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KRISTUS ATPIRKĖJAS IR
MOKYTOJAS

J. V. VYRIAUSYBE STOV! U2 MAŽIAU
SIĄ ATLYGINIMĄ

VATIKANAS, — Pažymė pradėjo neturto ir darbo pa
damas, kad žmonijos Atpirki vyzdžiu mokydamas; kad Jis
mas prasidėjo
mokymu ir tęsė tų mokymų per savo vie
šąjį gyvenimų ir reiškė noro,
baigės mokymu, Šventasis Tė
kad būtų vadinamas Mokyto
vas Pijus XI pareiškė, kad tie
ju; kad .Jis įgaliojo savo Apaš
kurie yra sųryšy su universite talus tęsti toliau Jo mokymus.
tais, privalo suprasti, kad Die
Tai gi universitetuose tie vi
viškasis Atpirkėjas yra Dievi si, kurie pasirengę iš profeso
škasis Mokytojas.
riaus katedros mokyti,
arba
Šventasis Tėvas šį pareiški kurie pasirengę bet kokį moks
mų padarė suteikęs audijenci- lo darbių dirbti, privalo ypač
jų Milano katalikų universite atsižvelgti į faktų, kad Atpir
to profesoriams ir
studen kimas prasidėjo ir baigės mo
tams. Popiežius sakė, kad Mū kymu, pažymėjo Šventasis Tė
sų Viešpats savo
gyvenimų vas.

VOKIETIJA PROTESTUOJA
PRIEŠ ANGLIJĄ
Meksikoj Tejeda organizuoja
raudonuosius
GEROVĖS GRAŽINIMUI
\VASHTNGTON, bai. 15. —
Prie senato pravesto sumany
mo, kuriuo visam krašte nus
tatoma 30 valandų savaitės ir
G valandų dienos darbas, dar
bo departamento
sekretorė
Perkins prisega dar, kad įvai
riems daiktams būtų nustaty
ta mažiausia kaina ir darbiniu
kams mažiausias atlyginimas.
Kongresas tai visa turi sku
biai pripažinti, sako sekreto
rė. Tas neljus priešinga kraš
to konstitucijai, kadangi tas ivedama tik nepaprastom lai
kui.

UŽ MAŽIAUSIĄJĮ ATLY
GINIMĄ

METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

VOKIETIJA PROTES
TUOJA

BERLYNAS, bai. 15. —
Anų dienų Anglijos parlamen
te kai kurie anglų vadai vie
šai puolė ir peikė Vokietijos
vyriausybę ir pažymėjo, kad
Vokietija nė kokiu lAldti nega
li lygybės valstybių tarpe at
Indijonų
gauti.
!
Vokietijos vyriausybė savo
ambasadoriui Londone įsakė
gręžtai ir energingai prieš tai
protestuoti. Negirdėtas daik
tas, kad kurios nors valstybės
VATIKANAS, bai. 16. —
parlamentui būtų leista viešai Šiandien iškilmingąsias šv. Mi
pulti kitos valstvliės vyriausy šias Šv. Petro bazilikoj laikė
Šventasis Tėvas Pijus XT.
bę, sako vokiečiai.
Po Mišių Jo Šventenybė iš
VILKĖS RAUDONUS
bazilikos balkono suteikė ti
MARŠKINIUS
kinčiųjų minioms palaimini

iškilmės Palm Springs’e,

Pietų Kalifornijoj

ŠVENTASIS TĖVAS
CHICAGOJE
LAIMINA MINIAS

ĮVEIKĖ PLĖŠIKĄ

Gatvekario konduktorių J.
SUDEGĖ ŪKIO TROBESIAI Tenney, 70 m. amž., užpuolė
augalotas plėšikas negras. KoNetoli nuo Mundelein mies- nduktorius parsivertė plėšikų
telio anų naktį sudegė
keli 'gatvėje. Jam pagalbon prišoH. Kruegerio ūkio trohėiai?^ rnotormanas. Neužilgo poTai pieno produkcijos ūkis.
'licija nutempė piktadarį šalto-

'i"'

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KITAS APSKRITIS

DĖL LIETUVIŲ EKSKUR
SIJOS Į AMERIKĄ

DUSETOS, Zarasų apskr.
Pastaruoju metu turgaus die
nomis matyti atvažiavusių ageotų, kurie samdo darbinin
kus į kitas apskritis.
Prisisamdę darbininkų, agentai ve
ža .juos į Biržų apskr. ir iš
skirsto ūkininkams. Darbiniu

Prieš keletu mėnesių buvau
pasiskelbęs “Drauge” ir “Ga
rse”, jog ketinu 3933 m. vasa
rų organizuoti lietuvių eksku
rsijų Amerikon. Aplinkybėms
nepalankiai susidėjus, turėjau
nuo to sumanymo atsisakyti.

SAMDO

DARBININKUS Į

Gaisre žuvo 21 Jersey veis .l°n.
jJL
lės karvė, 150 vi$tų, 1 arklys,
mų.
20 tonų šieno i£ 100 bušelių
SUGAUTAS
WASHINGTON, bai. 15. _
MEKICO CITY, baJ. 15. —
miežių.'
Nuostolrab^
si<
siekia iki
kai noriai samdosi, nes algos •
.jog' niekam iš to nei
Sužinota, kad prezidentfiš ftoo Buvusis Vera Cruz valstybės: ŠVEICARAI IŠJUDO PRIEŠ
20,000
dol.
J.
Sroholski,
25
m.
amž.,
seveltas yra palankus, kad ko gubernatorius Tejeda iš kai
žadamos
patenkinamos: po skriaudos nei nuostolio nebus,
SOCIALISTŲ ŽYGIUS
automobiliu
važiuodamas
su

Policija
pareiškia,
kad
trongresas visų. krašto pramonių riausiųjų socialistų (visai ar
200 — 300 litų darbininkui ir nes tokių pat ekskursijų ėbėiai
padegti.
Piktadariai
ne

važinėjo
žmogų
ir
mėgino
pas

darbininkams nustatytų ma- timų komunistams)
200 — 250 darbininkei.
sudarė iVTENA, Austrija, bai. 15.—
mėsi organizuoti “Šaltinio” ir
žinomi
t
~
prukti.
Policija
jį
sugavo.
žiausiųjį atlyginimų.
naujų partijų. Šios
partijos Bazelio kantone, Šveicarijoj,
“Ryto” redakcijos.
KERNOVĖS
NAUJIENOS
kur
socialistai
yra
stipriai
įsi

nariai
vilkės
raudonus
marš

Kai kuriose pramonėse
Su pagarba broliams ameri
SUMAŽINTOS ALGOS
vyravę, socialistiškas švietimo IŠLAIDŲ KLAUSIMAS
•
šiandien atlyginimas tiek su kinius.
Kun. Švogžlys ir mok. Šau- kiečiams
boardas uždraudė viešose mo
mažintas, ko nebūta toli prieš
Kan. F. Kemėšis
Chicagoj pradėta kampani Pranešta, kai) Chicagos uni- čiunas rūpinasi praeities iškyklose kalbėti krikščioniškas
PRANCŪZIJOS SĄMATA
kariniais laikais.
maldas ir giedoti religines gie ja, kad kuo daugiausiai par versiteto personalui sumažin- garsinimu. Jie kruopščiai ren Dotnuva 1933-III-31.
duoti mokesčių wararotų. No amos nuo 10 iki 20 nuošimčių j ka medžiagų ne tik iš istoriPARYŽIUS, bai. 15.—Pran į smes.
CURL1Y NENORI BŪT
TRYLIKOS KLIUBAS LIE
rima surinkti
keliasdešimts algos.
elizijos
parlamentas
pripažino
Jnių
šaltinių,
bet
ir
iš
gyvento

Socialistai,
matyt,
nesitikė

AMBASADORIUM
TUVOJE.
valstybės išlaidų sųmatų šie jo, kad šis jų žygis sukels milijonų dolerių apmokėti mo
jų aitsimlinimų. Tam reikalui
ATVYKSTA KANADOS
!kovo 1 d. jie buvo sušaukę vi
gyventojų kytojas.
WASHTNGTON, bai. 15. — ms metams. Išlaidų numatyta prieš juos pačių
Pagal užsienio pavyzdį, Lie
Iš
piliečių
jau
negalima
iš
PREMJERAS
sų senesniųjų
Kernavės gy
Bostono miesto majoras Cur- daugiau kaip 50 bilijonų fran triukšmų, kokio nebūta per il spausti didelių mokesčių. Nie
tuvoje nori organizuotis ne
ventojų susirinkimų, kuriame
ley atsisako būti ambasado kų (arti 2 bilijonų dol.). O gus metus. Protestantai ir ka
kas nesirūpina mokesčius ma OTTAWA, Ont.„bal. 16. — susirinkusieji papasakojo vi prietaringieji žmonės. Juk žin
rium Lenkijai. Jis pranešė nepritekliaus — daugiau kaip talikai sudarė bendrųjį komi
žinti. Tik šaukia, kad daugiau Kanados premjeras Bennett sa, kų žinojo Kernovės pilia nomas didelis kai kurių žmo
4
bilijonai frankų
tetų,
o
šis
atsišaukė
į
gyve
n
to

prez. Rooseveltui, kad jis la
bus AVashingtone balandžio m. kalnius, Pajautos slėnį ir t.t. nių prietaringumas. Londone
fondų, daugiau išlaidų.
jus,
kad
jie
protestuotų
prieš
bai reikalingas Bostonui.
gatvės numeris tryliktas pap
25 d.
REIKALAUJA SKUBIOS
švietimo boardų.
.Žadama sušaukti dar keletu
lūstai išvengiamas — jo v i eto
DEL PERSIGANDIMO
KONFERENCIJOS
[tokių susirinkimų,
kuriuose
Be to, rengiama peticija vy
PREZIDENTO ŽYOIS
je žymima 12 su puse... Ameri
500 KINŲ NUŽUDYTA
MIRĖ
norima patirti vėlyvesnioji
v
riausybei. Jau 35,000 parašų
TSIEIS PUSŠEŠTO BIU
k oje įsisteigė kliubas kovoti
ŽENEVA, bai. 15. — Tarp surinkta.
Kernavės įvykiai.
JONO DOLERIŲ
su prietaringumu. Steigiamas
Mrs. Lena Trumbell, 82 m. ČA.NGUN, Mandžiurija, bai.
tautinė moterų taikos sųjunga
susirinkimas buvo mėnesio 13
į amž., G929 Trving Park blv., 16. — Ties didžiąją kinų sicWASHINOTON, bai. 15. — kreipias į- prezidentų Roose- KINAI PLĖŠIKAI NUŽUDĖ staiga mirė. Į namus, kur ji na vyksta japonų kautynės su AMERIKA NFJSTLETDŽTA dienų, 13 vai. ir 13 minutę, 13
VOLDEMARO
KATALIKŲ KUNIGĄ
Apskaičiuota, kad prezidento veltų, kad jis kuo greičiau su
gatvėje ir 13 numerio namuo
gyveno,
įsikraustė
keli
plėši-finais.
Tomis
dienomis
500
kišauktų
pasulio
ekonominę
kon
Roosevelto iki šioliai sukeltos
se,, 13 kambaryje, iš iš 13 stei
Užsienio laikraščiai prane
ROMA, l>al. 15. — Iš Pei- kai. Tai išgirdus moteriškė nų daugiau ten nužudyta,
įvairios priemonės, kad grų ferencijų. Nes tai skubus rei
gėjų, su 13 dienotvarkės pun
,
|
ša, kad šiomis
dienomis iš
pingo praneša, kad kinai plė krito ir mirė.
žinti kraštui gerovę, atsieis kalas.
ktų.. Lietuvoje manoma daryti
DAUG VYRŲ NUNUO- Prancūzijos norėjo Amerikon
šikai Yongčowfu prefektūroj,
apie pušešto bilijono dolerių.
tų patį — kovoti su prietarin
DINTA
PARKŲ SUJUNGIMAS
BOMBŲ SPROGDINIMAS Hunan provincijoj,
įvažiuoti apie 200 asmenų, jų
nužudė
gumu. Kliubas turės trylikos
tarpe ir Lietuvos pilietis pro
misijonierių kunigų Otmarų
MURPHY Į FILIPINUS
punktų įstatus, galės būti
HAVANA, Kulva, bai. 15.— Stimpfl, pranciškonų tyrolietį, Chicagos piliečių įvairių or BUKAREŠTAS, Rumuni fesorius Voldemaras. Tačiau
skyriai, nes
ganizacijų atstovai šiandien ja, bai. 14. — Vilagos distrik Amerikos valdžia nė vienam steigiami visur
WASHINGTON, bai. 15. — Prezidento Machado vyriausv kurs nuo 1921 m. ten misijo- susirenka tartis apie visų mie te areštuosos kelios
viename skyriuje, pagal įsta
našlės.
nedavus leidimo Amerikon įSenatas patvirtino preziden bės priešai vakar dienų ir už nieriavo.
tus, tegalės būti tik trylika
tardymus,
sto parkų sujungimų. Norima Autoritetai veda
važiuoti.
tų skirtų į Filipinų salas gu- praeitų naktį čia ir priemies
narių. Pas mus iki šio laiko
padaryti, kad mieste būtų tik'kada jų viena išpažino, kad ji
bernatorianti Detroito miesto čiuose susprogdino daugiau LABDARYBĖS TIKSLAMS vienas parkų sistemas ir tik savo vyrų nunuodijusi, nes ir
skaitlinės trylika reikšmė tekaip 70 bombų.
ANODIJA APDEGINO
majorų Murphy.
WASHTNGITON, bai. 15. — vienas parkų boardas.
bediskusuojama. Pavyzdžiui,
kitos moterys yra tai dariu
Tauragės apskr., Laukuvos Miškų gatvės tryliktasis nume
Prezidento Roosevelto inaugu
sios su savo vyrais, kurie yra
BEPROČIO DARBAS
PENKI ASMENYS SUDEGĖ
racijos dienų, kovo 4 d., čia AUTOMOBILIŲ VOGIMAS kapuose.
k. gyventojai Jonas ir Kos ris kai kuriems esųs nelaimin
SOUTH RIVER, N. J., bai. lahįdarvbės tikslams surinkta
tas Pociai nuėjo į laukus par gas ((kaip savo laiku peoviaSpėjama, kad minėtam dis
ROANOKE, Va., bai. 15. — Iš Trento.no valstybės bepro apie 60,000 d'ol.
Automobilių vogimas Chica trikte apie 23 vyrai nunuodin- nešti anodijos, kuri buvo pas kams), o kai kuriems — lai
Buchanane sudegė parduotu čių ligoninės nesenai paleis
lėpta rūsyje. Neatsargiai besi mingas.- kas iš to gyvena... Dr.
goj visu tempu vyksta. Kasti.
vė. Gaisre žuvo visa pardloo- tas beprotis Kensek
nužudė
elgdami su ugnimi, padegė a- renim plunxnae.
LOS ANGELES, Cal., bai. dien pavagiama arti 100 autnvės Ravininko Laymano šei savo žmonų sn dviem vaikais, 15. — Prieš pat Velykas šį tomobilių. O policija praneša, Prieš porų metų panašus vy nodijų, kuri abu juodu smar
ma: jis pa>ts, jo žmona ir trys vienų dukterį pašovė ir patsai miestų ir apylinkes netikėtai kad automobilių vogimas ma- rų nuodijimas buvo Vengrijoj kiai apdegino. Kosto gyvybei SKAITYKITE IR PLATIN
vaikai.
nusinuodlijo.
ištiko karščiai.
1 žėja.
susektas.
gresia pavojus.
KITE “DRAUGĄ”
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“DRAUGAS”

Pereitais metais demokratų
Rygoje, -išlipus iš traukinio vyskupo pir
masis klausimas buvo apaštališkam delega
valdžios organai nė pusės ski
rtų mokesčių nesurinko. Jie
tui: “Ar Šventasis Tėvas pritaria, kad aš tu
(teina kasdien. liakyrua sekmadienius
FRENUMKKATO8 KAINA: Metama — »«.te. Pa riu apleisti savo vargšus persekiojamus žmo
buvo raginami ir patariami, GANDAI APIE TAUTININ- dabar laiko belgai. Ypačiai bute Mato) — 9S.lt. Trims Mėnesiams — 9S.M, Vienam
MteeMul — Tie. Kuropoje — Metama 97.tt. Pusei Me- nes Rusijoj.” Apaštališkas delegatas atsakė,
Prezidentas Rooseveltas ne kad mokesčius mažiausia 50 KŲ SULĄ. — TEISMAS. - jvęs “griešnas” p. V. Gustai
<U - 94-11, Kopya IU
kad jo atšaukimas iš Rusijos yra paties Šve senai pareiškė, kad iki šioliai nuošimčių sumažintų, jei no
DĖLKO “L A.” TUSI
nis, tuokartinis “Lietuvos Ai
Bendradarbiams tr korespondentams raitų neprų
tina, X nepraloma tai padaryti Ir neprlalundlama tam ntojo* Tėvo darbas.
ri,
kad
žmonės
juos
mokėtų.
do” vyriausias redaktorius.
NAUJĄ REDAK
krašto vyriausybės viršūnėse
Įkalni palto lenkių.
Kas
čia
tau!
Dėl
visako
vie

Vyskupas
Sloskan
nesiskundžia,
kati
jį
TORIŲ?
|
Prieš jį daugiausiai visos šios
vyko nepaprastas pinigų eik
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
niems
kiek
sumažinta,
kitiems
bolševikai žemino ir kankino. Sako, tai to vojimas. Imami dideli mokes
vai. po piet.
Įkalbos ir buvo kreipiamos. P.
Redaktorius priima — nue Ils lt lkl Iltie ual.
;
jdar
daugiau
užkrauta.
Jie
ne

kia Dievo valia. Būdamas Sibire jis susiėjo čiai neleido krašto pramonei j
V. Gustainis patyręs kad šitas
Skelbimų katama prisiunčiamos pautekalarus.
Jau
buvo
rašyta,
kad
vy

turi
laiko
pasižiūrėti,
kas,
kui
su tokio pat likimo parblokštais inteligentais atsigaivelioti. Jis nusprendė
kalbas pirmuoju paskleidęs
“DRAUGAS”
žmonėmis ir kai kuriuos jų išmokino, kaip eikvojimus išnaikinti ir tuo ir kaip ir kokiose sąlygose gy riausias tautiniukų leiborgano Kauno miesto valdybos narys
gaminti altoriaus duonų. Ne vienų kartų vys būdu imamus mokesčius žy vena. Visi mokesčiai skiriami ir oficiozo “Lietuvos Aido” prof. St. Kolupaila, patraukė
LITHUANIAN DAILY FRIENU
redaktorius p. Valetinas Gus jį teisman. Teisme prof. Kolu
iš galvos, kaip iš botago.
kupui slapčia teko ir šv. Mišias laikyti. Tai miai sumažinti.
Publlsbed Daily, Baoept Sunday.
tainis atsisakė iš savo vietos pailai buvo labai sunku įro
BDBBCRIPTIOI98: Ona Tear — 94-1 Sta Menths darė be jokių bažnytinių rūbų, be žvakių ir
Prieš keletą metų žmonės To sekinėje ir šiemet retai
9S.SI. Tkree Montka — 91-SS. One Moatk — Tie.
Burope — One Tear — fT.ta. Bis Mentks — 94.ee. kitų reikalingų daiktų. Vietoje kieliko nau- kaltino respublikonus,
kad kas moka mokesčius, nors ski ir išėjo iš redakcijos. P. V. G. dyti savo tvirtinimus, nors
— ese.
j dojo buteliukų, kurio jis nepaliko Sibire. Tai Cook’o apskrity ir Chicagoj rti dviem atvejais mokėti. Vie pasitraukimas atrodo kažin jie visais atžvilgiais būtų aiš
▲drertlslnc ln "DRAUGAS** brinps best resulta.
! visa buvo daroma Šventajam Tėvui leidžiant. mokesčiai stačiai nežmoniški, ni nemoka, nes neturi pinigų. kaip paslaptingas, miglotas, kūs ir teisingi. Juk “Lietuvos
▲UTGrtlfllnff ratM on addHoaUoh.
paskendęs neaiškumo ūkanose. 1 Aidai” ne gi duos jam mekad sumokami fondai baisiai Kiti nemoka, nes mokesčiai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago
Juk šiuos dalykus sle
PASTABĖLĖS
eikvojami. Dabar vienur ir ki neteisingi. Šie pastarieji sako, \ isi ėmė spėlioti priežastis, vi
slėnis
buvo
labai
įdomu,
visi
pj
a
tiek
elektros stotis, tiek
tur vyrauja demokratai. Jie tegul apskritis namus ir skly
Išrinkus p. Edvvard J. Kuily, demokratų žadėjo iki “pliko kaulo” iš pus pasiima. Nėra kam, kas klausinėjo, Kaune išvien ir te-' p. V. Gustainis, tiek “Lietu
DIENOS KLAUSIMAI
, . .
...
- ,x.
• - buvo girdimas žodis “kodėl, vos Aidas.” Mat p. V. Guspartijos šulų, Chicagos miesto majoru, airiai laidas sumažinti, kad žmonės tai
visa galėtų pirkti. O įei , ... . ...
.
,
.
.
......
VYSKUPAS B. SLOSKAN
čia vėl įsigali. A. Cennakas juos buvo šiek nebūtų dideliais mokesčiais niekas nepirks, apskričiai ir kodėl, kodėl. Buvo pasipylę tainis yra vienas žymiausių
gandai, kad p. V. G. iš elek tautininkų ir nuolatinių bei.
tiek “apvaldęs”. Bet nežiūrint kokios tautos slegiami
miestui dar daugiau mokesčių
tros stoties valdybos ėmęs ky- “Jaunosios Lietuvos” vadų
Nesenai “Drauge” buvo įdėta žinia iš žmogus miesto valdžios priešakyje nebūtų,
Kiek tai buvo entuzijazmo mokėjimas sumažės.
Romos, kad tenai nuvyko vyskupas Sloskan piliečiai bus patenkinti, jei pirmoje vietoje
šių. Gandai pasitvirtino, kai ideologų. Tat viršūnės ty
Chicagoj, kada nusikratyta re
ir Šventasis Tėvas Pijus apgailestavo, kad jų ir miesto gerove bus rūpinamąsi, o ne par spublikonais. Dabar jau apsi Bet demokratai nemano pa Kauno miesto valdyba padarė j0o nusikratė ir, aišku, v
Jis asmeniškai negalėjo šio vyskupo geležin tijos reikalais. Kiek žinoma iš p. E. J. Kelly džiaugta ir demokratais. De siduoti. Jie turi galimybės ir i (‘vizijų elektros stotyje ir pe- gį procedūra liks paslaptyj.
toliau pinigus eikvoti. Pasi i vaite knygas, bylas bei do- Tat suprantama, kodėl prof.
kelio stoty pasitikti ir jį pasveikinti.
praeities gyveninio, jis yra pasižymėjęs darbš mokratai iš pradžių sakė, kad
Žiniomis iš Rygos, vyskupas Sloskan per tumu ir sumanumu bei apsukrumu. Geriausio 'jie gražins žmonėms reikalin- daro dideli nepritekliai. Jie kumentus. Surado, kad už ka- gj Kolupailai taip sunku buužtraukia paskolas. Čia pat žinkokius juridinius patari-j vo savo tvirtinimus įrodyti ir
šešerius metus buvo bolševikų kankinamas jam pasisekimo išvesti miesto reikalus iš fi-1 gus palengvinimus.
tas laikas, kada ir didelių mo mus išleista, rods, per 70,000^0^1 jįs gavo, rods, trejetų
Rusijoj ir Sibire. Pagaliau, ačiū Šventojo Tė nansinių sunkumų ir jį valyti nuo visokių
Tačiau skaudžiai apsivilta kesčių nepakaks nuošimčiams
litų. Šitiek išlaidų per vienus parų arešto. Byla dar nebaigvo ir Latvijos vyriausybės pastangoms, vys gaivalų, kurie teršia miesto vardų!
jų žadėjimais. Du metai, kaip ' už paskolas mokėti. Tada, ži
1932 metus negalėjo būti. Tat (a prof. St. Kolupaila padavė
kupas iš bolševikų nasrų išplėštas ir grąžin
•
•
♦
demokratai vyrauja apskrity
noma, kreditas jiems bus už visiems ir susidarė nuomonė, 'apygardos teismui apeliacijos
tas Į savo gimtinį kraštų — Latvijų. Rygos
Miesto finansiniai reikalai yra blogame ir mieste. Mokesčiai, galima
katalikiški laikraščiai šį vyskupų vadina ti padėjime. Mokytojams, policijai, gaisrinin sakyt, nesumažinti. Išlaidumas darytas ir tūlės sekti bank- kad šitie pinigai nuėję kyšia skundų. Tai pajutęs ir p. V.
ms. Juk ar ne keista-gi. Ko Gustainis taip pat padavė arutas.
kėjimo išpažintoju.
kams ir kitokiems miesto darbininkams algos paprasta vaga vyksta. Tiesa,
kiems gi juridiniams patari
Gimęs Latvijoj 1893 metais ir baigęs nemokėtos. Be to, miestas ir kitokių skolų Į respublikonai tų vagų išvedė.
Kol tas įvyks, reikia spėti, mams šitiek pinigų išleista. peliacijos skundų. Nors prof.
St. Kolupaila ir pralaimėjo,
aukštuosius mokslus Petrapilio akademijoj daug turi. Dėl to naujam majorui teks daug Vis gi jie nors nešaukė, kad kad žmonės subrus pagaliau
Todėl
ir
pasipylė
gandai,
kad
tačiau visų nuomonė yra jo
1917 metais įšventintas kunigu. 1926 metais ir energingai dirbti, kad miesto reikalus pa žmonės mokėtų mokesčius ir
apskrities ir miegto ponus va elektros stotis papirkinėdavu- pusėj. Mat šiaip sau be jokių
vyskupas Derbigui niekam nežinant kun. Slo sukti geresnėn pusėn. E. J. Kelly yra inži jų nebaugino teismais ir tur
skan konsekravo Maskvos vyskupu, o Šven nierius, gana daug prisidėjęs prie Chicagos tų konfiskatu. O demokratai ldovus patvarkyti. Šimtai ir si žymesniuosius asmenis, na, priežasčių p. V. Gustainis iš
tasis Tėvas jaunų vyskupų slapta pasiuntė papuošimo, tad reikia tikėtis, kad jis bus1 visų laikų šaukia, kad žmonės tūkstančiai darbininkų ir tar ir ypačiai p. V. Gustainį, Taip ‘Lietuvos Aido” nebūtų pasi
-XY.
Rusijon ir jam ten pavedė Mogilevo ir Min geras šeimininkas ir kaipo Pasaulinės Paro mokėtų mokesčius, nors gerai nautojų kiek apskričiai, tiek pat ir kitų įtakingesnių laik traukęs.
raščių
redaktoriai būdavę pa
sko vyskupijas valdyti.
dos majoras miestui gėdos nepadarys.
žino, kad mokesčiai labai di miestui yra mažai reikalingi. perkami. Mat tada redaktoriai
JĖZUITO J. BRUŽIKO
Jo veikimas Rusijoj tačiau buvo trumpas.
deli, neteisingi ir stačiai ne Jie turės būt paleisti. Tada nedėdavę straipsnių, nukreip
«
•
•
MISIJOS
Gruodžio mėnesį, 1927 metais, jau jis pateko
pasireikš nauja gad.vnu.
tų prieš elektros stotį, kurių
Jau išėjo ir ketvirtas “Studentų Žodžio” įmanomi.
į čekos rankas, nubaustas sunkiuoju darbu ir
numeris už balandžio mėnesį. Šiame numery
liu pasišventimu darbuojasi. Naujam profe- kėtis, prezidentas Rooseveltas neišdrįs pri
Bai. 17 iki 30, pas Rev. lg.
išsiųstas Sibiran. Tenai jis turėjo dirbti sun
je rašo: kun. J. Bailumas, Jonas Kmitas, Iz.. ..
......
.
.
.
Kelmelį, 207 Adams St., Nekiuosius darbus bendrai su kitais kaliniais, ........ t ,
•it
i • • pijonalui linkime geriausio pasisekimo!
pažinti kruvinojo bolševizmo valdžios.
V. Rovaite, V. K. Jeskevieius, J. Keleivis,
•
*
»
•
»
•
wark, N. J.
tačiau jam, kaipo vyskupui, nesigailėta įvai
J. č. Morkūnas, A. Naudžiūnas, B. Ivanaus
Dėl “V-bės” pasiūlymo katalikams rykš
riausių kankinimų. Po trejų metų nežmoniš
Ponia Šernienė parašė romanų prancūzų Geg. 1 iki 7 pas Rev. J. Ba
kas, Br. Karpavičiūtė, A. Vitkauskas, J. Ku
tės Lietuvoje, “Darbininkas” klausia: “ar kalboje “Le Mai irreparable.” Romanų išlei
kų žiaurumų ir baisaus gyvenimo jis atgal
kšys, 545 Hudson Ave., Rondrotas J. Tamulynas, J. N. Įdėta ir-A. A. K.
‘V-bės’ redaktorius tiksliai išdėstė ‘tautiniu do Favard firma. Knyga turi didelio pasise cbester, N. Y.
Rusijon grąžintas. Kaip tik grįžo į savo val
Studentų Organizacijos konstitucija, su ku
ideologų’ nusiteikimų ir ar jie pilnai su juo kimo. Laikraščių pranešimu, ponia Šernienė,
domų vyskupijų teritorijų, greitai ir vėl su
ria reiktų susipažinti visiems lietuviams stu
sutinka ir 2) ar tai jau jis jų geriausias tain romanui pasirodžius, darosi žinoma Pa Geg. 8 iki 22 pas Rev. A.
imtas ir ištremtas į Turčonskų — rytų Sibi
dentams, profesijonalanis ir veikėjams. Dėl
galva ir tiksliausias jų minčių reiškėjas?” ryžiaus literatūriniuose sluoksniuose kaipo Sinkevičių, 68 Chestnut St.,
rą. Tenai taip pat susidurta su baisenybėmis.
to patartina visiems įsigyti “Studentų Žo
Be to, “Darb.” pataria tautininkams suval lietuvaitė, prancūzų rašytoja. Vadinasi, lie Plymoutli, Pa.
Būdamas kieto kai plienas tikėjimo vysku
džio” 4-tąjį numerį.
dyti tų sūnelį, nes savo aziastiškais išsišoki tuviai ne tik lenkų ir rusų, bet ir prancūzų Geg. 23 iki birž. 6, Rev. M.
pas Sloskan ramiai ir kantriai nešė sunkių
•
•
«
mais jis baigia juos smaugti.
paniekinimų ir kūno kentėjimų naštų. Paga
literatūrą turtina savo literatiniais gabumais. Daumantas, 320 Spruce St.,
•
•
•
Antrasis
“
Vyties
”
redaktorius
p.
K.
Sa
•
»
ę
liau, kaip minėta, Šventojo Tėvo ir Latvijos
Minersville, Pa.
vickas
nesenai
baigė
Nortlnvestern
universi

Išrinkus naujų šio krašto prezidentų, bu
pastangomis jis iš to bolševikų pragaro išva“M. R.” 26 nr. pranešama, kad Brook' duotas ir šių 1933 metų sausio mėnesį 'grįžo teto teisių fakultetų su daktaro laipsniu. Šio vo pradėta didelė kampanija už pripažini lvno liberalų laikraščio vyriausiuoju redak Birž. 7 iki 18, pas Rev. dr.
Latvijon. Daugpily vyskupų pasitiko latvių mis dienomis jis išlaikė valstybinius kvotimus mų Sovietų Rusijos. Naujoji vyriausybė pra torium yra pakviestas M. Šalčius, kuris da J. Končių, Holy C'ross Church,
vyriausybės atstovas, kunigai ir didelės žmo ir be kliūčių gali advokatauti. Dr. K. Savic džioje taip pat, rodos, jau buvo palinkusi bar gyvena Kinijoj. Kelionei iš ten jam ir Mt. Carinei, Pa.
nių minios, o Rygoje pirmiausia jį pasvei kas yra uolus mūsų jaunimo veikėjas ir mū tų pripažinimų duoti. Tačiau, pakilus didelei pinigų jau pasiųsta. Ligšiol tų laikraštį rede- Birž. 19 iki 25, pas Rev. Ig.
kino Šventojo Tėvo apaštališkas delegatas sų dienraščio nuolatinis bendradarbis. L. Vy protestų bangai prieš tokį užsimojimų, tas gavo J. Valaitis, uolus vadinamųjų “nezalėž- Zimblį, 3580 Salmon St., Phi
čių organizacijoje jis jau nuo seniai su dide- klausimas atidedamas ateičiai ir, reikia ti ninkų” rėmėjas.
J. E. vyskupas Zechini.
ladelphia, Pa.

Tikėjimas ir Rhksias

NEPAPRASTAS PINIGŲ
BUVOJIMAS

plasso ir kitų. Čia visi tiki, kad taip bu neuostęs mokslo, žmogus, jei jam tik
kaip reikiant bus dalykas nušviestas.
vo ir remiasi jų įrodymais.

Kiekvienas dabartinių laikų moksli
ninkas tiki jų ankstybesniems išradimams,
nors jis negali jų patikrinti. Jis remiasi
istorija, žmonių liudijimais ir panašiai.
Reiktų stebuklo, kad žmogus galėtų pats
viską patirti.
Galų gale, jeigu paimsime ir darantį
išradimus mokslininkų, jam pirma kįla
mintis, kad gali taip būti, jis į tai tiki,
o tik paskui griebiasi darbo. Kolumbas
tikėjo, kad yra kitas sausažemis į vaka
rus nuo Portugalijos ir tik paskui siekė
tikslo. Taip pat, jeigu paimsime žmogų
išradusį pirmų garo mašinų. Pirma jis
tiki, kad galima įtaisyti tokia mašina, bet
kol jis jos dar prieš save nemato, negali
pasakyti ar ji veiks kaip reikiant ar ne.
Čia ir yra savo rūšies tikėjimas. Taigi
matome, kad šiam tikėjimui mokslas nė
ra priešingas. Ne tik, kad nėra priešin
gas, bet dar, tartum, mokslo pagelbininkas yra. Tad apie šio tikėjimo neigimų
iš mokslo pusės nėra nei reikalo manyti.

Tikėjimas yra laikymas teisybe tai,
kų nuo kitų sužinome. Jei mums kas pa
sakoja^ kad ir pav. apie Šveicariją, apie
jos kalnų gražumų, ap<e tiltų ant geleži
nių virvių Įtaisytų, apie gelžkelį, kuriuo
traukinys eina į kainų, apie žmones, kaip
jie ten gyvena, kuo užsiima, kokie jų pap
ročiai, nies nors nematėme Šveicarijos,
laikome tuos pasakojimus tiesa ir tam
pasakotojui tikime. Tai ir bus tikėjimas.
Kad šios rūšies tikėjimas nėra mokslui
priešingas, tai negali būti jokios abejo
nės. Ir patys didieji mokslininkai įgija
daugiausiai žinių tikėjimu. Delko taip yra — nesunku išaiškinti. Žmogaus gyve
nimas yra per trumpas, kad jis pats ga
lėtų visus mokslus ištirti. Nei vienas mo
kslininkas nenužengs į praeitį ir nepama
tys pats savo akimis, nr tikrai buvo didis
astronomas Koperninkas, nepamatys ar
jis pats rašo veikalą. Nei vienas nematys
darančio tyrimus Keppierio, Niutono^ La- Tų gali suprasti kiekvienas ir paprastas,

Kas kita su tikėjimu į Dievų — reli
gija. Šių dienų laisvamaniai, užsiminus apie religiją — tikėjimą į Dievą, pomirti
nį gyvenimų, dvasinį pasaulį, tuoj atsa
kys: “Jūs esate fanatikai, nieko nenusi
manote; jūs likite į Dievą, o toks tikėji
mas yra priešingas mokslui.” Dabarties
žmonių sąmonėj Dievo vieton, stoja vis
daugiau ir daugiau mokslas. Tai, sako,
tikra tiesa. Tik atsiminkim, kaip kunigai
aimanuoja dėl “bedievystės” platinimosi. Tas jau mums aiškiausiai rodo, kad
netikėjimas plečiasi, o tikėjimas savo vie
tų užleidžia mokslui/” Taip kaliui visi,
kurie nieko nenusimano apie tikrąjį moks
lų, o tik prisiskaito kokių priešingų tikė
jimui brošiiirėlių.
Čia žmogus pasiskaitęs, kad ir moks
las priešinasi tikėjimm, pradeda abejoti
ir, galų gale, to padalinys netikėjimas.
llneckells irgi panašiai elgiasi; kad
suvadinus daugiau žmonių į savo krau
tuvę, jis pradėjo savo pasakojimus, kad
nėra DievOj pomirtinio gyvenimo ir pana

LIETUVOS GYVENIMAS

šiai nudažyti mokslu. Jis gerai suprato,
kad didelių mokslininkų pavertimas be
dieviais, daug prisidės prie jo “naujosios
religijos.” Ir, štai, toks mokslįninkas ne
sigėdi viešai meluoti ir savo knygoje. Ga
iviausius gamtininkus priskaito “bedie
vybės” platintojais. Tai ko daugiau ir rei
kia? Jeigu žymiausi mokslininkai yra ateistai, o mokslas yra jų sukurtas, tai
aišku kaip dieną, kad mokslas ir tikėji
mas — tai vanduo ir ugnis. Jau daugiau
nereik nei kalbėti apie tą tikėjimo “tuš
tumų”. Būtų “geras dalykas” — visai
teisingai būtų įrodyta, jei nebūtų kitaip.
Jei neatsirastų kitų pažiūrų, kurie mums
kų kita pasako. Kad įrodžius šių kalbų
menkumų ir tikrai sužinojus tikėjimo ir
mokslo santykį, reiktų mums gerai pa
žinti mokslas ir jis ištirti, o paskui tikė
jimas ir, galop, jau mes galėtumėm pasa
kyti, ar jie priešingi, ar ne.
Po truputį galvodami ir pasiremdami
mokslininkų tyrinėjimais, išsireiškimais,
j j’i pBBaulėžiūros nustatymu, mėginsime šį
mums gana svarbų klausinių išaiškinti.
Tik pagalvokime.

Jeigu

tikėjimas

priešintųsi mokslui, tai nei vienas mol
lininkas negalėtų būti tikinčiu žmogui
Visi mokslininkai turėtų būti bedievi;
Bet kų mes ištikrųjų matome. Daugelis,
ir kaip tik žymiausių, mokslininkų... ir
gamtos tyrinėtojų nėra buvę žmonėmis be
^tikėjimo, bet priešingai prisipažino tikį į
Dievų, žmogaus sielos nemarumų, dvasinį
pasaulį, pomirtinį gyvenimų ir net dau
gelis iš jų buvo visiškai aiškiais krikščio
nimis, taip sakant davatkomis. Kur jų akys, kurie tvirtina, kad mokslas nesutin
ka su tikėjimu, jei mokslo skelbėjai yra
tikintys! Kuo mums reikėtų laikyti Voltų,
kuris stipriai tikėjo j Dievą, jei tas tikė
jimas yra priešingas mokslui? O tuo tar
pu ir didžiausi ateistai jį pripažįsta mok
slo žvaigžde.
Tik dabar mums lieka ištirti religi
nės mokslininkų, o ypatingai gamtininkų
pažiūros, čia mes ir susipažinsime su vi
sais žinomais šioj srityj darbais.

(Tęsinys 3 pusi.)
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LIETUVIAI AMERIKOJE

MONTREAL, CANADA
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manymas priuntas. Ekskurse

iš anos pusės vandenyno, iš gai darbuojas lietuvių eilėse
Tėvynės Lietuvos, dirba Die Tat, į darbų broliai lietuviai Į
katalikai, gražioje vienybėje!
vui ir tėvynei.
T s [Ofiso: Tel. Caluniet 403#
Tat pagarbos žodis montrea Dievas mums padės.
• įlies.: Tel. Hemlock 028#
.
. ..
• i
hemams, jaunimui. Nepaisykit
v
.
Maskvos zydbermų statomų
Kauno karo komendantas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
jums pinklių, tęskite savo da “Ryto” redaktorių p. Radze
3147 So. Halsted St.
rbų, duokite pavyzdį ir kitų vičių nubaudė 1,(XM) lt. arba 1 Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak.
Ofisas: 2050 W. «Utb bt.
kolonijų jaunimui kaip Toro mėn. kalėjimo. Priežastis — Rezidencijos
Valandos: 10—13 ryto
nto, Vinnipego ir kitų.
“nesilaikymas” karo cenzū Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti
Montrealio lietuviams kata ros taisyklių.
likams malonu darbuotis, kad
ir gerb. dvasios vadas klebo SKAITYKITE BIZNIERIŲ
DENTISTAS
1440 So. 49th Ct,
Cicero. DL
nas kan. J. Bobinas energinAPGARSINIMUS IR

.
r* v
ja rūpintis išnakta V. Baeys
, , .
,
ir mokytoja p-le Bandziute.
.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
tiražus nutarimas ir pavyzdys
JAUNIMAS
visos Kanados katalikiškam
jaunimui.
Montrealio mieste, lietuvių
Toliau pirm. ragino nariuskolonijoje, gyvuoja lietuviu es, kad visur garsintų jaunimo
katalikų Šv. Teresės jaunimo Šv. Teresės dr-jos rengiamų
draugija, kurioje nemaža pri šokių vakarų, balandžio 29 d.,
klauso jaunimo, kaip Kanado ir visokiais paįvairinimais.
je gimusio, taip ir iš Lietuvos
Teko patirti, kad Šv. Tere
suvažiavusio. \ isi bendromis sės jaunimas dr-jos nariai bro
jėgomis dirba gražų religinį liškai viens kitų užjaučia; iš
ir kultūrinį darbų.
tikus nelaimei teikia užuojauBalandžio 7 d. vakare, pa-Į tų, suraminimų. Garbė krikšrapijos salėje įvyko dr-jos mė čioniškam Montrealio lietuvių
nesinis susirinkimas. Nors o- jaunimui.
ras tų vakarų buvo nepalan Montrealio kat. jaunimas pa
kus, lietingas, bet gražus bū sižvmi scenos meno srity. Ne
relis jaunimo atsilankė j pa- vienų veikalų jau yra pastamaldas lietuvių bažnyčioj, o
scenoje, kaip “Genovaitę”,
po pamaldų visi susirinko sa- Vytautas kalėjime” ir kitus.
V° d'^°S reikalLl . svarsfcyti. Be tOt yv- Teresės draugijos
Šiai dr-jai pirmininkauja V. in.xrįaį_ės dalyvauja parapijos
Baeys, kuris, kaipo vadas, nu* I 41()1.e, kuriam vadovauja varodo veikimo pianus. Ir tų va- rg. R židžiftnas.
karų susirinkime patiekė suMontrealio lietuviams
manymų, kati Šv, leiesės ‘l1’ikatalikams, ypač seniems kaja surengtų vasalų ekskursi- ;nadieč.iams, kurie savo vaikejų į Quebekų ir aplankytų »^V-Į|įus augina katalikškoje ir lieOnos Stebuklingųjų a ietų. Su- tuviškoje dvasioje. Tas jauni
mas susijungęs su savo bro
liais lietuviais, atkeliavusiais

D A K T A R A 1:

DR. A. G. RAKAUSKAS

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Speciallškai gydo ligus pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimų krau
jo, odos, ligas, žairdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

4200 WEST 20tb

G R A B O R I A h

EUDEIKIS IR SŪNUS
tur gyveni musų patarnavimas
už NAUJA MAŽESNĘ KAINĄ
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi’mo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

r n
Gibson Refi igeratoriai (šal
dytuvai) turi aukščiausius
ištobulinimus . ir pagerini
mus, kurie kaipo vieninte
liai šaldytuvai teikia savi
ninkui, Ekonomiškiausių operavimų,

Ilgesnį tarnavi

mų, Dailesnę Išvaizdų ir kai
nuoja daug mažiau kaip anie, kokie kiti refrigeratoriai lygios rūšies.
GIBSON Refrigeratoris,
šeimyniškos mieros, prista
tytas, įrengtas ir su patar
navimu, kaina tik

$

89

50

Taipgi turime didesnių
liGibson modelių dėl didesnių
I šeimynų, kurie kaštuoja,bi1 skį daugiau. Matykite juos

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVĖSE
2536 40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400

4177 83 ARCHER AVĖ.
lafayette 3171
• Chicago, I1L

LACHAVICH
IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2516 arba 2616

Musų patarnavimas
visuomet sųžiningas ir

STANLEY P. MAŽEIKA
ir

Graborins

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Balsamuotojas

Turiu automubilins visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, DL

arti 47th street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

VaL 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak
Res. 2138 W. 24th St,
Office: 4459 S. California Avė

Tet Canal 8138

TBU CANAL 8488

| Tel. Canal 8267

DENTISTAS
(Kampas Leavltt 8t.)
Valandos: Nuo 8 Iki 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0174

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.
Tet Lafayette 3672

J. Liulevičius
Graborius
ir
Balsam,loiojna

Patarnauja Chi
cagoje ir aplellaMJe.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4081 Archer Ava

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED (iJAU

1646 WEST 46th STREET
Tel. Bouievard 6282—8411
Tai. CICERO 984

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
gal i ra aa uš 986.00
KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 5©th Avė., Cicero, Bi. 1

Rea. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 8098 So. Artesian Avė.

Valandoa: 11 ryto Iki 4 po pietų
< Iki 8:38 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3423 West Murųuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 8-13 ryto
Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road

arti Western Avė.
Phone Hemlock 7828
AKIŲ GYDYTOJAI)

Phone Canal 6122

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė

DR. S. BIEŽIS

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TaL LAFAYETTE 7837

2201 West 22nd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—8 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo • iki
18 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utarnlnkais
lr Ketvergals.
Rea. Tel. Hyde Park *385

REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

PRANEŠU

DR,M,T. STRIKOL’ID.H.D.
SUGRĮŽIMĄ
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

i

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

3238 S. HALSTED ST.

Palengvins akių įtempimų, kuris
•sti priežastim galvos skaudėjimo,
.vaiginio, akių aptemmio, nervuotunoo. skaudamų aklų karštį. Nuirau
sotaractua. Atitaisau trumpų regyst*
lr tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
GROVEHILL 0027
atsitikimuose, sgsaminavlmas daro- PHONE
Valandos: 3-4; 7-9 P. M.
nas su elektra, parodančių mažlauTrečiadieniais ir sekmad. susitarus
«ias klaidas.
H pečiai ė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 1* ryto iki S vaka
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
ro. Nedėliomis pagal sutarti.
<869 80. WE8TERN AVĖ.
KREIVAS AKIS ATITA1BG j TRUM
Chicago, Hl.
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
, Daugailų atsitikimų aky* atitaisomos Phone PULLMAN 0864
bo akinių. Dabar kainos perinu pinegn^fravo. Mueų kainos p4-

DR. P. P. ZALLYS

4712 8. ASHLAND AVI.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

LIETUVIŲ

756 WEST 35th STREET

GRABORIŲ

IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko neraknojame uš atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą, grabų ir kitų reikmenų iz uš tų
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborins, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturiov Moderniškos Koplyffioe
Dėl Urmenų. Pašaukite IDMOU pini negu krtop-

itakta.

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

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

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

TeL Orovehlll 1696

DR. A. L. YUŠKA

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1
Vai.: 9-11 ryto 1-4 1» 7-n ak

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Seredomis po pietų lr Nedėidiealail
tik euoltarue

9482

W.

MARŲUETTE ROAD

—

Tel. Yards 0994
▼ALANDO8:
Nuo 19 Iki 19 dten«
Nuo 8 Iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 18 Iki 11 dienų

OR. CHARLES SEGAL
SPECU AUSTAS
Dtlovų. Moterų tr Vyrų Ugų
VaL: ryto ooo 18—11 ano 8—4 »e
pietų: 7—8:88 vai. vakare.
Nedėllomla 19 Iki 18
Tolofonan MiHvrav 2««n
Office;
.Victory

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk-1 pv
Mas. Pastebėkit mano iškabas.

2284

Res.:
Beverly 0081

Res. Phone

Englewood 6641

Office Phone
Wentworth 3008

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
VaL: 2-4 lr 7-9 vaL vakare

Tel Wentworth 3000
Rez. T«t Stevrart 8111

DR. H. BARTON
Gydytojas lr Ohirurgaa
6558 S. HAI^TED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vukan.

IHUM T7 DT TVT/^
IIN
KUAIC Tel. Ofiso Bouievard 6912-14
PHYSICIAN AND SURGEON

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phona Canal 0523

DR. MARGEIUO

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

<729 80. ASHLAND AVI

Dldyata Ofiaaa

--------------------------------------------------------- J

PRANEŠIMAS

Perkėlė aa.ro ofisų po numerio

1801 S. ASHLAND AVENUE

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

Persikėliau j erdvesne lr patogesni
vietų _
S325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų V
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 18 iki ir
Phone BOULEVARD 8483

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

39 East lllth Street
Bouievard 7689
Rea. Hemlock 7691

25 METŲ PATYRIMO

DR. JOHN SMETANA,

DR, T. DUNDULIS “

Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

ir pritaikymo akinių.

VaL: 18—11 v. ryto. 8—4, f—9 v. »
Nedėllomla lr šventadieniai* 14—18

DENTISTAS

Tel. Bouievard 7589

CHICAGO, ILL.

DR. A. A. BOTH

4645 So. Ashland Avė.
1 Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Ofiso valandos:
Specialistas odos ligų ir
iki 4 ir UUO 6 iki 8 Vak.
veneriškų ligų
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Bouievard 7820 Ofisas 3102 So. Halsted 85
Kampas Slst Street
Namų telef. Prospect 1930

DR. J. W. KAOZEWICK

PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.

668 ĮVEST 18th STREET

i Tel. Ofiso lr

Gydytojas ir Chirurgas

Dr. C.K. Kliauga

DR. VAITUSH, OPT.

Nedėlioję pagal sutartį

Res. Prospect 0059

OR. P. Z. ZALATORIS

2201 West 22nd Street

(Llcensed Embalmer)

OFISAS

DR. A. J. JAVOS

4140 Archer Avė.

Henry W. Beeker

J. F. RADŽIUS

TeL Lafayette 5793

Gydytojas ir Chirurgas

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Cicero, Dl

DR. F. G. WINSKDNAS

DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

TEL. CICERO 6827

Telefonas Yards 1138

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3420 We»t Marųuette Road
VALANDOS:
8 iki 12 ryto; 7 iki 8 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
Rea 8466 S. MAPLEWOOD J VY.

TEL. LAFAYETTE 7088

1439 S. 49th Court, Cicero, DL |

Nauja, graži ko

DR. V. S. NARES

valandai vakare

2314 W. 23rd PI., Chicago

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

HEMLOCK 8161

X—RAY

Nedėliomis ir beredonua susitarus

Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Bouievard 4139

OFFICE HOURS:
t to 4 and 7 to 8 F. M.
Sunday by Appointment

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 18 v. ryto Iki 8

DR. G. Z. VEZELIS

DR. G. L BLOŽIS

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago

DR. GUSSEN

GRABORIAI

PASIRINKITE

Mirė Balandžio 14 d., 1933
m., 6:15 vai. vak. 15 metų
amžiaus. Gimęs Du Bois, Pa.
Paliko
dideliame nuliudime
motinų Magdaleną, tėvų Jurgį,
5 brolius: Vladų, Juozapų, Vin
cą, Stanislovų, Antanų; brolie
nes, Blanclie ir Gertrūdą, 3
seseris, Magdaleną Cernauskienę. švogerį Petrą, Aleną, Ade
lę, 2 dėdes. Joną ir Antaną Žvi
rblius, pusbrolius ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1412 N. 3 5
Avė., Melrose Parke. Laidotuvės
įvyks Antradieni, Balandžio 18
<1.. iš namų 9 vai. bus atlydėtas
į M t. Carinei parap. bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Mt. Car
inei kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moti imi. Tėvas, Bro
liai, Seserys, švogerį*. Brolienės,
Dėdės, Pusbroliai Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas
Ya.rds 1138.

Tet Crawford U78

kampas Keeler Avė.

STm

DR. J. J. KOWARSKA$

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
Valandos: nuo f Iki S Tai. vakaro
Berodomla lr nedėliotum
sutarties

Phone Bouievard 7042

3368 So. Leavltt Ht

Canal 8706

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St

Tel. Cicero 1308

Res. and Office

Offioe Phone
Prospect 1028

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

4847 W. 14th St.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UŽS1SENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA

GRABORIUS

TAMOŠIUS
BUKLĖRIUS

DR. A. RAČKUS

Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis
10 — 8 vai.
1147 S. Halsted St.
Chicago
Paned.. Sered. lr Subat. 3 — 8 vai.

Specialistas iš
Rusijos

A. MASALSKIS

Iš

k

WISSIG

REFRIGERATORIk.

GIBSON

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. ATKOČIŪNAS

PASIRINKITE SAU

PEOPLES FURNITURE
CO. KRAUTUVIŲ!

3

3046 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. ‘M.
Ketv. Ir Sekntad. pagal sutart)
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
f'hlcngo, III.
Phone: Hemlock 6700

Res. Victory 2348

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofise vaL: nuo l-l; nuo

—

————————

Pirtnadienla, baland. J7* 1933
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i užtektinai pinigų, kad juos j- Lietuvos gyvenimo. Ryškiomis sferoje, bet visuose judesiui daug sumanumo, nors meiliš- noje matyti labai greit oren.sigytų. Ir prie visokių kitų moj spalvomis vaizduojama netoli- se ir gestuose atrodė lyg iš to kų poelgių kartais trūko. Be-'tuojasi ir kiekvienų psicholo• kslo skyrių yra išlaidų, kurios mos praeities sodžiaus aplin- limiausio Lietuvos užkampio kampienė — čerkauskaitė nu- ginį momentų netik pergyveturi būti apmokėtos iš akad. kurna. Typai labai vykusiai iš atvykusi ir tikriausia “Be davė tikrų lietuviškų šeimini- no, bet sugebėjo ir kitiems pa
jeigu. Bet kadangi jeigu nėra vesti. Žydo asmenyje įkūnyta kampio” duktė esanti. Pui tikę, tik drabužiai gal kiek ne- tiekti.
tai akad. eina giliau j skolų. daug komizmo. Todėl šis vei- ikiau negalima buvo suvaidin 'buvo pritaikinti. Nuo galvos! Bendrai tariant, šios trupės
Visi mes turėtumėm eiti į pa kalas labai tinkamas vaidini- ti, todėl jai — kreditas. Cibui iki kojų juoduose rūbuose su-'pirmas pasirodymus scenoje ygalbų. Mūsų akad. neturi žūti. mui po lietuvių kolonijas. Jis skis Bekampio rolėje parodė darė vienuolės vaizdų. Anta- ra džiuginantis ir lauksime su
Tai būtij gėda mūsų tautai, vertingas ne vien kad prijuo daug natūralumo už kų žiūrė nas — Benaitis parodė lvg nekantrumu vėl pasirodant.
Žiūrovas
jei vienos mergaičių akad. ne kina žiūrovų, bet svarbiausia, tojai gana palankiai įvertino, perdaug dramizmo, kas kornegalėtumėm išlaikyti.
kad supažindo su kaimiečių Faibčikas — p. Kriščiūnas dijose nesuderinama, bet sceDarbuokimės, kad šis ketu gyvenimu, kas amerikiečiams, nudavė tikrų Lietuvos miesterioliktas seimas būtų sekmin- ypač čia gijnusiems, yra svar- lio žydų. Riesta jo barzda, Iv
gas. Visa priklauso nuo mūsų bu.
nkta nosė, vylingos akys ir
Elziutė
pačių.
Kalbant apie artintus Teikiu žydiškas akcentas rodo kad
pasidžiaugti, nes gana- gerai gerai pažįstus IJetuvos žydus. Į
FASHION SHOW IR
.suvaidino. Gal dauguma arti Ir nenuostabu, nes p. Kriščiū
ŠOKIS
stų nematė ir nepatyrė sod nas nesenai yra atvykęs iš Lie
žiaus gyvenimo, bet scenoje tuvos. Vaidindamas šį typinGavėnia jau praėjo, tat vai 'matyti visa tai nuoširdžiai pe gų žydų, sukėlė daug juoko.
kinai ir mergaitės, kurie no- ' rgyveno.
Taip pat puikiai suvaidino
rite pamatyti kų naujo ir j-' Agota -— p-lė Bajorūnaitė; piršlio rolę Armoška Geriau
įdomaus. Brighton Parke, a tei-1 atrodė kad visai pamiršusi, jog negalėjo būti. Vincas — Parkitę į Cameo Ballroom, ant A- yra išauklėta didmiesčio atmo kauskas siuvėjo rolėje parodė
rcher ir Wbipple. Čia įvyks
didelis “Fasliion Show” (Ma
dų Paradas) ir šokis. Jų ren
gia S. S. Minute Fashions
Club, antradienį, balandžio 18
d., 7:30 vai. vakare.
Mums lietuviams šitoks jvykis labai nepaprastas, todėl
ir turėtų būti remiamas.
Po įdomios parodos, šokia
Gerb. kun. Anicetas Linkus, Šv. Petro ir Povilo parap.
klebonas, mūsų bendradarbis, šiandien mini savo vardo die ms gros Wally Moran’s žymi
nų, dėl to sveikiname, linkėdami jam sveikatos ir pasisekimo ' orkestrą. Įžanga labai pigi _
risuose kilniuose darbuose!
“Žingeidi”
tiktai 35c.
SVEIKINAME.'

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

PRISIMINUS “AMERIKĄ
PIRTYJE”

CHICAGOJE
į yra rėmėjų tikslas jų veiki
amas?” Tikslas yra padėti se
sutėms palaikyti vienuolynų ir
' akademijų, padėti našlaitėms,
Nejučiomis artinasi Šv. Ka-i kurios lanko akademijų, taipgi kurios stoja į vienuolynų;
Įssimiero Akad. Rėmėjų seimas, i
■kuris minės keturioliktus me- sesu^ms» kurios pasišventuĮtus Šv. Kazimiero Akad. Rė- sios lietuviams, kurios auklė
ja ir mokina mūsų jaunimų.
Įmėjų dr-jos gyvavimų.
Kas iš jų būtų, jei neturėti}
Mes turėtumėm didžiuotis, šio pamato. Mes turėtumėm
Itokia didele rėmėjų draugija. būti dėkingi sesutėms už jų
Atkreipkime dėmesio į tų, nenuilstantį darbų.
[taip sakant, širdį viso šio vei- Aš manau, mes turėtumėm
jkimo. Kaip viskas yra tvar atsiminti, kad ir sesutėm yra
iniai vedama. Ji yra kaip pa- sunkesni šie metai — daugiau
lyginant gėlė. Pasodinus men-Į negu mums. Vienuolynas yra
jka sėklelę, žiūrėk, kaip greit paskendęs skoloj, taip gi pati
[pradeda augti, pumpurus krau ! akad. turi nuo praeitų metų
jti. Po kiek laiko jau .ji išlei-jtris tūkstančius šešis šimtus
■džia malonų kvapų. Negalima dolerių skolos. Ši skola susi|ja atsigerėti.
dėjo iš: mergelių, kurios lanko
Taip ir ši draugija prasidė- akad., o neturi iš ko užsimo
jo iš mažos sėklelės ir dabar keti, taipgi iš mergaičių, kufcusifaukėm jų pačioj gražu- rios stoja į vienuolynų be joĮmoj. Bet gaila, kad ji negali kio jnešimo, arba, taip sakant,
[taip veikti, kaip turėtų, arba kraičio. Jom taip pat reikalin|norėtų, nes aplinkybės nelei- ga ir valgis ir drabužis.
žia,
į Toji pati orkestrą, kuria visi
l[ Mes turėtumėm pagelbėt dr- lietuviai didžiuojasi. Visi ins|
veikti.
trumentai yra paimti ant išGal ne viens paklaus: “kas mokesčio, nes mokinės neturi

ŠV. KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJAI

Šis popularus veikalas, su
vaidintas Stanciko trupės artistų kovo 26 d., paliko neiš
dildomų įspūdį tovnleikiečiams. Pasisekimui turėjo reikš
mes ne vien įdomumams veikalo, bet artistų sugebėjimas
dailiai atvaidinti. Priskaičius
dar puošnias dekoracijas, jau
kių salę ir bus visa tai, kas
publikų žavėte žavėjo.
Veikalo turinys paimtas iš

į

CATH. GR. SCHOOL RASERALL LEAGUE OPENS
SEASON ON MONDAY APRIL 17
The first league games of umpire. Home tearus mušt
įe Lith. Catholic Grammar furnish two new balls. CYO
dSchools will be played at 3iQ0 balls mušt be used. They can
•o’clock, this afternoon. Ali. 'be bougbt at4he C Y O office
team will be.given a schedule'at Congress and IVabash Avė,
Įįfi Monday. The followinglor at Bob Sullivan’s office,
Įf&aims will play:
807 AV. 554h St., for $7.25 per
Our Lady of Vilna at St. dozen.
E Aotliony’s.
PLAY BALL
'■ Ali Saints at St. Peter and AVhen difficulties arise- all
|paul.
protestą will be settled by the
alnunacnlate Conception at Atbletic Board. Remember—
iativity.
the entree fees mušt be sent
Providence at St. Geoge.
in to Mr. John Teneie, 841 AV.
The managers of the visit- 33rd St.
ng tcams mušt call their op CYO monograms may be
onentą to find out where the ordered from Max Couble,
jame įriti be played,
1329 S. 49th Ct., Cicero, III or
f lEaeh team mušt fnmish an phone Cicero 2591.

MĖNESINES SUKAKTUVĖS

A.

+ A.

ADELA IVANAUSKIENĖ
(Po tėvais Navickaitė)
Persiskyrė su šiuo pasaulin
kovo 17, 1933 m. sulaukus Hi>
metų amžiaus. Amerikoje išgy
veno 34 metus.
Po iškilmingų pamaldų Šv.
Kazimiero parap.
bažnyčioje,
Gary, Ind., tapo palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.
Paliko dideliame nubudime
vyrą, tris sūnus ir tris dukte
ris.

VĖLINA JUMS BUDRIKO KRAUTUVĖ
P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chicagų
GEGUŽES 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, ku
riuos rengia y Draugas ” savo vajaus užbaigimui.

Gegužes 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužes 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
parap. svetainėje (Brighton Park).
Gegužės Š d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).
Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).
Prie šių koncertų programų prisidės ir vietiniai
parapijų chorai
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE

Leidėjai Lietuvių Dainų ir muzikos WCFL, WAAF,
WHFC ir kviečia jus dėl sau reikalingų daiktų atsi
lankyti į Budriko krautuvę: Dėl naujų Radijų, Pia
no Akordionų, Gitarų, Smuikų, Elektrikinių Refri
geratorių, Namų Rakandų, Parlor Setų, Bedroom
Setų, Dining Room Setų, Pečių, Lovų, Matrasų,
Skalbiamų Mašinų. Jūs čia rasite didelį pasirinkimų
ir kainos nebrangios ir lengvus išmokėjimai.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ GOLUMBIA, VIGTOR
IR OKeh. 75c rekordas, DABAR TIK 35c,
TRYS UŽ $1
16173
16240

16261
16271
16190

16212
16260
16180
16204

O dabar už velionės sielą bus
mėnesinė atmintis balandžio 19
d. Tą dieną 8 vai. ryto bus lai
komos šv. Mišios Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje.
Visi giminės, draugai ir pa
žįstami prašomi dalyvauti pa
maldose, kad pasimelsti nž a. a.
Adelės Ivanauskienės sielą.
Nubudę, vyras, sūnai ir duk
terys.
1767 Van Bnren st., Gary,
Indiana.

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuviškus
BONUS

PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

16200
16095
1 4029
14027

14019
14017

14015
14014
14009

14004

Nusa-Tone
Tiknuits TONIKAS — tonikas, kuris
atgaivina Jūsų organizmą. Jeigu Jus
esate tik pusiau žmogus arba mote
ris. pamėginkite NUOA-TONE. Jeigu
Jus ne busite užganėdinti gautomis
pasekmėmis, doierj. kurj Jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugra
žintas. — NUOA-TONE i ima visą at
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba
nesikankinktte
nei vienos nakties,
gaukite buteli DABAR — Jus geriau
valgysite — geriau miegosite — iš
busite pilnai sveikas Ir normaltškaa.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonai Stata 7888
Valandos • ryta iki I popiet

VVest Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėllo, Šarados tr PėtnyClos
vakarais t Iki •
Telefonas Canal 0880

CLASSIFIED

14000
14025
81327
80397

Švarus biznis — lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosine lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

Bn. Lit.

' Spaustuvė,

Namai: 6459 8. RocktveU St

3352 So. Habted St.,

Utarnlnko. Ketvergo ir 8ubatoe
Vakarais 1 Ikt •
Telefonas Republio 8888

CHICAGO, ILL

CASH UZ JUSU SENU AUKSU.
Mes mokame augščlualą kalną už
sulaužytus senus aukso daiktus, dan>
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.
HOME REFINERS,
Keoner Bldg.

I No. Wabaah Avenue
Kambarys 800

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus. Fermas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums hus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue
Chieago, III.
Tsl. GROVEHILL 1018

KITUS MIESTUS. PRISIVNTIMO LftAAS TITU
UŽSIMOKĖTI PIRKfiJAS
— Vakar — vakarėlį ir Čigonai. Budriko radio orkestrą
— Kad aš augau ir Pavasaris ,Lietuvoj. Stankūnas ir V.
Tamkiutė
— Studento sapnas ir Svetima padangė. S. Pauras ir J.
Giraitis
'
— Kur lygūs laukai ir Sutemus tamsi naktužėlė. Karo
mokyklos choras
— Kad pavasaris ateina ir Vyrai, moterys negirtaukit.
Paurazas — Antanėlis
— Augo miške baravykas ir Pupų senis. Jonas Butėnas.
— Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
— Kibartų polka ir Vištyčio vairas. Pennsylvanijos anglekasiai.
— Polka “jovalas” ir 1 2-3-Brr... kupletai. Dineikia ir J.
Petrauskas
— Eina boba pupų kult ir Seni duok tabokos. Jonas
Būtėnas
— Noriu miego, polka ir Lietuvių Himnas. Lietuvos tau
tiška orkestrą
— Linominis ir Užgavėnės. J. Žiūronas ir grupa.
— CJaspadinės valdo bernus ir S—to Jono vakarėlis. P.
Petraitis
— Malda j Mariją ir Marijos gie«mė. šv. Marijos choras
r— Ugdė močiutė tris dukterėles ir Aš užgimiau praščiokėlis. Petraitis
—■ Chicagos karčemoj Ir Vienas artistas. J. Žiūronas
— Burdingierius praktikuoja Ir Klausyk mylimoji. J.
Žiūronas
— Hakė mane šiokia Ir Molio uzbonas. Zosė Krasauskienė
ir Volteraitė
— Močiut, širdele mano Ir Dukrelė po sodneli. Vlnckevičius — Daukša
— Jauna senatvė Ir Apie džlahą. Stasys Pilka
— Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Zosė Kra
sauskienė — Valteraltė
— Apie žydą barabansčlką Ir Bėgan pas mergelė. Stasys
Pilka
— Paukščių daina ir Kad Jojau per girelę. Venckevlčlus
ir Daukša
— Pusiau naktj mušus baugiai ir Blusa. P. Oleka
— Kad galėčaiu Ir Varguolis. Liuda Sipavičiūtė
— Onytė polka. Ir Meilės sapnai vairas. Armonika solo.
— žvaigždutė Ir Mano brangioji, vairai. Kauno orkestrą.

SIUNČIAME |

26045
26048
26061
26063

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Nepamirškite atsukti savo radio
Nedėlioję WCEL, 970 k. 8 vai. ryte.
Nedėlioję, WCFL, 970 k. 1 vai. po pietų
Ketverge, WHFC, 1420 k. 7:30 vakare
Kasdienę, WAAF, 920 k. 4:15 po pietų.
■
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