. Hoover’is reikalau
ja, kad kongresas sparčiau dirbtų
STEIGIAMOS RELIGINES
MOKYKLOS

IŠSKRIDO I PARYŽIŲ

Septynios dienos beliko iki
DĖMESIO !
jubiliejinio “Draugo” vajaus;-------------— kontesto pabaigos. Septv- į Visi, kurie yra iš adminis,
jnios dienos beliko kovai, len-' tracijos paėmę tikietų knygųiktvnėms, rungtynėms dėl “o-j tęs, prašomi — parduotas ar

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

-----------HARBOR GRACE, N. F.,
MADRIDAS, geg. 20. — geg. 21. — Per Atlantiką į
Ispanijos vyriausybė daro pia- Europą vakar iš čia vienųnus visam krašte pristeigti | viena lėktuvu išskrido ameri1. Arklių lenktynės Louisville mieste, Ky. 2. Didelis
. „ gaisras Cunard’o linijos, prieplau!' noro,” pirmųjų vietų ir ge-' neparduotas — būtinai grąžidaugybę valstybinių betikybi- Į kone lakūnė Amelia Earliart koje, New York’e. 3. Gen. G. A. Custer’io statula, New Rumlev, Ohio. ši statula bus ati- .
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sąjunga visam krašte iškėlė' žmona. Ji skrinda į Paryžių. Į ------------------------------------------------------- ------..
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I užversta vežimu darbo, nelauPLĖŠIKAS
PRIPAŽINTAS
MEKSIKOS
BAŽNYČIOJE
siiuosę.
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kampaniją už religinių mokyk- Į Nori siekti rekordo. Jei ji lai- į
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savo oponentų pozicijas, kiti! ......
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lų kūrimą.
Įmingai nuskris, ji bus pirmu-J UŽPULTAS IR SUŽEIS
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Tuo svarbiu reikalu ėmė da- tinė lakūnė moteriškė, persKriminaliniam teisme plėši- balsus paskutinėms ateinan-!
®S’V£°® n^.gU ** U'
POLICIJA JI PALEIDO
rbuotis visos vyskupijos ir pa- ki biusi vienų-viena Atlantiko
kas George Milulis, 34 m. am- ?ios savaitės kovoms, kurios'1’1. butl sugrąžintos igi še aMEXICO CITY (per paš-,
rapijos. Religines mokyklas (vandenyną.
j tą). — Trijose Meksikos vai-*
Namuose,. 5352 No. Mans žiaus, pripažintas kaltu. Jis turės nulemti pergalę ir už-.f ien10’ g gU ‘
norima turėti kiekvienoj para-H
pi joj. Vaikai tose mokyklose! NORI, KAD KONGRESAS stylxkse P™škatahkiški gaiva- fįeld aye,
H Itter’is. jbus nubaustas kalėjimu nuo 1 tikrinti dovanų laimėjimą
lai baisiai nerimsta. Katalikų -71 m. amz., su šeima. Jo 21 metų ligi gyvos galvos.
|Taigii ateinančioji savaitė bus j Nors va-’us eina Prie paha‘"
bus mokomi išimtinai tik vie-į
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kitais keliais sėbrais užpuo- vog jr iaįntėjįmiJ savaitė'
optimizmo. Kasdien dideliais
nesveiko proto. Senis rado.
ginių mokyklų krašto konsti VVASHINGTON, geg. 21. —
tenčiausios Trejybės kle? _ .
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tucija nedraudžia.
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reikia manyti, kad ateinam
vo Jalisco valstybėje. Nedide
Šeimų Tėvų sąjunga yra di davimą, kad' kongresas smar
(piplėšė kleboną kun. K. Štuč^ga iau’ ^tanclkas nn&a"; Čios savaitės pabaigoje jis galio San Julian miestelio baž ir tenai ji laikė.
delė organizacija. Turi dau- kiau padirbėtų, jei nori ateiĮėjo Rašinskienę ir jos pozici- H būti rirntas kandidatas į
nyčioje kun. Apolinaras Peregiftu kaip vieną milijoną na nančio mėnesio pradžioje nuApie tai patyrė kaimynai iri ką. Pagrobė 720 dolerių ir re ją paėmė nelaisvėn. Nors ir ,pįrmąją vietą,
z’as laikė šv. Mišias, kada vie
rių. Tai išimtinai katalikiška traukti sesiją.
pranešė policijai. Nuvykusi po' volverį.
Rašinskienė taip pat.
vienas
sėbras
M. nagrinėLissoK vakar
organizacija.
Jei kongresas iki to laiko nas vyras prisiartino prie al licija sūnų paleido iš narvo ir SSJodar
lankia
bylos
"a-iai gynė .pirmųjų vietų; j
nesubalansuos krašto pajamų toriaus ir šovė į kunigą. Ku- liepė tėvui daugiau ten jo ne limo Kitu Hn ištyrinta Pen. 40,°°0 balsų išstatė Stancikui • P ’ •
P g * > P e;
jimo. Kitu du išteisinta. Penir išlaidų
natos, jis negali nigas H™#"®* sužeistas ir uždaryti. .
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-------------prezidentas.
Susirinkę bažnyčioje katali- kada ten buvo laikomas. Kaip
85,000 balsų skaičių. Dabar , Gilienei “ Grybas.
LONDONAS, geg. 21. — AVIENODAS ATLYGIkai nutvėrė piktadarį ir pra- šeiniai, taip jam pačiam tas
Rašinskienės būtis pasidarė Rašant šitas eilutes, gauta
ŠOVINISTIŠKAS SU
nglijos vyriausybė paskelbė,
NIMAS I
dėjo jį mušti. Pakviesta poli- buvo naudingiau.
sunkesnė: Ji turi kovoti su ,žinių, kad didelėms, paskutiMANYMAS
kad jei busimoji Lozanos kon-;
-----------cija jį vos išgelbėjo.
—7-------, Stanciku ir stengtis atšilaiky- nėms kovoms ruošiasi visa
ferencija ir neturės pasisekiRIO DE JANEIRO, Brazišis baisus įvykis visose Me- MOKESČIŲ APELIACIJOS'
\VASHINGTON, geg. 20. — Ji prieš Gubystą, kuris taip eilė kontestininkų. Dėl to atmo, ji vis vien J. Valstybėms lija, geg. 21. — Darbo minis- ksikos dalyse katalikus nepa
BOARDAS
Vakar žemesniuose kongreso* pat stengiasi ją nugalėti. Ar einančioji savaitė bus “baisi”
karo skolas mokės.
_ teris paskelbė
vyriausybės prastai išjudino.
I
________
rūmuose daug gardaifs juoko užteks Rašinskienei energijos savaitė. Nauji kontestininkų
Šis klausimas dabar anglų nuosprendi, kad už vienodą Vera Cruz’o valstybės kataCook’o apskrities jau turi
sukelta, kada atstovas Fuller’-'atsilaikyti prieš du vyrus? Į skaičiai ir visi rezervai bus
spaudoje gyvai svarstomas, darbą su vyrais moterys dar- likai krašto vyriausybei pri- mokesčių apeliacijos boardą.
Daug kas pasisako už nemo- bininkės turi gauti lygų vv-1 siuntė savo protesto nuorašą. Jo nariais yra Nixon ir Bru- is (dem: iš Ark.) įdavė ypa- tokį klausimą tegali atsakyti paleisti į darbą oponentų potingą rezoliuciją. Jis reikalau- tik ji pati. Taigi, nekantriai zicijoms griauti, pirmesnėms
kėjimą. Girdi, jei kitos vai- rams atlyginimą. Darbas na- Katalikai protestuoja prieš va nuneik Vieną paskyrė guberja, kad kiekvienas federalės, lauksime ateinančios savaitės vietoms ir geresnėms dovastvbės skolų nemokės, tai dėl- ktimis moterims uždraustas, lstybės valdžią, kuri iš dauge- natorius, kitą — apskrities ko- vyriausybės tarnautojas ir da- j ir žiūręsime, į kurią pusę virs ■ noms laimėti. Nekantriai lauko Anglija turės mokėti.
t
------------------lio bažnyčių iškrausto statulas misijonierių prezidentas,
rbininkas skirtu laiku išmoktų |pirmosios dovanos laimėjimas , ksime lemiamosios kovos,
STREIKAS BERLYNE
ir paveikslus. Sakoma, kad1 va-------------------atmintinai krašto himną “The
MAŽINA KRAŠTO IŠ
ldžia tas bažnyčias ims nau-' PROTESTAS PRIEŠ VY Star Spangled JBanner” ir PREKYBOS IR “BIZNIO”
NORI NAUJOS PARTIJOS
BERLYNAS, geg. 21. — Su- doti kitokiems savo nedoriems
LAIDAS
RIAUSYBĘ
ATGAIVINIMUI
dar mokėtų jį giedoti.
------------ ' streikavo dešrukių
dirbtuvių tikslams.
NEW YORK, geg. 2R —
0TTAWA, Kanada, geg. 21. darbininkai.
Tai protestas
Krašto
valgyklų
(restoranų)
Querataro valstybės guber
NEW YORK, geg. 20. — Nicbolas Murray Butler’is iš
ĮGULAI TRŪKO
— Kanados vyriausybė nuspre prieš atlyginimo mažinimą,
natorius Osorio uždraudė Que- sąjunga protestuoja prieš vy
Krašto finansininkai ir pra kelia būtiną dar vienos poli
DRAUSMĖS
ndė sumažinti šių metų kraš
retaro miesto kunigams laiky- riausybę dėl sumanymo visų
moninkai sudarė komisiją iš
tinės partijos reikalingumą.
to išlaidas 38 milijonais dole
PASKIRS IAPONŲ
j ti šv. Mišias gegužės 1 d. Gi- didesnių miestų pašto namuo ADEN, Arabija, geg. 20. — Il2 žmonių. Šios komisijos parių.
{
PREMJERĄ
! rdi, ta diena yra darbininkų se įsteigti kafeterijas (kavi Išgelbėti iš sudegusio prancū i reiga bus pastūmėti į darbą Tai liberalų partija. Jis sako,
Šiemet išlaidoms numatyta
i šventė ir ji tinkamai turi būt nes).
jsų laivo “Georgės Philippar” Šimtus milijonų dolerių, ku- kad demokratų ir respubliko
363,394,266 doleriai.
i Į TOKTJO, geg. 21. — Pra minima, šio gubernatoriaus
laivo žmonės sako, kad šio lai- riuos paleido apyvarton fede- nų partijos jau kaip ir miru
7
nešta, kad šiandien Japonijos -auna dukt- yienam gugiri,.. j
MIESTO SAMATA
sios.
vo įgulai trūko reikalingos raliai atsargos bankai,
imperatorius paskirs naują kime 8ak- eileg, kurif)mig pik.,
DARBO PARTIJA NU
drausmės ir išlavinimo.
Krašto vyriausybė tvirtina,
GALĖTA
Miesto aldermonų tarybos Sudegusio laivo savininkai La<l tie šimtai milijonų dol.
(premjerą.
I
dvagja aukštit.uma.
FILIPINUOSE RIAUŠĖS
paviršuti paskelbė, kad iš keleivių išgel sukels daug darbų. Bus atgV
Visuomenė ir spauda klau- finansų komitetas
MKLBOURNE, Australija,
NAUIAS KLAIPĖDAI
geg. 20. — Naujosios Pietų
šia, kada Meksiką nusikratys niai apskaičiavo, kad šiemet bėta 718 as^erų. Nesuranda vintas biznis, prekyba. T u.MANILA, geg. 20. — LuGUBERNATORIUS
l.fidu bus grąžinb. gerove.
Valijos provincijos generaliuo-!
tais tironais ir tais visais jų miestui reikėsią 54,090,353 dol. ma tik 49
zono salos žiemių provincijo
išlaidų — mažiau, kaip praė
KAUNAS, geg. 20. — Lie- piktais darlmis.
se rinkimuose darbo partija
se vyksta gyventojų riaušės.
jusiais metais.
nugalėta. Daugiausia balsų lai tuvos prezidentas A. Smeto30 VALANDŲ SAVAITĖS R GIJOJ RIAUŠĖS PLINTA'vadovauja komunistai. Numa
mėjo sujungtųjų australų pa- na Klaipėdos kraštui paskyrė
NE SAIUNGAI EKO
DARBAS
1 ONDONAS, geg. 20. — Iš tomas komunistų sukilimas.
MAŽINA
ATLYGINIMĄ
rtija.
naują gubernatorių. Juo' yra
-----------| Bombėjaus praneša, kad muNOMIJA
------------------generalis konsulas Londone V.
Cook’o apskrities komisijo- BALTIMORE, Md., fceg. 20 sulmonų su hindusais religinės
ORO STOVIS
AUCKLAND, N. Z., geg. Gylys.
ŽENEVA, geg. 20. — T. Są-' nieriai nusprendė apskrities — Maryland’o valstybės gu- riaušės sulaikytos, bet jos pli20. — Policija areštavo rusą' Numatoma, kad artimiausio- junga labai šaltai sutiko An 250 darbininkams sumažinti at bernatorius Ritchie’as nedar- nta apylinkėse.
CHICAGO IR APYLINjūreivį G. Sagrifą, pas kuri mis dienomis atsistatydins glijos sumanymą, kad visose lyginimą 20 nuoš. Be to, miš- bo sumažinimui reikalauja į-; Iki šiandien tose riaušėse KĖS. — Šiandien ir rytoj nu
radb didelę bombą. Jo bute la- Klaipėdos dįrektorija su pre- T. Sąjungos įstaigose būti? keliu palaikymui išlaidas su vesti visose pramonėse 30 va-j jau 1J9 žmonių žuvo ir 1,150 matomas lietus; maža tempesta dar kita bomba.
zidentu Simaičiu.
žymiai sumažintos išlaidos.
mažino.
sužeista.
/H
ratūros atmaina.
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Šeštadienis, geg. 21 d., 1932

yra savimyla, nekrikščioniškas. Artimo meilė
jam yra svetimas dalykas.. Jam darbininkai
Iielna kasdien, išskyrų* sekmadieniu*
PRENUMERATOS KAINA: Metam* — |6.00. Pu- nėra žmonės, o jei ne automatai, tai ver
Šiomis dienomis Amerikos cija. Paprastas aukštųjų valMt Metų — |3.60, Trim* Mėnesiam* — (2.00, Vienam gai. Jeįgu jis darbininkams kad ir mažiau
įsikūrimą Lietibvoje
Mtaealul — 76c. Europoje — Metama (7.00, Pusei Me
kreditų, kuriuos patenkinti da lietuvių visuomenė sužinojo, dininkų mandagumas to reikatai *- 14.00, Kopija .03c
siai už darbą atlyginu, nbri, kad jie savim
galimybės
bar Lietuvoje ne visuomet ga kad Klaipėdos seimelio rinki-' lauja. A. Merkio negalima kai
Bendradarbiams ir korespondentams raštų necr*nesirūpintų,
bet
tik
jam
turtus
krautų,
di

Bšua Jei neprašoma tai padaryti ir neprlaiundiama tam
Dabar aiškėja, kad siaučia lima dėl atitinkamų kapitalų muose lietuviai “pralaimėjo.” tinti už vokietininkų laimėjiUfcaiui pašto šankių.
dintų.
,
stokos.
Radaktorlu* priima — nuo 11:00 iki 13:00 ral.
juk šiandien Klaipėdos, mų. Tas pat būtų atsitikę ir
Štai, šiam kapitalizmui ir reikalingos re ntis visame pasaulyje ekono Atrodo, ši susidariusi pade- Bet
■kelblffių kaino* prlManOamo* paretkalarua.
kra
^
t
"e jaj. negalima laukt!, bet kam kitam esant gubernaSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 formos. Jis stovi ant kryžkelio. Nežinia, ku minis krizis palietė Lietuvą
lis pati per save siūlosi ame
vai. po piet
riuo keliu jis žygiuos, ar bolševizmo siaubū palyginti siauresne plotme. Są rikiečiams, kad jie nepraleis kad ten vietos lietuviai laimė-! torium. Jis nėra visai savanui stačiai į nasrus, ar pasirinks kitų kelių, ryšy su tuo krizių ir jo pasė tų progos jų išnaudoti. Tuo tų, t. y. susilauktų lietuvių'rankiškas: centro valdžia jį
“D R A U G A S”
kuriuo žygiuodamas apsisaugos nuo gresian komis Lietuvoje atsirado tik tarpu kai dabar ne vienas A- atstovų daugumos seimelyje, skiria ir duoda tik bendrų
tai kaikurių finansinių sunku
Kas bent kiek pažįsta Klaipė- nurodymų bei patarimų, o jo
čio pavojaus.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
merikos lietuvis yra privers ;dos kraštą ir jo lietuvius, tas pareigas ir kompetenciją numų.
Lietuvoje
veikiantieji
ba

Kapitalizmui apsisaugoti būtinai reikia
Publiabed Daily, Exoept Sunday.
nkai parodė ypatingo gajumo, tas gyventi iš savo dideliu va negali stebėtis vadinamuoju, stato nelemtoji Kl. konvenei8UB8CRIPTION8: One Tear — |0.00. 8lx Montb* šios priemonės—tuojau susirūpinti darbinin
garbingai atlaikė pasaulinio rgu sutaupyto kapitalo, jį pra- to krašto lietuvių pralaimėji-ja. Ant. Merkys yra didelis
— 13.00. Three Montb* — (3.00. One Montb — 70c.
kų
būtimi
ir
jų
likimu.
Norint
tai
atsiekti,
Burope — One Tear — (7.00. 81x Montb* — 34.00.
valgydamas ir nežinodamas,
OOMT
.030.
reikia darbininkams skirti didesnį atlygini krizio pašauktąjį sąjūdį bei koks rytojus jo laukia, jisai mu. Atvirkščiai, jie kaip tik 1 patiotas, gabus valdytojas;
Advertialnc ln "DRAUGAS" brlns* best resuita
mų už darbų, juos įtraukti dirbtuvių adminis- kaikurį kaikurios visuomenės Lietuvoje galėtų savo kapita laimėjo vienu atstovu daugiau jis yra juristas ir pulkininkas.
rate* on applloatlon.
dalies nerimastavimų. LietuKaipo toks, per tuos penke“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago tracijon, skirti jiems pelno dalį, apdrausti
daug dirbo ir da- .
,
lą įdėti į biznį ir turėti pati > Lietuviai
,
. .... . , ,
.
ris. metus
sumaniai ir sekmmjuos nedarbo metu, šelpti ligoje, o jiems pa- vos bankai rimtai atlikdami
,ug kraujo išliejo, kol Klaipė.
,
f
krintą ramų rytojaus gyveni
savo
ekonominį
uždavinį
ne

’, , "
,
..
jgai tvarkė to krašto reikalus,
senus mokėti pensijas.
mą.
dos kraštas tapo prijungtas
, ...
Klaipėdos krašto lietuviai juo
DIENOS KLAUSIMAI
Jei kapitalizmas norės gyvuoti, jis turi pakeitė nei savo operacijų po
prie
laisvos
Didžiosios
Lietu

įvesti visas minėtas reformas. Be šių refor būdį, nei savo darbo sritį su- Informacijų biuras amerikie vos. Tik gaila, kad tas prijun- džiaugėsi, o vokietininkai la
čių reikalams
biausiai
nekentė.
Aš
tai
visa
mų jis neginčijamai turės žūti. Ir jei šios siaurino. Tiktai pasaulinėje
KAPITALIZMAS JSPtJAMAS
girnas įvyko nenatūralūs; jam
,
.
,
,
,
,
,
... menkai
, . kujuojan.... .
ipatvnau,
ne
karta lankydama
reformos būtų įvestos, jos ne tik sulaikytų I Lmansų rinkoje susidariusi ne Lietuva dar visai netolimo- panaudoti
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Kapitalizmas ant kryžkelio. Šia tema pa sovietizmo bangų siautimų, bet tuojau galas
tieji, perdaug
skysti
klijai
Lietuvoje veikiančius bankus maža nemalonumų tais atve
vokietininkai jo nekentė, tai
skaitų nesenai laikė Georgetown’o universi imtų visų bolševizmų.
Klaipėdos konvencijos pavida
jų
kredito
politikoje
būti
dar
jau tas vienas faktas rodo
jais, kai atvažiavę į Lietuvą
teto viceprezidentas kUn. dr. E. A. Walsh’as,
lu. Dėl to ta Lietuvos kūlio, . „.
.
_
., , .
atsargesniais.
Tiesą
pasakius,
jėsuitas, Rusijos bolševizmo santvarkos žino
amerikiečiai, neištirę vietos są Į dalis nesuauga su kūnu taip, i PnesinS°slos Puses Partenki
PASAULIO AUKSAS
atsargumo jiems niekuomet
vas. Anais metais po karo, kada Rusijos gy
lygų ir biznio galimybę, neat- kaip reikia ir kaip visa niū-Į Qi^
ventojus sužnybę badas, Šventasis Tėvas Pi
Kiekvienas domisi auksu. Laikraščiai a- netrukdavo, — tasai jų atsar sargiai pradėdavo kartais ko- Sų Įallta trokšta. Kol tas sū Sudarant kr. direktorija,
visada tenka turėti net
jus XI rusų valstiečių gelbėjimui pasiuntė pie tai rašo. Kai tik kur atidaroma aukso gumas išgelbėjo juos nuo sta kį biznį ir turėdavo iš to nuo- aUgįnias įvyks lietuviams teks j jam
? ..
kandidatų i
šelpimo ekspedicijų. Tai buvo šelpimo dar kasykla, tuojau apie tai pasauliui praneša. mbesnių sukrėtimų tuo metu, etolių. Dar didesnių nemalo- ;daug padirbėti kultūros ir atkai
kaimyninėse
valstybėse
dir-jos narius ir dėl kiekvie
bas. Ekspedicijos vadu buvo paskirtas kun. Taip yra dėl to, kad auksas yra turtų pa sprogo bankiniai milžinai. At-'
i
“^k8
no derėtis su seimelio daugu
dr. prof. Walsh’as. Ten gailestingumo dar grindas. Auksu remiamos visu civilizuotų
sargioji
Lietuvos
Bankų
kre-J
4indamas
k
^„j
8
»
•
mos (germanofilų) atstovais.
bus vykdydamas, jis geriau susipažino su kraštų valiutos. Kurs kraštas nebetenka auk
dito
politika
turi
tiktai
tų
ne
Taip
pat
sužinojome
šiomis
Aišku, kad šie akiplėšos nie
bolševizmo ir sovietizmo siekimais, jų dvasia so, ten valiuta susmunka. Dideli aukso gabanių patenka į kokių nors afe
dienomis, kad dėl vokietinin- kad nesutikdavo su lietuvių
ir tvarka. Šiandien tas sovietizmas Rusijoje lai ir aukso pinigai dažnai iš vienų kraštų į visai malonią pasėką, kad
. da.  ristų rankas.
’kų laimėjimo seimelio rinki- arba nors kiek palankesnių
jau gerokai įsigalėjo. Bolševikai gresia viso kitus vežami ir kraunami atsargom Kiek pa-j
. ie^uvos r(/^° nn °Je
laukus, iš ten auksas siunčiamas kitur.
it juntama kapitalo, laisvo
Tikslu
apsaugoti
amerikiej
muose atsistatydino Klaipė- lietuviams vokiečių kandidapasaulio kapitalizmui. Šis gi iki šiol tų gra
'
i kapitalo, stoka. Šį reiškinį dar
nuo Šitokios rū6ieą n'Bma-Įdos kraSto gubernatorių A.jlūra.
P. Jurgėia
sinimų nepaiso, tik žiūri sau didesnio pelno.
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Tenkinasi tuo, kad jam gerai klojasi. Į siū
stolių,
Lietuvoje
įsteigtas
per1
____
istorijos
laikotarpy
—
nėra
žinoma.
Bet
nuo

tinga
aplinkybė,
atsiradusi
lomas jam reformas kapitalizmas tik ranka
numoja, tarytum sakydamas: “nesikiškite į dugniai jo kiekis yra žinomas, pradėjus A- taip pat siaučiančio "krizio pa nai metais gegužės mėnesį spe ' gavininkų, stambesni bei smul-. Pagaliau, z reikia pabrėžti,
nuerikos atradimu ir ligi šiol. Tik nuo to lai sėkoje.
rialus informacijų, bet ir vi-įkesni dvarininkai, labai pigiai i kad perkantiems Klaipėdos
mūsų reikalus.”
ko, kada K. Kolumbas rado Ameriką, imta
šokių patarimų įvairiais ūkio Į parduoda savo ūkius su visu krašte žemės ūkį Žemės BanDabar Lietuvoj* yra itin ak
-i- Kun. Walsh’as pareiškia, kad bolševiz- vesti aukso kiekio' statistikos.
klausimais biuras, ypač gi rū- gyvu ir negyvu inventoriumi. kas teikia didelės pagali* >s,
tualus tautinės pramonės pa
jpas užgina nuosavų antkapitalizmų. Šis yra,
Norint geriau įsivaizduoti visam pasauly laikymo obalsis. Besirūpinant pėjo jam padėti amerikiečiams! paprastai šitie ūkiai yra visi- duodamas įpotekinį paskolų už
gaujos rūšies siaubūnas (smakas). Jei seno
Lietuvoje įsikurti.
i
j škai neblogai pastatyti, — jie visai nedidelius procentus, ki
bės kapitalizmas savo namuose neįves' rei iškasto ir pagaminto aukso kieki nuo Kolum- sumažinti importų Lietuvoje
Per
pereitus
devvnius
mė-t
urį puikias trobas, veislinius šant šitokiomis sąlygomis Kini
tingų reformų, netolimoj ateity anas bol l>o laikų ligi 1931 metų, reikia padirbdinti stengiamasi pagaminti visa,
nesiūs į tą biurą įvairiais rei- gyvulius, geras mašinas, ne ka pėdos krašte galima visiškai
ševikų išperėtas siaubūnas bematant pasta įsivaizduojamų didelį aukso pinigą, 100 mi kas tik galima joje gaminti. kalais kreipės apie 300 ameri- rtą net drenuotus laukus. Pelengvai pirkti ūkį teturint abųjį prarys. Tada nebus pagalbos. Daug nu- lijonų dolerių vertės. Tas pinigas, dugno pa- Daugeliui importuojamų pre
kiečių,
kurių
paklausimai
bur
ki
tokį
ūkį
ir
ateini
į
gatavą
pie 50 nupš. to ūkio vertes.
vydalo, turėtų būti 18% pėdų skersmens (dia kių gerokai pakeįta muitais,
t*ntės visi kraštai ir tautos.
vo tinkamai patenkinti.
gyvenimų, tarytum jau senai Tiksliau būtų p įsakyti to ūki-)
O bolševikų antkapitalizmas yra tikrai metro) ir vienos' pėdos storio. Jame būtų kad1 tos prekės iš užsienio im
būtum ūkininkavęs. Tiesa parduodamos kainos, nes n
Misug siaubūnas. Jis yra viso pikto ir nedo- 275'/z kubinių pėdų aukso ir jis svertų kiek portuoti jau ma!Ž?r beapsimo Ūkių pirkimas Klaipėdos
krašte
ūkininkavimas dabartiniais la> paprastai yra žemesnė už tik
ka. Susidarė aplinkybės, ku
fOS šaltinis. Jame į krūvų sutrauktos pik mažiau kaip 166 tonas.
Per 440 metų iš viso pagaminto visam riomis itin svarbu kurti ir ple- Dėl įvairių, dažniausiai vi- k^s nėra visiškai lengvas M rą ūkio vertę.
tinusių žmonių sielos. Iš to šaltinio plūsta
Žmonijai išsigimimo pavojus. Šios nelaimės pasauly aukso būtų gąlinia padaryti 223 tuos (j savo tautinę pramonę. O siškai ne ūkiškų sumetimų dan zuis, bet juk dabartinis -krizis
(Daugiau bus)
pasaulis turi saugotis kaip mato. Šiandie lai didelius pinigus ir vienų perpus mažesnį. Tas šis darbas pareikalavo naujų gelis Klaipėdos krašto žemės negi visų amžių tęsis.
to imtis reikalingų apsaugos priemonių, nes reiškia, kad nuo Kolumbo laikų ligi 1031 m.
1914 metų, pradžioje šio aukso J. Valsaukso išvežta į Prancūziją. Nežiūrint to, J
aukso pagaminta 22,350,000,000 dolerių ver
rytoj gali būti jau per vėlu.

“D R AUGAS”

Darbo - Biznio Progos
KLAIPĖDOS KRAŠTO
VALDOVAI
O, Lietuvoj
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Bolševikų antkapitalizmas, kurs daug me

tų smaugia Rusijos gyventojus, kaip aiškėja,

tės.

tybėse buvo 15 tų milžiniškų pinigų

Šiandie to viso aukso yra kone viena pu-

milijonų

jau 29

dol. kiekvienas),

o

karo

(po 109

pabaigoje

pinigai. 1927V metai s-nupuolė ligi

27,

sė, t. y. apie 11,500,(XX),(XX) dolerių. Kita put: |4ti
* . * ir
• suvirškinti.
• v* • a • m
•
T
•
1
i
IT
•
r__________
_ pra- o 1924 metais pašoko ligi 43. 1928 m. buvo
Tai dėl to, kad senasis sė yra kažkur paslėpta,
arbax panaudota
'kapitalizmas teisybės atžvilgiu yra toli toli monei, įvairiems blizgučiams, paauksinimams į tik 40, 1930 metais gi pakilo ligi 4o, o 1931
atsilikęs. Jis neteisingas darbininkams. Jis j ir kitiems reikalams.
m. ligi 50 pinigų. Šių metų pabaigoje daug
tori progos senąjį kapitalizmų pagriebti, pra-

Aleksandras Berti

Aųtfiškas jannlelis
Laisvai vertė Vyt. M—nas. <
(Tęsinys)
Šis reginys taip giliai įsmigo į vai
kelio įjirdį, kad nuo to laiko, prie kiekvieb$b Av. Komunijos, prisiminimas to jam
teikė neapsakomo džiatlgsmo.
■Nuo to laiko Švenč. Sakramentas taMdiniu pamaldaus Aleksiuko gyveniPrieš kurį laikų dar pats savo ranko
mis dirbo altorėlius ir juos puošė, o da
bar jau sekė bažnytines ceremonijas. Jau
dmtojo jį džiuginę kūdikystės laikai, bet
1/7 thtukė dabar jį prie savęs tikras Vieš^Btie8 Jėzaus buvimas Švenč. Sakramen-

po
tili.

Kiekviehų sekmadienį artinosi prie
Viešpaties Stalo. Šv. Mišių metu jis klū
pojo prie altoriaus ir kalbėjosi su KūdiVHiu Jėzum. Dešimt kartų per dienų ateijis į numylėtų vietų prieš tabernaDėl to draugai vadino jį puikiu var“Didžiojo Altoriaus tarnu,” o pamal
ė

Avo

V. AtDftĄ
dieji, matydami jį taip karštai besimel
džiantį, vadino “šv. Jono Angelėliu.” Kai
, Aleksiukas, nuolat stiprinamas dan- į
kurie stengėsi būti arti jo, manydami, k įd gaus malonių, kaskart augo ir tobulėjo. .J
ir ant jų nuplauks nors dalis tų malonių, Bet sulaukęs 14-kos metų, sulaukė sunkių
kurias Dievas tuo laiku jam teikia.
išbandymo laikų.
v
Netikėtai, be jokios rimtos priežas
Švenč. Sakramento 40 valandų garbi
nimo metu nuolatos buvo prie alto ties apsėdo jį pašaukimo abejojimai. “Ar
riaus. , Norėdamas atsidėkoti Viešpačiui gi iš tikrųjų negaliu tapti tobulu ir išga
Jėzui už tas nedorybes, kurias patiria jo nytu pasauliniame luome? Vienuolyno gy
gailestingoji Širdis jis nė minutai neat venimas toks kietas... esu nestiprios svei
stodavo nuo tos sargybos. Jis gaudavo katos, nuolat mane vargina ligos, ar ga
ten nepalyginamai didesnių ir vertinges lėsiu išlaikyti tiek metų ^mokydamasis to,
nių malonių, negu visi pasaulio garbinto kas kunigui yra reikalinga?... Pagaliau,
jai, kurie atsiduoda žaislams ar kitiems ar esu tikras, kad tai Vra Dievo valia?
Ar nebus tai tik motinos noras, nes ji se
smagumams.
niau aukojo mane dvasiniam gyvenimui?...
Aleksiukas buvo labai pamaldus ŠvČ. Visas mano noras šiandien atrodo vien
Sakramentui; o dėl to taip gerbė kuni šiaudų ugnies blykstelėjimu”.,.
gus, kad, sutikęs kunigų, norėjo atsiklau
Vis tokie ir panašūs abejojimai neda
pęs prašyti palaiminimo.
vė jam ramybės. Tai buvo tartum paslėp
— Kai ir aš tapsiu kunigu, sakyda tos širdies žaizdos. — Stebgėsi nuraminti
vo, ir galėsiu kasdien maitintis Viešpa
fcave maldoje, bet ir ten nerado suramini
ties Kūnu ir Krauju — ar tai nebus tik mo. Dažnai jautėsi taip apleistas, kad net
ras dangaus laimės ragavimas žemėje?
nedrįso akių pakelti į dangų. Gilus nusiBet nesulaukė jis tos valandos, nes minimas viešpatavo jo veide. Ir miegas
V. Dievas skyrė jį kitai šventyklai...
tolinosi nuo jo. Diena plaukė po dienos,
•4
■ ę

Valstybėse

i sės

viso

šiandie

pasaulio

laikoma

aukso,

t.

arti
y.

vienos

arti

pu

penki’

bilijonų dolerių.
Likusių aukso dalį tini pasiskirsčiusios
visos kitos pasaulio valstybės. Prancūzija tu
ri kone pusę tiek, kiek turi J. Valstybės.

o pagundos vis augo ir stiprėjo... kų tu
rėjo pradėti? kokį duoti atsakymą?
Prisipažinti motinai?... Nesijautė pa
kankamai stiprus; buvo taip nuvargintas.
Tada išbalęs, pilnas nusiminimo, puo
lė dvasios tėvui po kojomis;
— Atsiduodu į tavo rankas, tėve, lau
kiu tavo sprendimo.
(
— Sūnau, — atsakė šis, — palieku
tave Viešpačiui Jėzui. Jis tau atsakys!
Rytoj priimk šv. Komuniją ir klausyk
atidžiai balso, kuris prabils į tavo širdį.
Ir tai buvo išsigelbėjimas. Rytojaus
dienų vaikelio širdies gęlmėse vyko nuo
stabus Mokytojo pašnekesys su mažu mo
kiniu. Aleksiukas suprato, kad turi iš
tverti pasiryžime ir stoti vienuolynan.
Nuvargusių jo sielų nušvietė tartum nau
jas saulės spindulys — nubaidė tamsy
bes ir grįžo linksma širdies ramybė. Novicijatas tapo jam žadėtąja žeme, į kurių
tačiau galėjo pažvelgti tik iš tolo.
Pašaukimo abejojimai turėjo dar pa
sikartoti.
Motina, nujausdama sūnaus abejones,
pati dėl to kentėjo, pasiryžo pagaliau pas
kutinį kartų išbandyti Aleksiuku.

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Draugę” ir
reit) kitę visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

— Blt.gai padariau, įsikišdama Im? irenkant tau luomą, — tarė ji jam; — ina.t
atrodo, kad savo troškimus pareiškiau 1a.:
kaipo Dievo valią. Nori tapti jozuiiu?
Aš taip pat tręštu, bet tai gal yra lik
svajonė, kurią gali laikyti man už bloga,
tesaugoja mane Dievas nuo tos atsako
mybės. Ar tavo amžiaus jėgų pakaks vyk
dyti tokias sunkias pareigas? Palik toli
mesniam laikui savo sprendimą. Ateis va
landa daryti tų tokį svarbų žingsnį, jei
tokia būg Dievo valia.
Atrodė, kad audra vėl pasikartoja ir
viskam vėl tenka statyti klaustukas.
Tačiau berniukas po maldos ramiai
tarė;
— Ne, mamyte, tu neklydai. Ženklai,
kuriais V. Jėzus naujina pašaukimą, yra
taip aiškūs ir neklaidina, kad man ilgina
laukti negalima. Nuo šiol, jei Dievulis pa
dės, niekas neprives prie abejonių. Jei
abejoji — ištirk mane, priešinkis mano
norams, žemink mano puikybę, liepk da
ryti kas man yra sunku, būsiu už tai vi
suomet dėkingas ir laimingas, o kai iš
tversiu tame *— stosiu į novicijatų.
(Bug daugiau)

DRAUGAS

Šeštadienis, geg. 21 d., 1932

ir Lenkijos yra “pagrindinė grindais, tai būtų anomalija, tuvai, kad mus moraliai ir ma,
klaida ir neatitinka tikros nuo-Į ypač kad “broliška” lietuvių Į terialiai nuo tų sąjungų atpa
taikos Lietuvoje,” gal, galų i tauta visai nėra lenkams gi- laidavo.”
“Taigi, — rašo laikraštis 1 gale, išsijudins iš negyvo taš į minė, kalbos ir rasės yra vi
toliau, — net tarus, —kas yra lko ir atsidurs realesnėje, kaip' siškai svetima (dar vienas KURSAI DARBININKAMS
pagrindinė klaida ir neatitin Ilki šiolei, plotmėje visas lie- “aiškiaregystės” švvstelėjiUkmergė. Švietimo M miste
ka tikros nuotaikos Lietuvo j tuvių lenkų santykių klausi-Imas!).
je, — kad lietuvių tauta užsi įInas’
, • i /“Pažiūrėkime į tuos kelis rio leidimu prie Ukmergės aBet grįžkime pi ie enedekų §įmtus bendro Lietuvos ir Le- matų vidurinės mokyklos įstei
degė staigia meile Lenkijai ir
trokšta su mumis atnaujinti organo straipsnio. Jis, po šio nkijos sugyvenimo šimtmečius, gti šaltkalviams bei tos rūšies
senus ryšius, lieka klausimas, praregėjimo momento, vėl taip — traukia toliau įsismaginęs darbininkams kursai teoretiš
ar tokia sąjunga yra m,unis nežmoniškai apžlimba ir tokių “Dziennik VVilenski”, — ką kai žinias pagilinti.
pageidaujama ir naudinga? niekų ir nesąmonių priposmau mums teigiamo Lietuva davė,
Kas kita normalūs kaimyni ja, kad greičiau juokas, kaip kaip atsiliepė ta kraujo prie
niai santykiai. Tie, anksčiau pyktis, ima. Štai kaip jis to maiša mūsų tautiniam charak
ADVOKATAS
ar vėliau, turės būti užmegzti, liau išvadžioja.
teriui? Bet, kalbant apie Lie 4600 SO. W(X)D STREET
dešimtis metų trukęs karo sto Girdi, jei Lietuva būtų nie tuvą, nevalia identifikuoti jos
Tel. Lafayette 6392
vis yra kenksmingas abiem pu kt no negyvenamas kraštas, tai su sena istorine Didžiąja Ku Rezidencijos: 2 E. 103rd Place
sėm, yra anomalija, kuriai tu tokio kolonizacinio ploto įgiji nigaikštyste^). Didžiosios Ku
Tel. Pullman 6377
ri būti padarytas galas. Kad mas Lenkijai būtų didžiai pa- iiigaikštystės gyventojai, ma
tai iki šiolei neįvyko, galima geidaujamas. Bet tai tik fan- ■ žiausia, buvo trimis ketvirta
išaiškinti tik visišku Tautų tazija. Lietuva norą koloniza- daliais slavai, mums giminūs
(John Bagdzlunas Borden)
Sąjungos bejėgiškumu. Bet einis plotas (vėl praregėjimo ir labai lengvai susiliejo su
ADVOKATAS
nuo normalių, kaimyninių san momentas!), ji net yra gana lenkų gyventojais, davė mums
tykių sugrąžinimo toli šaukia tirštai gyvenama, iki tiek, jog' visą eilę įžymių vyrų, didelių 105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Kandolph 6727
iki kokios unijos. Liublino ar kasmet išsiunčia dešimtis tūk patriotų: Katkevičių, Sapiebą, 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
kitos pavyzdžiu, ir yra labai stančių savo sūnų į užjūrių Kosciušką, Mickevičių ir daug.
Telephone Roosevelt 9090
abejotinas dalykas, ar abiem kraštus. Jei Lietuva susijung-j daug kitų(!!!). O ką mums da Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
pusėm, ypač Lenkijai, būtų tų su Lenkija, tai jos gvven-! vė tikroji, etnografiškoji Lie
naudinga kelti iš numirusių toji} perauglius, vietoj Ameri- tuva? Tos tautos charakteris
prieš 300 ar 500 metų “atgy kos, pasuktų į “lenkų” silp- yra mums rasiškai svetimas:
ADVOKATAS
venusias santvarkas.”
nai gyvenamus rytų pakraš- užsidariusi savyje, nepasitiki- Miesto Ofisas 77 W. Washington 8»-

Kontestininkų stovis J Ką gi lenkams davė Lietuva
“Dziennik Wilenski” paske
1706 W. 47 A. Žolvnienė, 6709 Arcliei
“Ką
Avė., Chicago, III. ... 119,95(1 lbė straipsnį antrašte
mums davė Lietuva,” kuris
O. Rašinskienė, 1639 S. 50
A. Gudėnas, 6807 So. Camp
970,450 bell St., Chicago, IH. 115,000 yra ir mums įsidėmėtinas jau
Avė., Cicero, 111.
dėl to, kad Vilniaus enedekų
F. Gubysta, 4355 S. Al užart
Sutkus 1007 Eight st.,Wau leiborganas tarp savo ^pras
St., Chicago, III........... 960,200
kegan, III........................ 103,300 tų, nuolat kartojami} nesąmo
A. J. JanušausRas, 1301 S.
Gaižauskas, 148 E. 107th st., nių pasakė ir vieną, kitą tie
50tb Ct., Cicero, III. 675,530
sos žodi. Čia duodame to strai
P. Varakulis, 724 West 18 Roseland, III. .*............. 95,625
psnio santrauką.
St., Chicago, 111........... 600,980
A. Condratas, 1706 E. MaLaikraštis, visų pirma, kon
Phila. Pa
V. R. Mandravlckas, 815-45 yomensing avė.
statuoja, kad lenkai į daug
......... ............... 83,800
St., Kenosiia, Wis. .. 557,200
klausimų žiūri anachroniškai.
Bugentavičius, 1616 N. Lin
A. Stulginskas, 1628 S. 56
Anachroniškai jie žiūri ir j
Avė., Cicero, III......... 554,270 coln St. Chicago, III. 61,90(1 ‘‘lietuvių klausimą.” J jį jie
Vaicekauskas, 4242 S. MaGrybas, 2244 W. Adams
vis žiūri iš Liublino ar Horod
St., Chicago, III........... 454,140 plewood avė., Chicago, III.
lės unijos požvilgio, užmiršda
......................... 44,400
S. Staniulis, 6651 S. Talman
mi, kad tie aktai buvo pada
M. Povaitienė, 700 S. 9 st
Avė., Chicago, III. .. 461,150
ryti lietuvių tautos vardu iš
Ag. Gilienė 3131 Emerald Ilerrin, III........................ 33,550 rinktųjų saujelės, kad lietuvių
Bacevičius, 1850 VVabansia masės buvo svetimos visam
Avė., Chicago, III. .. 396,640
Avė.
Chicago, 111. ... 26,700 tam, kad lietuvių tauta įstojo
M. Varkalienė, 6315 So. Ei n
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
coln A v., Chicago, III. 393,695
i politinę areną, jau gavus sve
P. Petrauskas, 14 Johnson Scranton, Pa.................... 25.85G timos, lenkams priešios įtakos,
A. Langinanas, 4521 S. Wa- kad ta tauta neturi “jokių is
st., Binghainton, N. Y.
.............................352,490 shtenasv Avė. Chicago,
torinių tradicijų’’(!) ir, aukš
J. Aukškalnis, 1354 Hari i III.................................... 17,70(1 čiau minėtų įtakų dėka, vis
son St., Gary, Ind. .. 283,360
yra priešai nusistatįs lenkų at
A. Valančius, 1226 S. 5(1
žvilgiu. Tuo įsitikinti lenkai
MAŽA VERŠIENOS
Avė., Cicero, III.......... 224,500
turėjo progos. Tuo tarpu par
MĖGĖJŲ
O Kazlauskiene, 4356 S.
kanka, kad Lietuvoje įvyktų
Rockwell st., Chicago 188,550
Leipalingis, Seinų aps. Ket kokia
mažiausia permaina,
Rėkus, 1850 VVabansia avė., virtadieniais būna turgai, Į kaip, pav., dabartinis konflik
Chicago, III.................. 188,360 kuriuos pastaruoju metu labai tas dėl Klaipėdos, kad kai ku
P. PabiJonaitis, 2320, W. 23 daug atveža teliukų. Pirkėju rių mažiausiai nusimanančiu
PI., Chicago, III........... 180,900 jiems maža. Dėlto ir pigūs y- apie lietuvių reikalus laikraš
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė ra. Geram teliukui moka 4—5 čių skiltyse pasirodytu uniniai
Melrose Park, III. .. 162,900 litus. Matyt, kad šiemet mies pasiūlymai, kurie yra kuo blo
Misiūnas, Roseland, III. 245 tuose sumažėjo veršienos mė giausiai priimami iš anos (su
W. 108th St................... 160,470 gėjų skaičius.
prask: lietuvių) pusės.
V. Stancikas,

St.,

Chicago,

III.............................

975,500

J. P. VVAITCHES

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

Čia galime, nors kartą, vi
siškai sutikti su en dėkų orga
nu, kad toks unijų kėlimas iš
numirusių būtų tikrai nenau
dingas... tik ne Lenkijai, bet
Lietuvai. Malonu, kad tai pa
galiau įsistebeilijo ir endekai.
Jei, jų dėka, ir likusioji len
kų visuomenė įsispytrės tą tie
sų, kad svaičiojimai apie uni
jos atnaujinimą tarp Lietuvos

čius — Vilniaus krašta, Pins- i nti, pasali, išdavikiška ir kerfiką, kurie sudaro ideališkus ko- tinga(!!!). Tuos pažymius ailonizaeinius plotus Lenkijai,, škiai matome visuose lietulenku vakarų pakraščiams — viuose, kurie — mūsų nelaiVielkopolskai, Silezijai. Tada inei — suvaidino kokį įžymės-

Lietuva imtų dalyvauti lenkų
intelektualiniame ir politinia
me gyvenime, apsodintų aukš
tąsias vietas savo žmonėmis.
Dabartiniu metu, kada valstvbės tvarkos tautiniais pa-

DRAUGO
1 J

M

Room 905
'
Tel. Dearborn 7966
Valandos- 9 ryto iki 4 po piety
Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
— 6 iki 9 vai.
4X45 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namij Tel. Hyde Park 3396

nį vaidmenį Lenkijos istori
joje, kaip, pav., Vytautas, Jo
nušas Radvila ir kiti. Neno LIETUVIS ADVOKATAS
rime atnaujinti sąjungų, ku 155 N. Clark St.. Roęm 909
Telephone FRANKLIN 5746
rios nieko, be pikto, mums ne-!
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
atnešė. Geriau padėkokime Lie I
Telephone VTCTORY 2218

CHAS. A. PEPPER

MILŽINIŠKAS

Gegužės-May 29 d. 1932
Gražiame VYTAUTO PARKE
Prie 115-tos gatvės, tarp Crawford ir Cicero Avenue
VISI VAŽIUOS: Kad išgirdus kas laimės “Draugo” vajaus dovanas; kad sužinojus,
kam teks didelė laimė; kad pamačius kaip BANCEVIČIUS gins čempijondtą; kad susiėjus
savo senus draugus, pažystamus iš Illinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Iowa ir Ohio val
stybių iš kuriu daugelis lietuviu rengiasi atvažiuoti; kad smagiai pasilinksminus ir gražiai
dieną praleidus.
IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE NUO KONTFSTININKŲ PIGŲ ĮŽANGOS BILIETĄ,
KURIS VIENAM DUOS DIDELĘ LAIMĘ.

J. BANCEVIČIUS, vienas iš žymiausių
lietuvių ristikų, kuris risis “Draugo” piknike

Pikniko pradžia 12 vai. dieną.

Įžanga prie vartų 35c

2

IVOXg
terų organizacijos dvasios va kvietė ir
T TIT1JVT ĄI AMERIKOJE S-fiiy ŠVENTĖ MOTINOS DIENA GRAŽIAI PAVYKO ldus.
Paniokslininkas nurodo, tis prie

1

CICERO, ILL.
Šį sekmadienį Šv. Antano
bažnyčioje bus nepaprastos
iškilmės. Per Sumų 10:30 vųl.
Gerb. kun. Stanislovas Pet
rauskas laikys pirmas šv. Ali
šias — primicijų. Pamokslų
sakys gerb. kun. A. Linkus.
. Po Šv. Mišių primicijantas
teiks esantiems savo palaimi
nimų.
Tuojau po visų apeigų bus
puota ir graži programa pa
rapijos svetainėje.
Sveikiname gerb. kun. Sta
nislovų Petrauskų linksmiau
sių gyvenimo dienų, pasiekus
tikslų. Linkime jam gausiau
sių Dievo malonių darbuotis
Kristaus Vynyne. '
Vietinis

Bus! Bus! Kas bus? Nagi,
pirmas “Minstrel Sbow.” Ka
da bus? Ateinantį sekmadie
nį, gegužės 22 d. 8 vai. vale
Kur bus? šv. Antano parapi
jos salėj. Kąs rengia? Šv. An
tano parapijos jaunameeių
choras. Kas dalyvaus? Visas
penkiolikos vaikinų būrys iš
“Assumption” parap. iš West
Sidės, kuris rodys “Minstrel
Show’e.” Ar daugiau kas da
lyvaus? Ir dar kaip! Tik klau
sykis!
Pirmoj programos daly bus
tokie dalyviai, kurie drauge
vienam parengime mūsų sve
tainėj dar nėra vaidinę. Jie
visi yra radijo artistai; jie
atvažiuoja iš kitų “kraštų”

. D R

Išaušus sekmadienio, gegu
čia mus palinksmint.
žės 15 d., puikiam rytui, sau
Greitai, sakyk, kas?
lutei šildant ir gamtų gaivi
Pirmas, tai mums gerai ži nant žėrinčiais spinduliais,
noma ir labai mylima p. E- įChicago sųjungietės, vykdaIena Rakauskienė iš Kenoslm, ',mos Ciceron į iškilmes, jautė,
Wis.; mūsų lietuvių progra kad -Dievulis jas laimina, nes
mų geriausia puošėja, WCFL tai buvo motinos dienos mi
radijo stoties artistė ir mūsų nėjimas, sųjungiečiu šventė.
linksmiausia dainininkė.
8:30 vai. Šv. Antano parap.
Antras, tai įžymus, svetim
salę užplūdo moterys iš įvai
taučiams ir mums įdomus p.
rių kolonijų. Visų veiduose
Haroldas Morą va, dalyvis N.
matėsi maloni šypsena. Vie
B. C. liadio Network, ir‘vai
nos su kitoms tik sveikinasi,
dintojas muzikalinėse komedi
tik puošiasi iškilmių gėlėmis
jose, kaip antai: “No, no, Naj— tai raudonomis, tai baltonette,” “Ann Cody” ir ki
linis. Vienos džiaugiasi, kad
tose.
jos gali dar didžiuotis gyvo
Kitas mums, ciceriečiams,
mis motinėlėmis, kitų akyse
gerai žinomas: p. Klemensas
blizga sidabrinė ašarėlė, kad
Maleckis, muzikos studentas
nėra kuo pasidžiaugti, nėra
Sberwood Music Slicool ir ra
kas šių dienų prie savo širdies
dijo stoties WHFC daininin
priglaustų; jų motinėlės jau
kas.
ilsisi šaltuose kapuose.
Kitas vėl mums įdomus: p.
Pasigirsta skambus Mot. S.
Bob Mayfield iš VVJKS radio
Centro raštininkės M. Vaičiū
stoties, Bary, Indiana.
nienės balsas, kad laikas jau
O kiti irgi gerai žinomi, tai
grupuotis. Visos stoja į eilę
“trio” dainininkai: Bennie
poromis pagal1 kuopų numeF. Diržius, Matilda Metelinaitė ir Olga Diržiūtė — tai mū kamai apsirengę (t. y. su kos
sų “Best local talent”—W|£ tiūmais) ir tinkamai nusigri
FC radio stoties dalyviai.
mavę (“nusipentavę”) Jų vai
O daugiau ar bus ko? Taip (lininių sudarys dainos, šokiai,
šokiai prie linksmos brolių juokingos kalbos (“jokės”)
Metrikų muzikos. ^Bet šį sykį ir kitoki linksmi ir juokingi
bus net “six-piece orchestra”. dalykai. Šis “Minstrel Sliow”
Orkestras pritars muzika ir yra pirmas mūsų svetainėj;
“Minstrel 8how.”
rodos, pirmas mūsų apylinkėj.
Bet kas yra “Minstrel
Show?” Aaaa! Žinojau, kad
klausi. Tai yra toks vaidini
mas, kuriame dalyvauja dau
gelis asmenų išsyk (šiame vai
dinime net 15). Jie yra tin-
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EKSKURSU* | LIETUVĄ
PER

lietuves moteris dė- ir visos žadėjo kitais metais
bendro veikimo; be dar daugiau pasistengti, kad
j
kokių
svarbių
rolę vaidina or- to, džiaugėsi šiuo gražiu mo- kiekviena sųjungietė neliktų
rius. Pirmiausia jaunameeių
skyriai: Cicerus, Brighton Pk. iganizuotos katalikės moterys; terų suvažiavimu. Po to, pa- nedalyvavus.
, be to, sakė, klausykite visų kviestos kalbėti: C. valdybos
„ .
.
......
ir VVest Side, pirmutinės Mot.
. ...
. ,
: r i Prie šio gražaus įskilimų
gerb.
kun.
Vaičūno
nurody nare,
111.
valst.
direktorė
R.
...
1
,
.
....
^
S-gos narės ir mūsų organiza
mu ų, nes kų jis daro, ar sako, Maziliauskienė, 20 kp. pirm. pasisekimo daug prisidėjo Scijos pionierės: pp. J. Vaka
nėia ko daugiau pridėti nė at M. Šriupšienė, 21 kp. pirm. J. gos Centro dvasios vadas
rienė ir Z. Leščauskienė tuip
gerb. kun. 11. Vaičūnas, kuris
imti.
Čepulienė, 4 kp. vicepirm. Va
pat užima vietų pirmoje eise
savo įtaka ir gražiais ragini
noje; paskui 3 kuopa, 4, 20, į Per Šv. Mišias visos daly- latkienė, 60 kp. iš Melrose Pk. mais skatino visas prie ben
21, 55, 60 kp. (net iš Melrose i vės tvarkoje priėjo prie Šv. kiek pamenu, bene Jonelienė, drojo dalyvavimo iškilmėse.
Purk!) 67 ir gale 2 kuopa (ji , Komunijos, žodžiu, visos iš 67 kp. pirm. K. Jančienė, 2 Dėkingos jam sųjungietės, o
veikėjos Lukauskiene ir .
i_- »
/»
•
užleido savo vietų viešnioms). kilmės bažnyčioje darė be ga kp.
n ...... . .
.
.
ir mums garbe, kad (kurios
lo
jaudinantį
įspūdį.
Puošni
Palubinskiene,
taip
pat
viena
•
.
,
Prieš pat 9 vai. duryse pa
•v . ,
.
y- ,
dalyvavome iškilmėse) moka
, x.
, ., , .
sirodo Mot. S. Centro ir Mot. , bažnyčia, altoriai paskendę is vietps jaunameeių (pavar-l
, me gerbti savo autoritetų ir
nepamenu). Pagaliau kai-1 . , ,
S. Cli. apskr. dvasios vadas 1 gyvose rožėse, elektros švie- dės
...
u-u n >,
i ix ■ • r-Uo klausome.
kun. 11. Vaičiūnas, kinis pra ,sos, vargonų muzika ir cho bėjo M. D. redaktore ir 55
Prie iškilmių taip pat daug
byla į visas ir skelbia iškil ras harmonizuoja su iškilmių kp. pirm. Sakalienė. Beje, jauna mergaitė Stašaitytė pade- prisidėjo įr vietinė Mot. S. 2
mių tvarkų; po to gražia pro gražiu.
kp., jos pirm., o taip pat ir
cesija, skambinant varpams, Bendri pusryčiai. Pasibai klamavo eiles motinoms,
C. rašt. p. M. Vaičiūnienė ir
visa eisena suėjo į bažnyčia. gus pamaldoms, visos vėl su i Cbicagos sųjungietės tikrai
p. V. Petrošienė.
Bažnyčioje pasitiko galingas ėjo į salę, kur vietinės 2 kps. įgali džiaugtis šių metų Moti
S.
vargonų maršas, grojamas p. sųjungietės laukė su šiltais nos dienos iškilmėmis, nes jos *
pavyko
visais
atžvilgiais.
Tai
;
__
_________
—
A. Mondeikos. Tvarkos dabo skaniais pusryčiais. Jos nė ne
ja G. vicepirm. V. Petrošienė sitikėjo sulaukti tiek daug vie liudijo visų pareikštos mintys PLATINKITE “DRAUGA'

ir C. rašt. M. Vaičiūnienė. A- šnių; berods, net vietų pritrū
pie 300 moterų užpildė beveik ko.
visų bažnyčios vidurį.
Per pusryčius pasakyta
Šv. Mišias laikė pats dva daug gražių kalbų, pasidžiau
sios vadas kun. Vaičūnas, ku gta iškilmių pasekmėmis.
ris ir gražų įspūdingų pamok Pirmiausia C. vicepirm. ir
slų iškilmių proga pasakė. Lie apskr. pirm. V. Petrošienė pa
pia visoms imti pavyzdį iš pa sveikino .visas dalyveš ir pri
ties Kristaus ant kryžiaus Iš statė programai vadovauti p.
tartų žodžių Šv. Jonui: “Mo M. Vaičiūnienę. Bažnyčioje ir
tina, šitai Tavo Sūnus.” “Sū pusryčiuose dalyvavo taip pat
nau, štai Tavo Motina.” Be ir Cbicagos Arkidiecezijos ka
to, sveikina visas ir džiaugia talikių moterų veikėja, orga
si tokiu gausingu susirinki nizatorė Mrs. McGrath, kurių
mu.
p. Vaičiūnienė pirmiausia ir
Kitų pamokslų sako angliš pristatė kalbėti. Kalbėtoja su
Todėl būtų labai įdomu jį pa kai kun. IJeagan, Cbicagos
pažindino su Arkidiecezijos
matyti, nekalbant jau apie pil
moterų veikimu,
Ąrkidįecpzijos Katalikių Mo katalikių
nių programos dalį, kurioje
dalyvaus visi minėti radijo Aillllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiic-Sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllldllll^ I
='
artistai.
i s
Tu ir Aš

šeštadienis, geg. 21 d., 1932

•
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Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes E
3 juos perkam ir inokaine $40 už $50 bonus ir $80 už $100
3 bonus su kuponais.

PIKNIKAS

— rengia —
HIGH ROCK POPSO IŠDIRBĖJAI
Peter Krasauskas ir Joe Stravinskas

NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS-MAY 22, 1932

BIRUTĖS DARŽE — 79th ST. IR ARCHER AVĖ.
įžanga visiems dykai. Taipgi dykai kepti paršiukai,
muzika ir šokiai.

Pavasarine Programa ir šokiai
Rengia

Lithuanian University Club

SUBATOJ, GEGU2ES-MAY 21, 1932
Lietuvių Auditorijoj; 3133 S. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vakare.

Iš NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D,

Siunčiam pinigus į Lietuvų per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE
FRANCE”. Atlantįką perplauks į 5 dienas ir 18 vai.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judonio ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
|

4559 South Paulina Street

1

Telephone YARDS .0145

Įžanga 50c.

Labai įdomi ir nepaprasta programa ir nematyta
šokių tvarka.

NUPIGINTOS LAIVAKORTES^

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Leviatlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam.

HAVRĄ

DYKAI

20%

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja j Californiją ar į
Floridą,. vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
laiką praleisi.
Šiemet ''Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija 16 New Yorko Išplauks GEGUŽES
28 D„ j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
Antroji ekskursija 16 New Yorko išplauks Francūzų
Unijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 10 D., per Havre Į
Klaipėda.
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Ii NLW YORKO 3^ta klesa Į Klaipėdą .... $75.50

Į abi pusi .............. .. .... ..........................................$125.50

•

*

MILŽINAS LAIVAS “ILK DE FRANCE”, 42,000 TONŲ
Važiuodami su šia “Draugo” ekskursija į Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vienų iš gražiausių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdų ir kitas vietas.

Šis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ii' puikiai įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite
prie šios “Draugo” ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!
Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, 111.

Tuoj Reik Vyrų
turi turėti gerų vardų ir nedidelį kapitalų, kad prisi
dėti prie Cooperative Association, vedamai CARIJSLE
PARRY STERJLIZER, INC. ir būsiančiai arti New
Yorko miesto; reikalingi namų statytojai, malioriai, popieruotojai, farmų darbininkai, paprasti darbininkai įr
tt. NUOLATINIS DARBAS, GEROS ALGOS ir namai
su patogumais ir žemės sklypu. Puiki proga geriems ir
pastoviems žmonėms. Atsilankyk arba kreipkis laišku,
įdėdamas 2c. stampę ir gausi pilnas informacijas.

LawFirmF.Dudley Kohler
*

30 IRVINO PLACE, DESK. No. L35

NEW YORK, N. Y.

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
neskaito — patarnauja veltui.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
dienomis:
Gegužio—May 25 d.—BERENGARIA
M
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
EKSKURSIJA
I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į
Birželio—June

Klaipėdą.
99

99

99

3 d.—ILE DE FRANCE
7 d.—BREMEN

II d.—PARISI
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
99
18 d.—UNITED STATES
Liepos
9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM
99
99

99
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BRIDGE AND TENNIS STAR WEDDED

organizations are planning to
UŽ PAKULAS SILKĖS
attend. Friends from Rock,
I
You and everyone else on ford, St. Louis, Waukegan,
Ibis vvorld longg to be gay
ir
and happy. If yoi are a pur
suer of kapines* and all of
you aro, then come to the
Spring festival being staged
bv the Litbuanian University
Club at tlie Litbuanian Audi
torium on the evouiug of May
21. If your bobby is daucing,
Kazys
then you will get it here, If
you enjoy some fine chorus
singing, couie and hear our
glee elub. lf you are a liuiųorist, then come and pass judgment on our comedy teaiu. lf
1932 CHEVROLET
tap dancing is goodi to your
eyes, let them feast on some
real tap daneers. If you wish
IR 27 AUKSINES DOVANOS
only to mingle with people
and make nevv contacts, you’ll
DYKAI
never huve a better opportunity thun on tliiaj, evening. No
TAU PYTOJ AMSI
matter whut you are, whether
Pamatyk šį puikų automobilių ir
a farmer, u raibo star, a mildasižinokit, kaip jį įgyti
lionaire, a lawyer, or just a
eommon Citizen, you are assured that if you attend this
great May Festival, you’ll ne
and ^Jrusl Company
ver regret it.
HAPPINESS
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playing their openiug game,
, while Marąuette, lašt seaseiis
'runner-up for the champion-----------sliip, with a victory over No.
Praėjusį sekmadienį įvyko Side‘lašt Sunday, are aiming
pirmas šio sezono žaidimas.! to make it two-in-a-row. So.
AJaiąuette Pk. 112 kp. tymas Chicago will, no doubt, star:
lengvai nugalėjo savo oponen their best piteber C. Regaitus North Sidės 5 kp. tymą- sius, wliile for Marąuette its
22 prieš 2. Nors žaidimas bu- a toss-up which one of the
vo vįenpusjnis, bet buvo jdo-Jfive regulai- piteliers will be
niu matyti, kaip atskiri žai- started, altliough A. Karpus,
elgesį.
Pasirodė, kati the lauky lad from Westville,
|^B|h Sidės tymas nėra toks may start, būt either one of
kaip pernai buvo. Be the Vilnonas brothers may be
fo, nėra nė toks blogas, kaip selected to go in, if so, Chikad šio žaidimo rezultatai ro cago proves dangerous to the
do, nes žaidėjai, būdami be tall South paw. A. Pinaitis
veik visi jauni, neįpratę prieš who proved ąuite effective a-1
Oswald Jacoby, noted bridge authority, and Mary Zita
publiką žaisti, buvo sunervin-1 gainst North Side lašt Sun- ; Mc-Hale, ranking No. 1 tennis player of Texas, who were
ti ir darė gana daug klaidų. !,day ,and Chuek Riipkus u iio married in Dalias after a wliirlwind courtsliip of one week.
Toliau numatoma, kad north-1 į« slated to pitch Saturday i------------------------------------------------- T------- •---- - -------------saidiečiai geriau pasirodys ir game in the Amateur Mgrs. Į
I the St. Antliony Parish Jusezono gale, be abejonės,! league will mušt probably be1
nior choir.
All of Chieago’s Litbuanian
baigs pirmose eilėse. Rei kia gįven a ręst.
taip pat suprasti, kad North i
ftmillll|||||||||||||||||||||||||||||||„|m||||||||||||||U|||m||,„ji,,||||||||j|,|tt
The otlier game in the K of
Side 5 kuopa yra beveik vie
L league will be between Prona iš mažiausių kuopą Chicavidence a n d {Brigbton at. Imagine a vaudeville, niiugos apskrity, O Marąuette 112
G raut Park.
strel and dance — all in one
viena iš didžiausių. Marąuet
evening! All this will take
te kp. turėjo daugiau šiais me
place Sunday, May 22nd, 8:00
tais beisbolininką (įžaidėjų),
P. M., at the St. Antliony Pa
negu 5 kuopoj yra iš viso na
Majestic, Norge, Leonard, Sparton ir kitų I
rish Hali.
rių.
ant lengvų išmokėjimų. Kainos: 0S7-OO, |
And what a gnlaxy of stars
Marąuette tymas šiais me
Lietuvos
Vyčių
4-ta
kuopa
— radio stars: Mrs. llelen Ra S ^99.50 ir aukščiau.
tais yra gana daug pagerėjęs
|SS
žais
beisbolą,
su
36
kuopa
Brikauskas of Kenosha, Wiscon- £ x
ir kadangi daugumas žaidėju
žaidė pernai, galima sakyti, ghton Parko, ateinantį sek įsin, from WCFL; Harold Mokad yra patyrę žaidėjai (ve madienį gegužės 22 d. (May irava, nationally known NBC Š
g
teranai). Todėl galima tikėlis, 22), 1 valandą popiet, Grant ,..ldio #tar; Boh MByfieU fr0„, i
kad kitų, kuopą tymai turės Parke, ant 11 St., netoli nuo Gary, Indiana station WJKS; s
dėt gana daug pastangą, kad Field Museum. Visus kviečia Clarence Maleeky and the iiar
atsilaikytą. Vienas pagirtinas mu atsilankyti ir pamatyti mony trio eomposed of Bennie Š
3417-21 So. Halsted St. I
dalykas, dar nematytas tarp gražų žaidimą. Nepamirškite F. Dirziųs, Matilda Metelinas
TEL. BOULEVARD 4705-8167
I
mėgėją tymą: 112 kp. turi gegužės 22 dieną.
and Olga Dirzius of WHFC
in Cicero.
apie tris pilnus uniformuotus
tymus; kiekvienam žaidime
What a buneh are those
Gražus Radio programas nedėlioję nuo 1:15 iki 2
rasim pilną kvotą registruotą
hoys of the minstrel. They'J vai. po pietų iš stoties NVCF'L, 970 kyl.
žaidėjų: vienas tymas Raidžia,
hail from the Assumption pao kitas laukia nuošaliai pasi------------rish of West :Side. And the
rengęs į žaidimą, kada tik
Council 4 plays Brigbton make-up-they donn is enougli Klllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||£
manadžerius pašauks.
Taip park this Sunday, May 22, at to make anyone “laugh to the SI
pat sunku atskirti menkes- Grant Park, on llth St. near brim.”
nius nuo geresnių žaidėją. Vi- the Field Museum. It is sure
The ręst of your evening
si dirba taip, kaip vienas. At- to be an interesting game arui
will
be spent dancing to a
letikos vadovas Jonas Juozai- promisos excitement for eveiv
tis yra gerai susipažinęs su body. Come out and see us lively six-piece orchestra.
rto reikalais ir gerai žino battle o., the field. Ilon’t for“Conie and treat yourself
darbą. Tymo manadže- get this Sunday!
and your friends to a good
Bruno Krivickas yra tik-1
Eyes tiine”, say the meinbers of
ras 112 kuopos veteranas, nes
žaidžia nuo pat 112 kuopos
suorganizavimo pradžios. Sta
sys Balskus, pernykštis nianadžerius, šiais įlietais yra manadžeriaus padėjėjas, gerai
GELEŽINIAI DAIKTAI, MALIAVOS,
patyręs žaidėjų gabumus ir
VARNIŠIAI, VALYMO ĮRANKIAI
7
suteikia reikšmingą pagalbą.
r:
si
KAINOS ŽEMOS IR DABAR LAIKAS ATLIKTI
"5
Tymo kapitonas yra jauna.
MALIAVOJIMO DARBUS
,
i
Pranas Vilmonas, vienas iš
'!
L 'z- į*į»."C ' {■
geriausių žaidėjų visoj CliicuJEWEL \Vater \Vhite Varnish kai
na galionas .
$4.00
gos apskrity; jo brolis Juozas
Vilmonas, profesijonalas, taip
Conąueror Wall Fiat kaina galio«..........:....... J
pat žaidžia su 112 kp. tymu.
L.
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PLATINKITE

»♦ DRAUGĄ

bring.

DYKAI!

Sedan - pilnai įrengtas

Peoples 'Ncitional "Bank
of

Chieago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUR

IN

CICERO!

A

VIEŠAS

EXTRA BARGENA8

ELEKTRIK1NĖS LEDAUNES

fan

PARSIDUODA KEPYKLA PIGIAI
Biznis gerai išdirbtas, lietuvių apgyventoj Marąuette
Parko apylinkėj. Lysas ilgas. Taigi nepraleiskite šios
progos, parduosiu už labai prieinamą kainą, nes turiu
greitai išvažiuoti į Lietuvą su labai svarinu reikalu.

PAKVIETIMAS

SPORTO

MĖGĖJAMS

E

E

a
I
Jos. F. Budrik, Ine. Į

i

■

Kuopos

PROVIDENCE

FRANK DARŽINSKAS
2616 WEST 69th ST.

stiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiii2t

A. F. CZESNA’S BATHS 1
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI

=

S

ŠVEDIŠKI MANKŠTIJ.IMAI IR EI.EKTROK MASAŽAS
Trcatrnentai visokių ligų, reumatizmo, narvų atitaisymo, šalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentai.

Mineralinės, sulferinėą, vanos duoda didžiausią, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

kvietėjas

3 ig

BASEBALL

KAMBARIAI DĖL FERGLLĖJIMO
Moterų skyrius atdaras Utarninkaia nuo S iki 12 vai. nakties

1657 W. 45th Street

FLASHES

E

CHICAGO, ILL.

Kampas So. Paulina St.

TeL Boulevard 4552

Klllllllllllllllllllllflllllllllimilllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

7 ei. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS

Blue

Perles Hm & Paint Co.

Buferiai Furnišių Pianu ir Kitokių Rakandų
storage

"a" ....... ........... $1.98

Sportininkas
L
OMAMPIONB
MOT MARQUBTTE

TO

Tomorr0W afternoon at 1:60
P. M. Ko. Cliieago noupell
inects strong opponapt in M ar
ąuette counnil, at Calumet Pk.
lOOth St. and FAving Avė., tlm
game promisos to be a real
thriller for the champions pre 4

ė

- 25c

OF

K

|w'

JEWPL Doubleąuick Knamel kaina
J4 paintės .... ..............
Claremont

Mixed

Paint kuiną gal. ..

Paint k Varnish Remover kaina gal........

$1.48
$1.35

Kalsomine, Boileri Oil, Turponlina, White Lead
geniausios kainos — sutaupysi pinigų, pirkdamas pas

Pttples Hare & Paint Co.
1901 West 47th St

Chicacro, III.

i

Kai jums priseis kraustytis, (mufuotis), tai pirma pašaukit mus telefonu
CALUMET 3398.
Mūsų patarnavimu būsit patenkinti.
Kainos pigesnės negu kitų. Darbą atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti į New Yorką,
Californią ir kitur.
Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti
į mūsų 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 kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:

Office Pilone Calumet 3398

BAGDONAS BROS.
FURNITURE

Local

and

3139 SOUTH HALSTED STREET

AND

PIANO

Long

Distance

—

MOVING
Removal

CHICAGO, ILLINOIS
Į j
-<■—

I
*

r

___

=

n

Šeštadienis, geg.. 21 d., 1932

Sodalieijos vardu kviečiu Visas pelnas eis parapijos nau*,lllllllllllllllll|illllllllllllliilliilllllllUllilllUllllilllllllllllilllliiiiiilliiiiillliilllilliltt
visus atsilankyti,
pasišokti dai.
prie smagios muzikos, kurios ,
Pirmininkes
šioje parapijoje
dar nesate______________
girdėję, ir už tokią pigią, kai- MARIAN HILLS COLLEGE|
PAVASARINIS
ną. praleisite linksmai laitai.
HINSDALE, TT.T.

IŠVAŽIUOJA J LIETUVĄ PER “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRĄ

DIDIS

P

.

________

Plunksna

|

Kas nori studijuoti Lietu s
vių Kolegijoje tesikreipia į S
Rev. Dr. J. Navickas. St. Ma-5

PARAPIJOS PIKNIKAS

Šv. Jurgio ry’s College, Thompson, Conn.=

Bridgeportas.—

i rke. PikMko komisija

j

turės “good tinųe” ir savo pa
! rupiją parems.
Vietinis
į

VESTSA1DIECIŲ PIK——

(

l

™P!es fnitn

’ .

v.

Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia
iuSU liga yra, ir kiek daug daktarų ir vaistu jus išbandėt, dar yra

1UU1. BUS graži muzika. Kai
v, .,
.
SUSllSlte prie
bingo
belos'

. v.

to gėrimo ir pyragaičių. PrašomJe ko gausiau susirinkti.

Adomas Bruknis, jo žmona Teklė, sūnūs Bronislovas 18 metų amžiaus, Stanislovas
16, Alfonsas 4 ir duktė Elvira 6.
Ši visa šeimyna vyks į Lietuvą su “Draugo” ekskursija gegužės 28 d. Scandinavian American linijos laivu Frederick VITJ
Ponas Bruknis yra kilęs iš -Mažeikių apskričio, Akmenės par., Alkiškių k. Dabar
gyvena 2012 Canalport Avė., Chicago.
Į Ameriką atvyko rugsėjo 13, 1892. Vi "ą laiką gerai klojosi ir, jo paties žodžiais
tariant, Amerika jam ir dabar tebėra Amerika. Tebeturi gerą pastovų darbą ir tebegauna gerą algą.
*
x
Ne vienas žingeidaus, kur ir ką p. Bruknis dirba, kad jam taip gerai klojasi ir
depresija nepalietė. Depresija ir bėdos gal tada užklystų jį, kai žmonės nustotų mir
ti. Ponas Bruknis dirba grabų gaminimo fabrike. Jisai tikisi, kad biblistų pranašys
tė apie tai, kad “žmonės daugiau nebeinirs” neišsipildys ir jis sugrįžęs iš Lietuvos
darbuosis prie grabų išdirbinio po senbvei.
Linkime ponui Brukniui ir jo visai šeimynai smagiausių vakacijų ir laimingai
sugrįžti.

C H I C A G O T E

kie jauni vaikėzai maino KR)
dolerių, tai reikėtų juos sekti.

Rep.'

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA
Pirm. A. Nausėda
1024 Canter St.
Rašt. P. Fabijouaitis
2301 W. 22nd Plce
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:
J. Dimša
3347 Auburu Avė.

Kun. J. Mačiulionis!,
2334 S. Oakley Avė
Z. Gedvilas
12311 So. Emerald A ve.
M. Šlikas
<.

10555 S State St.

PADARĖ “H0LD-UP“ GE-,p. J. Švilpa. Plėšikai Gricini

MARQUETTE PARK
DIMIN0 BLDG. AND LOAN | sudavė per burną, kad jis
ASS0CIATI0N
| greičiau atidarytų seifą. Ati-!•
v. “
"
I
t-v., .
.
•
Ar žinai, kas atsitiks ge_________
,
darius seifą, plėšikai viduje 1
.
1
, r
'gūžės 25 dieną Gimimo PaneGeguže, 18 d. du *1-^.
Sv. auditorijoje, 8 valanda
lavę plėšikai įėjo i Gedimino ■’
"
'
’
vakare? Ne? Tad atidžiai skai
Building and Loan Ass’n ofi- /Bendroves pinigai nežus, įv)<;
są, 4425 Šo. Fairfield Avė., ir i nes spulka yra apsidraudus,!' Minėtą dietią Nekalto Pra-

privertė sekretorių p. Leonar- insurance apmokės ir padengs gidėjį,no panelės švč. mergai-dą Gritį atidaryti seifą. Tuo tą sumą, kiek plėšikai išnešė., gįų sodalicija rengia šokius j
tarpu ofise taipgi buvo iš Mel
1000 dolerių buvo šimtinė- parapijos naudai. Įžanga la j
rose Park L. <Gričio draugas irtis. Jei patėmysite, kad ko-‘bai pig-i, tiktai 35c.

į

į

~

'S
į —

2-jų šmotų Jacųūard arba
Tapestry dailų setą, $80.00
vertės už

<la už žemiausias kainas ~

—
SS
=

Gražios naujos metalinės =

s

•Gražiausi visokiu spalvų
Moliair setą $125.00 vertės

°ž........... *57-50

dabar tik .. $-|

S

i

Peopleg Krautuvės užlai
ko nuosavą seklyčiom setų
ELEKTRIKINIAI
dirbtuvę.
Todėl Peoples
ŠALDYTUVAI
Krautuvėse galite įsigyti
puikiausi setą pusdykiai, ar
ba tik už išdirbystės kaštus, Standard padarymo pil- =
pavyzdžiui:
nai gvarantuoti, parsiduo- =

.. $39.50

darni arba bešokdami, bus šal v"tls d,el Ju"'
.

1/ 1
Mtese

SEKLYČIOMS SETŲ

~ MOTINA HELENA-

mili. Bus net ir iŠ Lietuvos
Pastebėtina nauja kombinacija gy_
.
.
....
| vastĮ palaikančiu žolių yra svarbiaugegutė prie 4 bingo’ Jaimėji-' Šias moderninių laikų išradimas.

_ .

’i

I"

I

DIDELI BARGENAI

Gegužės 22 d. bus Šv. Onos į
' draugijos-piknikas. Rūtų Dar i Garsiausia pasauly žolių gy
dytoja tūkstančius išgy
j žely bus gražus “bingo“ ir Į
dė žolėmis.
j labai gražių daiktų ląimėji- į

_

JI

negali keliauti į Connecticur,S
ta; pirmųjų dviejų kolegijos S
metų mokslų gali įgyti Ma s
rįan Hills Kolegijoje,
Kreipkitės adresu:

REV. V. KULIKAUSKAS.
Marian Hills College,
Hinsdale, III.
>

NIKAS
-w- -

DABAR TĘSIASI ABIEJOSE

viską noį8 įr Aplinkinių vaistykių,|

turi ko geriausioj tvarkoj ir
lauks gausios publikos parke.
Visi bridgeportiečiai be abejones pasinaudos proga ir gaušiai atsilankys Į pikniką, kur;

•
i
|
'

IŠPARDAVIMAS
k

OH4I

I

Motina Helena, Didžioji Žolių Oydytoja, 1S6 9 N. Damen Avė., Phicago. siūlosi jums suteikti 5 dienų
naminj treatmentą žolėmis visiškai
dykai. Aprašykite savo ligą ir mes
prisiusime $1 00 bonką Kraujo Toniko .ar
lių gyduolių. Pridėkite 25c ap/nokėjimui supakavimo ir persiuntimo. Ra
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
1721 W. 47 St. Ir 4172 Archer Avė.
P-ia B. Patumienė yra Motinos HeIenos Šimanskienės sekretorė lietuvių skyriuje 4172 Archer Avė.

«■■■■■■■■ ■*■■*

'

2į S

j—

■ =

8269 SO. HALSTED ęT

40

$30.00 verti pernaujinti pil-

$98.00 vertės naujos Thor =
p]OVyj.|os
=

nai gvarantuoti EUREKA
elektrikmiai kaurų šlavikai

pO............... 75
nnnj()' (;„n. |

d-onnn

*.•

tik po ...........

-

-t

*•

^14«95 ton* Plovyklos,
;

Tr

p°....*54.50

$.35.00 verti pernaujinti H0- a.,...,
1
$100.00
vertės
kOVER gvarantuoti šlavikai VOSSPlovyklos

...... $16.95

Įtik p0

Chicago, III.

Cicero, III.
1439 So. 49th Court
Telef. Cicero 5927

9.75 |

i

I=

naujos =

p<>............... *59.50

Į

Visuomet būsite geriau patenkinti lankydami šias
didžiausias ir atsakomingiausiag Lietuvių
Krautuves Chicagoje

LACHAWICZ IR SŪNUS

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place
Telef* Roosčvelt 2515

ledaunės, vertos iki $30./X) =

S

■
Neslkankyklte savęs skaus- _ ' =
B mals.
Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOUND mostis lengvai prašalina viršminėta ilgas: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 60c per
paštą 65c arba dvi už $1.06.
Knyga- “ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalais rydyties. kai
na 60 centų.

PAGRABŲ VF.BfcTAI
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus

$97.50 |

1 =
f SS
1=
!—
ISĮ
I

; Reumatizmas sausgalė-'į

Josifo Kulis

mieste ....

—

4177-83 ARCHER AVĖ. COft RICHMOMD ST

1 4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

=

2536-40 W. 63?4 ST. & MAPLEWOOO AVĖ

2536-40 W. 63 St. ?
Hemlock 8400
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LIETUVIŲ EKSKURSIJA Į EUCHARISTINĮ
KONGRESĄ IR | LIETUVA

A

PETRAS MONTVIDAS

KOTRTVA DARGF.VICIENė:.
po tėvai. Vasiliauskaitė

■Mirė gegužė. 19, 1932 m., 4
vai. vak. Kilo iš Tauragės aps.,
Laukuvos par., Treigiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nulludime
sesers dukter) Pulcheriją ir jos
vyrą Petrą ŽndlekĮ, Jų sūnų
Zlgmontą ir gimines. Buvo na
rė Karalienės Jadvygos -dr-tos
Ir Visų šv. dr-Jos iš Cicero.
Kūnas pašarvotas 4537 So.
W6od Street.
Laidotuvės Jvyks
panedėly,
gegužė. 23 d., iš namų 8 vai.
bu. atlydėta Į Sv. Kryžiaus par.
bažnyčią, kurioj Įvyks gedulin
go. pamaldos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta Į šv.
Kazimiero kapine*.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sesers duktė. Jos
vyras Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja grnborius Ežarskls, Tei Roulevard
9977.

Mirė geg. 19. 1932 m., 1:20
vai. popiet, sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Biržų apskr., Kuprellškio par., Glrstaiklų kaimo. Amerikoje Išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudiine
moterĮ Adelę, po tėvais Kalraltė, sūnų Juozapą,
dukter)
Oną. hrollenę Anėlę Montvldlenę, 3 dukterėčias Alpunę, Al
doną ir Julijoną, du sūnėnus
Petrą ir Alfonsą, brolienę Ro
zaliją Oirjotlenę. po pirmu vy
ru Montvidienė. Ir gimines.
Kūnas pašarvotas graborlaus
Skudo koplyčiol 718 W. 18 St.
Laidotuvės )Iyks
panedėly.
geg. 23, iš koplyčios 8 vai. bus
atlydėtas J Dievo
Apvaizdos
par. bažnyčią, kurtoj (vyks ge
dulingas pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kązlmlero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame Visus
gimines, draugus Ir pažįstamų*
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę! moteris, sijnits,
flnktė. hrnflenė Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborlus S. M. Hkudas, Telefonas
Roosevelt 7582.

BARBORA VAICU’I-IENft
po tėvais Daukšaitė

Mirė geg. 18, 1932 irt iT2 vai.
naktį, .48 metų afcižiaus. Kilo
iš Šiaulių apskr., Lygomų par.,
Aleknalčių kaimo.
Paliko dideliame
nubudime
2 dukteris Barborą Ir Valeriją,
seserĮ Johaną Griggs, SvogerJ
Dominiką, tetą. 9 pusbrolius, 1
pusseserę Ir gimines, o Lietu
voj broli, 2 seseris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4453 So.
Rlchmond 8t. Tei. Laf. 2342.
Laidotuvės Jvyks
panedėly.
gegužės 23, Iš namų 8 vai. bus
atlydėta J Nekalto Prasidėjimo
Panelės švč. par. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos
už veliųpės sielą. Po pejmaldų
bus nulydėta J šv. Kazimiero
kapines.
,.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir paž|stamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukterys, seserys Ir
giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Tards 1188.

Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną laivu« “DE GRASSE “

Ekskursantai plauks į Dubliną, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
n.s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo
turės pilną užlaikymą ir nakvynę.
Po kongresui tuo pačiu laivu
plauks į Havrą ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.

'•

Laivakortės turistine klesa į vieną pusę ......................... $145.00
Ten Ir atgal ............................................................................. $215.00

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY A VENŲ E, CHICAGO, ILL.
Telefonas Roosevelt 7790

K0N. J. JAKAITIS

. D R iU G I 8

šeštadienis, geg. 21 d., 1932

S

ŠIMTAI SVEČIŲ Iš ILL. IR APLINKINIU VALSTYBIŲ

ke bus minių minios žmįonių. vyste Petro Varakulio ir K.
Kad toms minioms tinkamai Matjosaičio prie “žvėrių.”
patarnauti, tai komisija niu- i Nortlisidiečiui po vadovysPROF. KAMPININKAS
i Rapids, Omahos, Detroito ir bilizuoju armijos darbininkų, te Ant. Bacevičiaus ir F. Mas- Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.
TAIP PAT GRĮŽTA Iš SAU- Į Clevelando.
Taigi, štai kokioje tvarko- (kolaičio prie baro.
Tel. Grovehlll 0617
L±Tyrx7AAIT?Q8T.?»«K t™ DA .. itU1) pat gUUta Ž1IUa’ kad|je organizuojami darbininkai: Į Melrosepai kiečiai, MayivooLYVAUS
DRAUGO
iš saulėtų atostogų grįžta Či-l Marijonų kolegijos rėmėjų < kiečiai, Bellwoodieeiai po va
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PIKNIKE
kagon ir visų laukiamas, ypa-'19 byrius ir Sv.Kaz. Ak. rė- dovyste Jono Žvirblio turės
2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-6 Ir 7-0 P. M. Ket. 0-12 A.M.
--------------- tingai cicilistų, balsavikų ir (11<gjų w skyrius iš West Sidės ' avo b(-uJ^ įv varys biznį prie
Nedėlioj susitarus
'.......................... visokio sorto laisvagalvių irlves restoraną ir užkandžių b.okoladiniu saldainių
larom. galutinai pasiiaiosi- laisvaliežuvių>
pašėnavotas j sta,;J 0 West Sidės vyrai prie Į .... (hll.bininkai
ni‘li Ji’l'-niJiU11 ‘ “Draugo pik
Kanipininkas> kui.įs sa.'
Straikerio ir I
‘
‘
Iš Tel. Lafayette 67 03
vyžę
teikti
svečiams
rūpestin

nikai, kuris j vyks gegužės -J j ko ouvęs net Afrikoj egzami-' vokiškų butelių.
gų ir mandagų patarnavimų.
Vytauto parke. Ruošiama nuoti kokių ten gorilų ir pa
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
To\vn-of-lakiečiai: prie bisi imt didžiosios skalės, nes žiūrėti, ar tikrai mūsiškiai ei
(Tęsinys 8 pusi.)
1 sopo J. Lisauskas, prie sporOffice: 4459 S. Califomia Avė.
ti kimasi tūkstantinės minios. į eįjįka.i ir laisvamaniški gal- .-v,
.
,
Nedėlioję pagal sutartį
S. Paukštis,
Ne tik Čikagos lietuviai ruo- , gonaį yra įg menkių išsirutu-'
ice creaino merginos po
Metinės Sukaktuvės
šias į piknikų, nes norės ma loję. Orandž li.nifed‘u jis sp>-1 prie
vadovyste ,,.ni„s Sudeikienos.
D E N TĮSTAI
tyti, kurie iš kon-kų ir kokias dina j Clucagft kad suskubtu, Bridgeportiečiai p. J. Bi,blaimės dovanas ir kuriam teks dalyvauti “Draugo” piknike.
uis ir p. St. Šiuras prie boivlPhone Bouievard 7042
automobilius, bet gaunamje ži
Taigi, jei tik graži bus ge-' įng aney.
nių, kad šimtai svečių žada at ;užės 29 d., Vytauto parko tu- j' Brightonparkiooiai po vado
VINCENTAS KAREIVA
^HLiioti iš kitų Illinois ir apy- G
D E N T 1 S T A S
resiine tūkstančius margojo
Mirė gegužės 22,
1931 m.,
vyste F. Gubystos prie lietu
iu valstybių miestų iv* • ,
.
.»
sulaukęs 46 metų amžiaus, gi
4t>4o bo. Ashland Avė.
_ _ .
.
, i svietelio ne vien iš didžiules viškų saldainių.
męs Kauno aps., Vilkijos mies
“stelių. Gausingi “Draugo” !
. ..
.. , . •
tely.
Arti 47 Btrset
°v
°
Čikagos, bet ir is aplinkinių
Marąuetteparkiečiai prie orrėmėju būriai atuš į pikniką
, , ..
Palikę dideliame
nuliudiime
1
“i valstybių,
moterį Antaninę,
3 dukteris
laivių ir serijų po vadovyste
iš AVlaukegano, Kenoslios, Ra-Į
Bronislavų ir žentų Omer McVajaus vedėjas
£el. Canal 6122
Vinco birgilo.
Guire, Onę ir žentę Edvardų
cino, Milvaukės, Port VašingVesučius, ir Rozaliję, 2 sūnūs
Roselandiečiai prie “seventon ir net Šeboigano, taip pat
Leonę ir Antanę, brolį, 3 sese
• DRAUGO” PIKNIKO
ris ir gimines.
eleven
”
po
vadovyste
K.
Rač

iš Čikago lleigbts, Jlarvės,
GENTIS T A S
DARBININKAI
Liūdnai atminčiai musų bran
kausko.
2261
West 2ziia btreet
Argo, Suinito, San Čarlėso
gaus vyro ir tėvelio bus laiko
(Kampas Leavitt St.)
mos šv. Mišios Sv, Jurgio par.
Westpulinaniečiai turės sa
Jlamomlo, Garės, Ind. Halini-1
‘Draugo” pikniko rengimo
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
bažnyčioje šiandie, gegužės 21
’ d., l!)32 m., 7 vai. ryto. Kvie
Nuo 1 iki 8 vakare
ro ir kitų. Gauta žinių, kad f komisija žino, kad sekmadie- vo būdų po vadovyste Anta
Seredoj pagal sutartį
čiame visus gimines, draugus
no Žitkevičiaus. .
ir pažįstamus atsilankyt į pa
atvyks svečių liet iš Grand nį, gegužės 29 d. Vytauto par
maldas.
Ciceriečiai po vadovyste A.
Mes tave, htuųų
brangusis
J. Janušausko prie tikietų, o
I Bouievard 7589
vyreli ir tėveli, niekuomet ne
GRABORIAI:
Rez. Hemlock 7691
Antanas Rabačauskas prie šu
užmiršime.
Tu pas mus jau
nebesugrįši, bet mes anksčiau
lių, lvaz. Žilvitis ir VI. Šemear vėliau
pils tave ateisime.
Lauk mus ateinant
tulskis prie gaspadoriškos bū
1
D E N T i S T A S
Nuliūdę lieka. Moteris duk
dos.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
teris, stuiuii ir gimines.
4712 So. Ashland Avenue
CHICAGOJE
Aštuoniolikiečiai po vadoLIETUVIS
GRABORIUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Laidotuvėms pa

DAKTARAI:

OR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOiš

A.

fA

DR. G. Z. VEZELIS

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki » vai.).
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą..

Otiso Tek Lafayette 7337

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6*16

J. F, RADŽIUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla.
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
todėl, kad priklau- '
darbu busite užganėdinti,
sau prie grabų iš- ■
Tel. Rooseveit 2616 arba 2616
dirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Canal
317 4
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street, Tel.
Victory 4088.

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VaL: l-t ir
Nedėlioj susitarus

Tel. Canal 0267

I i’el. ‘Cicero 1260

METINĖS SUKAKTUVĖS

DR. A. G. RAKAUSKAS

Gydytojas ir Chirurgas

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, W1S.

1821

SOUTH HALSTED STREET

Pezidenclja

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredoinis susitarus

5927

ll.l

4847 VV. 14tb ST.

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir

I iki 8:16 vakare

Tel. Ganai 6764

IR

1440 S. 49 CT. CICEliU

LAIDOTUVIŲ

Vai.;

10-12 ryto;

2-6

ir

7-9

vakare

1650 WEST 46tli STREET

LIETUVIS

Kampas 46th Ir Paulina

Tel. Bouievard

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
T#*I

Ron«Orp|f

AKIU

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdienę nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
iškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

213U WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR, S. BIEZIS
IR

CHIRURGAS

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel.

Prospect

1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v.

v

Nedėlioj pagal susitarimų

- DR. S. A. DOW!AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 ĮVEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 IV. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero <41. Rez. tel. Cicero 2888

Ofisas 2201 /ĮVest 22nd Street

Leavitt St. Tel Ganai 6122

Kesidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7 868
Valandos: 1—2 Ir 7—8 vai. vak.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nedėlioj: 10—12 ryto.

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

DR. M. T. STR1K0LIS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Lietuvis

Telefonai dienę ir naktį

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. i arda 0994

GYDYTOJAI:

Rezidencijos Tel. Plaza

DR. VAITUSH, OPT.
"A

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

DR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

vyrų. moterų ir vaikų

Sts

5203-8413

Ofiso vai.:
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Rezidencija:
3904 — 71st Street
Nedėliomis tB susitarus.

Gydo staigias ir chroniškas ligas

1*EN TĮSTAS

VEDĖJAS

S. M. SKUDAS

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETR1KAS

DR. P. ATK0CIUNA5

I. J. ZOLP
z
GRABORIUS

Republic 6360

Res.

lei. k_iceio 6iob

Cliicago, 111.

3307 Auburn Avenue

pietų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
JL> L. A i 1 O i
O
Ofisas: —
4615 S. Ashland Avė.
U lai nmkuis, įvevi ei g*?-** d d u uu i o uita
H. Aittiųuciie- aui. uru itc&ieru Chicugo, Iii.
Orlso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
/ktc.
Jt'llUIAe UCllMkMvR. aOsšb
| į l aiM-dciiaib, 8en-domis u- 1 ’euiyėiomi*- 8 vak. Nedėliotais pagal sutartį.
įsai *m». •lalnUMl sirtfM
Ofiso Tel.: Bouievard 7 820
Namų Tel.: Prospect 1930

reikalams. Kainu prieinama.
3319 AUBURN A VENT E

Nauja. gt-aži koplyJ*-» dykai.

Avė

Arteslan

Iki 4 po

Cicero, 111.

Dp. C-H. Kliauga

Balsamuotojas

Turiu aulomubili is visokiem.-

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus nes neturi
ISlaldu •.♦taikymui
skyrlų.

So.

6600

11 ryto

Valandos:

cor. So.

DENT1STAS

Res. 9866

Tel. Ofiso 4060

DR. P. Z. ZALATORIS

X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS

Telefonas Yards 1138

Phone Bouievard 4139

Modėlloj susitaręs

X—Spinduliai

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
CICERO

TaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

vai. rak.

Res- Prospect 6659

GYDYTOJAS

2314 W. 23rd PI., Cliicago
TEL.

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR, 6.1. BL0Ž1S

LACHAVICH
IR SŪNŪS

Rez. Tel. Hyde Park 3395 I

3200

VIRUINIa •«»
Tai

Grovehlll

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAIS IR CHIRURGAS
Vai. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Beraflomis po pietų ir Nedėldisniau
tik susitarus
1422 W. 14ARQUETTE ROAD
Res. Phone:
Englevrood 6641
Wentwortb 2000

10 iki 12 dienų
j 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

Office Phone
Wentwortb 3000

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS

VALANDOS:

Nuo

169L

IR CHIRURGAS

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

vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687

OYZ ir Res. Tel. HEMLOCK 237'

UiiM. Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Seniausia ir, Didžiausia

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
JONAS KVIETKUS

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Ji4

Mirė gegužės 22, 1931, sulaukęs 23 metų anyžiaus,
gimęs ir augęs Cliicagoj, Bridgeporto kolonijoj. Pa
liko liūdinčius motinų Petronėlę, 3 seseris Agnieškų
Azusenas, Onų ir Elenų.
t

Velionis buvo padorus jaunikaitis, mylintis Dievą,
godojantis tėvus, visus namiškius ir gero pasielgimo
1 draugus. JBuvo Knight of Columbus (Kolumbo‘Vytis)
Be laiko negailestinga mirtis išplėšė jį iš mus tar
po ir paliko mus dideliam# nuliūdime. Mirė sihegenų
uždegimo liga.

Štai suėjus vieniems metams nuo jo mirties, užpra
šėme už jo sielų Sv. Mišias. Vienos įvyko pėtnyčioj,
gegužės 20 d. Marijonų kolegijos koplyčioj, Hinsdale,
Ilk, o nedėlioj, gegužės 22 d. bus atlaikytos Sv. Pran
ciškaus seserų vienuolyno koplyčioj, Pittsbugh, Pa.
Visų giminių, pažįstamų ir kaimynų maloniai pra
šome prie progos išklausyti už a. a. Jonelio sielų Sv.
Mišias.
|
Mūsų brangaus Jonelio mirtis paliko mumyse ne
išdildomą, žaizdų. Gal būt tokia buvo Dievo valia.
'Nusilenkiame prieš Jo šventų valių. Tik trokštame,
kad Dievas per savo gailestingumą ir per užpelnąs
Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus suteiktų jam am
žinųjų laimę.

Nuliūdusi

Kvietkų Šeimyna

Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim
galvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį.
Nuimu
lataractus. Atitaisau trumpę regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau■itas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitalBomos
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

neatsiliepiu

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESiAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-!
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p<
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak
Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo ofisų

po

numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Tel. Yards 1829

AKIŲ

DR. J. P. POŠKA

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

Džiovų,

Moterų

ir Vyrų

Ligų

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

DR. G. SERNER

Centru.17464

DR. A. A. ROIH

Vai.:

LIETUVIS

saulute

10 iki 12

Telefonaa Midway 2880

SPECIALISTAS
HEMLOCK

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

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910

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

8161

Tel.

DR. V. S. NARES
nuo

Nedėliomis:

10—4;
nuo

nuo

4—8

Rea. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420

West Marųuette Road

VALANDOS:

10 Iki 11.

>766

(Naryauckas)

Kampas Halsted St.
Valandos:

Hemlock

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET

SO. MICHIGAN AVENUE
TeL Kenvvood 6107

9 Iki 12 ryto, 7 Iki * vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal autartį

t

Ofisas 6166 South Kedzie
Rea. 6638 So. Califomia Ava.
VaLi

2-4, T-l V. v,

UebirtBBt H M v

8

DRAUGAS

Šeštadienis, geg.
-.£7

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

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

PARKE

PRADŽIA 12 VALANDĄ

DRENĄ.

I

-8--—-S
grama iš stoties AVCFL nuo
1:15 iki 2 vai. popiet, dalyvaujant geriems dainininkams
su Budriko radijo orkestrą,
E X T R A
“DRAUGO” PIKNIKO
kuri visados grježia Įvairias
DARBININKAI
' Praėjusiais metais biznie lietuvių liaudies melodijas ir
(Tęsinys iš 7 pusi.)
riai paremdavo “Draugo” pi smagius šokius. Jos. F. Budriko, radijų ir rakandų krauToliau primename, kad pik kniką dovanomis. Pikniko re
tuvė, 3417 S. Italsted St., leinike bus vengras iš Cicero, ngimo komisija tikisi, kad šie
dėjai šių programų, jau 3 mesu “ liekarstvomis ”, iš 18-to- met mūsų prieteliai biznieriai
tai be sustojimo leidžia juos
čigonės po vadovyste p-nios tą pat padarys.
Buivydienės. Jos -žingeidusĮ Biznieriab “Draugo” pik- rūpestingai prirengiant ir įvai
jantiems aiškins kam teks di-Į,1,ko rėmėJai bus iSjrarnyti j rinant.
Žvalgas
džiosios dovanos - laivakor-i “Drau^e” šeštadienio gegužės 28 dienos laidoje.
tės, automobilius, radijo ir

C H I C A G O J E

LIŪDNAS PASIKALBĖ
JIMAS

tos dovanos.

žės 21 d. reikia atlikti išpa- i
Baseball
žintj, o rytoj gegužės 22 d. 7 j
Vienas iš įdomiausių daly
tfal. ryto susirinkti į Šv. Jur- j — Kur Bontsas?
kų piknike, tai bus sportiškos
gio parap. salę. Iš ten drauge | — Nukautas pirmąją dieną
imtynės.
eisime Mišių išklausyti ir pri- I kviečių lauke... .................
Pagarsėjęs drapiežnas dzū
— O būrininkas Kramasi...
imti Šv. Komuniją. Visos na
kas Bancevičius sudarys po
—
Jis buvo sužeistas ties
rės tą pareigą prašomos atras smarkių ristininku ir taip- !*?, ,.
Burešu...
gi pats risis.
— O kaip SteterisT...
Valdvba
Aušros Vartų parapijos du
— Jis buvo nukautas grio
tymai persiims basebolo im
Ryt dieną bus graži lietuvių vyje drauge su Monsonu...
tynėse. Žaidėjai bus unifor— Taigi, matau,—tarė Neidainų ir muzikos radijo promose.
Žaidime dalyvaus Šv. Var
do draugijos tymas, kurio ka
pitonas yra A. Puplis, o manadžerius J. Norkus. Žaidėjai
bus tie:
1) Jonas Žostautas
1B
2) Joe Gedžius
2B
3) Kazimieras Rubinas C
4) Ak dėdžius
3B
ANT
5) Frank M iškis
CF
6) Tonv Acius
LF
7) Frank Jenkevičius RF
8) Vlad. Kiaurakis
SS
C'erirusi >s išdirbystčš tajerai, su trisdešimt metų
9) Clarence Dobrovolskis P
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR
Prieš juos stos Vagabonds
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti,
A. C. O žaidėjai bus šie:
bet ATVADUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys tann '
1) R. Kunliart
.)l>
jer 'i p s's kys STV7 geruma. MES J’ TOS GARAN
2) T. Kokupka
2B
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI
3) J. Schmidt
LF į
SalzaI
Vienas Už Porą P
4) J. Czarnecks
SS i
bėrio tub ii
5) J. Mockus
cI
.$7.66........ *. $1.03
4.40-21
(29x4.40).
.
.*.$3.95...
6) A. Balnis
CF ;
4 50-20 (29x4.50). ... 4.30... . 8.34......... 1.02
7) C. Lipke
IBĮ ii: 4,5-21 (30x4.50). ... 4 37... . 8 46.......... 1.03
8) J. Korenclien
RF
9.94...... 1.17
4.75-19 (28x4.75), ... 5.12..
9) B. S. Toli
P
5.00-19 ( 29x5.01). ... 5.39... .10.46.......... 1.30
5.00-20 (30x5.00). ... 5.45,. .10.58. . . ... 1.33
Abu tymai ne juokais ren
5.25-21 (31x5.25). ... 6.63,. .12.86... J. 1.43
giasi vienas kitam nepasiduo
ti. Abu tymai mobilizuoja bū
HEAVY DUTY 6 PLY
.. .10.85.. . ,21.‘14........ . 1.56
6.00-19
(31x6.00).
rius “rooterių.”
6.00-20 (32x6.00) .. .10.95.. ..21.24.... . 1.82
Taigi šis “Draugo” pikni
6.00-21 (33x6.00). .. .11.89. . ..23.12.... - 1.82
kas turės rūpestingą patarna
6.50-20 (32x6.50). .. .12.65.. . .24.54....... .. 2.05
vimą ir tokią programą, ko
7.00-19 (33x7.00). .. .14.30.. ..27.74, ... . 2.05
kios nei viename piknike nė
7.0»-20 (34x7.00). .. .14.65.. . .28.42.... .. 2.10
ra buvę.
Visi k tl saizal Ir ne prilyg ntos kainos

SALE

BARGENAI

KELLY ~

KITI

PRANEŠIMAI
West Side.— Biznierių pa
gerbimo piknikas Rūtos dar
že įvyks sekmadienį, gegužės
22 d. Rengėjai rūpinasi, kati
viskas būtų ko geriausia. Dau ;
gelis biznierių pasižadėjo da
lyvauti. Pradžia 5 vai. vaka
re. Bus rinktinė muzika. Visi
kviečiami atsilankvti.
Bridgeportas.— šv. Petro
nėlės dr-jos narės prašomos
atsiminti, kad šiandie, gegu-

CHAMPION
S?ARK PLUGS

g
□HC
—
TOP DRESSING

49c

~ TIRES

gelis ir grįžo atgal prie viri- ta pačioje knygoje. Pinigus
mo.
malonėkite siųsti:
Bev. L.
Tą rytą turėjome daug val Draugelis, “Draugas”, 2334
gio. Neigelis išvirė pietus vi- S. Oakley Avė., Chicago, UI.
sai mūsą kuopai — 250 vyrų. — arba: Mr. St. Krukas, 4177O valgyti tiktai 80 mūsų be- 83 Archer Avė., Cbicago, Ilk
liko.
Tokių vaizdelių yra pilna LIETUVIŲ LAIŠKAI CHI
karo apysaka “Dieve, pasi CAGOS CENTRALINIAM
gailėk mūsų!” Ši labai Įdomi
PAŠTE
knyga (apie 40') pusi.) jau 5 Buzaitei Juozepai.
31 Baubai M.
spausdinama, netrukus išeis
spaudos ir sudomins visą imi- I 32 Railai Frankui
sų visuomenę.
; 39 Shetkauskis Elzbietai
Kas iš anksto (dar ne vėlū)
užsisakys ją uS fe dpi., gaus ją
su gražiais stipriais apdarais
MARQUETTE PARKE
ir to pavardė bus išspausdin- Jau atsidarė nauja aptieka (Drug

$2.75
100% PURE PENNSYLVANIA

į:

» - fl=

B

Paieškome: Agota ŽilvičiuIšvažiuodamas į Lietuvą vi
tė, AVilliam Mockus, Mike Su- sai pigiai parduodu rakandus.
rvilas, Chas. Kamarauskas, Greit atsilankvkit.
Jos. Buzinskas, Della Suskai4828 W. 15th STREET
tė. Labai svarbūs pinigiški rei2-ras aukštis
kalai. Atsiliepkite:
1
CICERO, ILL.

'M

PUBLIC SERVICE OFFICE
819 West 35th St.

Parduodu, arba mainau
icottage ar tarnuos dvejų aukTek Boulevard 9122
štų kampinį bizniavą namą.
Chicago, III.
►Savininkas ant antrų lubų iš
SOUTHWEST LANDLORDS užpakalio.
t

5200 So. Union Avenue

ASSOCIATION
2848 West 59th Street

BIZNIO PROGA

Parsiduoda grocernė ir deMetinė mokestis $1.00
Greitas patarnavimas reika- licatessep, taipg i užlaikoma
le nemokančių rendauninkų. Rendžių, cigarų, Tabako, lie
TEL. PROSPECT 5050
tuvių apgyventoj vietoj, bizStore) Marąuette Paike. Įrengta pri
------------nis
nuo
.
senai
išdirbtas.
silaikant vė’iauslų i&radim.ų. Prašo
me
atsilankyti.
Aptieka
yra
žinomo
Turime
žmones
sutinkančius
1915
go Union Avenue
WEST CENTRAL
veikėjo A. Dargio name. JI vadinasi:
skolinti pinigus ant A-l pir------------ a------------------------WIND0W SHADE
WEST MANO R PHARMACY mų morgičių nuo $500 iki
AUTOMOBILIŲ MEKA
1
CLEANERS
i 2425 West Marąuette Road
NIKAS
$5000.
I
Chicago, Ilk
sutinka, pataisyti, arba Jums padėti
5103 W. Madison St.
jūsų namuose, už pusę kainos, negu
I
garadžiuje atsieis. Reikale pašaukit:
CHICAGO, IT.L
Brighton Park. Rendon nediTEL LAFAYETFE 1829.
Senas langų užlaidas lšvalom
pertaisom, padarom, kaip naujas. VĮ- delis storBS, apsildoillŪS ir Sil2848 West 59th Street
T0WN OF LAKE
sokios ruMps' naujHS padarom pagal įas vandllO. 3970 Archer Avė.
Parsiduoda
aiskryminė (“SuTel.
Prospect
5650
jūsų noro. Lietuvių dirbtuvė. Darbus
gar
Bowl
”
)
labai prieinama
paima a ir pristatome. Tik pašaukit: Matvkit Frank Sabaliauskas
Tel. COLl’llfBUS 03(1#
kaina.
Biznis
išdirbtas randa
2957 W. Persliing Rd. Chicago
si lietuvių centre arti bažny
čios ir mokyklos. Atsišaukit:
Jei jums prisema krausty
4513 SO. WOOD ST.
„ e ilk’.’
~
tis ar kitokiam reikalui rei
* |- ii I l\llAVk'Z
(p/
kia troko, tai kreipkitės į šiuos
lietuvius, kurie turi gerus di
Užlaikoma naujausios ma
delius trokus ir gerai patar
dos žierus, laikrodžius, radios,
REAL ESTATE
nauja.
taipgi elektrikinius laikro
Pris rašykite į mūsų f pulką
~'exų informacija suteikiama
Tel. Laiavette 5936 džius, movie' cameras, projecDykai
TONYTICŽKUS torius dėl judomų paveikslų
2008 West 47th St
L das, angliai, matkos, eks rodymo. Kainos labai nupigin
j t°spresas, perkraustymas
BARGENAS
Moderniškas biznio namas su kam
Automobiliai ir trokai viso 2650 W. 63rd St., Chicago, III.
piniu lotu Bučernė ir Grocernė, ran
Tel. Hemlock 8380
kiems reikalams
dasi geroje vietoje netoli šv. Kazi

NAUJA APTIEKI

F. J. KLEISNER & CO,
LIETUVIO EKSPRESAI

R. ANDREUUNAS

miero kapinių. Kaina yra teisinga.
At ’S-ukit:
7400 SO WESTERN A VENT E
Tel. Repubiic 9647

Moderniškas namas dvejų pragy
venimų po 6 kalmbarlus, su vėliau
siais Įrengimais. Dviejų karų
i ru
džius; gražioj apylinkėj. 6142 Soutn
Fairfield Avė. Kainavo $18,000 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu
tž $12,500
Pamatyk tuojau.
REPITBLIC 1598

g.

PAItDI'OLAM IK MAINOM

30x5
TRUCK TIRE
8 PLY

$14.50
32i6
10 PLY

$94.95

SIMONIZ

39c
RAD1ATOR
CLEANER

39c

KANAPACK AUTO SEGVCE CO. it hic.
5156-5158 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT, 8157
Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti j Mūsų Gasollno Stotis
4400-4402 So. Westem Avc. ir 5156-5158 So. Westem Avė.

Parmos, nafiius. lotus Ir visokius
biznius visose valstijose.
Mes turt
ine didelj pasirinkimą. Norintieji pi
rkti ar mainyti pirma pamatyklt mU•’j bargeąų.
Klauskite A. Grigas,
Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO.
,

0753 So. Western Avcnne

DABAR GERIAUSIA PRO
GA ĮSIGYTI NAMĄ
Kam laikyti pinigus nesaugioj vie
toj. kad galite Investuoti ) nnmus.
kurtu
kainos yra žemiau morgiėlų.
štai, kur randasi vienas Iš tokių:
4857 South Fairfield Avė., penkių
flatų mūrinis namas po 4 Ir 5 ru_ mus. kampinis, trijų karų garadžlus.
Kaip matot iš antrašo randasi pačlaį me lietuvių centre Brlghton Parke,
arti bažnyčios Ir mokyklos. Savinin
kas yra kontraktortus turi Ir dauginu pnnašlų bargenų. stebėtinai piariom kainom
kainom ant
ant pardavimo
oardavlmo ar
ar »nal
malglotn
nymo. O Jei šie namai Jums nepa
tiktų, tai galėsime pabudavotl nau
ją sulyg Jūsų skonio. Turėkite- rei
kalus su pačiu kontraktoriu. Atsišau
kite prie:

J. BAI/TIKAI-SKO
7017

2743 West 37th Place

Cbicago, III.

I

BARGENAS

BARGENAI
MOTOR OIL
5 GALS. .

,

SO. CALIFORNIA AVĖ
Tel. Grovehlll 2952
______

VASARNAMIS

(Pasirenduoja arba parsiduo
da vasarnamis Delevan; Wis.
prie pat ežero, tiltelis ir lai
velis. Renda ir pardavimo kai
na pigi.
JUOZAS JUSEVI6IUS
1418 Rose Avė., Rockford, III.

Wm. J. Kareiva
Savininkas
Dėl gerinusios rųšies
Ir pulamavltno, šau
klį

WEST SIDE EXPRESS
2146 SO. T1OYNE AVENUE
Tel. Roosevelt 2072

4iKEI-J«

VALLEY

PltomJCTR
Olselts šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

SO. PAULINA STREET

4644

W. B. GOTAUTAS

Tel.

Boulevard

1389

4414 S. CALIFORNIA AVĖ. ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A)
Tel. Lafayette 1369

M. ZIZAS

ADOMAS STUSIS

Mamų

žtatau

Statymo

Koatraktorlus

IvatrtaiMlus namus prieluains
kaina

4642 SO. W00D STREET
,7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel. Lafayette 0973
Tolafonaa Hemlock (IK
AR ŽADI KRAUSTYTIS?

r Tpl. Hemlock 2323

A. ALEŠAUSKAS & SON i
7126 So. Rockwell Street
Tel. Repubiic 5099

Mes permnfuojame
4 irT,Lv.:,la
I Tlllt Illg

Jr
ir

kitnkiim
KIIOKIUH

pianus
dnlvkna
liaij K1IS.

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ

KONTKaK
Torius

STATYMO

6604 R WA8HTENAW AVĖ

ATYDAI
NAMŲ SAVININKAMS

Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangus. jPopieruoju ir malevuoju kam
Mes pervežame daiktus i? barius, už darbą atsakau. Dair j kilus miestus.
jrau daug pigiau ir geriau
kaip kiti. Popierų knygą tu
riu šių metų mados. Pristatau
j namus išsirinkti. Kad ir pa
2900 WERT 40tb STREET
tys darysit, vistiek popieras
, Tel. Lafayette 5676
galiu pristatyti ant reikalo
C. 0. D.

JUOZAS MANIKASJULIUS VELIČKA

6725 SO. R0CKWELL ST.
Tel. Repubiic 3713

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

