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Telefonas: Roosevelt 7790

Premjeras MacDonaldas j au Washingtone
CHICAGOJE

I. AMERIKOS VALSTYBĖSE YRA
20,268,403 KATALIKAI

MARIJONŲ KONGREGACI
JOS KAPITULOS SUVA
ŽIAVIMAS

ROMA MINĖJO SAVO 2,687
METŲ SUKAKTUVES

M

Liepos mene. į Romoje Įvyks
Marijonų kongregacijos kapi
M
tulos suvažiavimas.
Šin suvažiaviman Amerikos
Marijonų kongregacijos pro
vincija atstovais išrinko ger
biamuosius kun. dr. Navickų,
M. L C., ir kun. V. Draugeli,
M. I. C.
Parodoma, kokios didelės audros dažnai siaučia Anglijos Kartu su šiais atstovais Ro
pakraščiais ir kokni sunkenybių turi didieji laivai tais pak
mon vyks ir didž. gerb. pro
raščiais kovodami su milžiniškomis bangomis.
vincijolas, kun. V. Kulikaus
kas, M. I. C.
VYSKUPAS BARTOLONI
DAUGIAU MAŽINS
- APAŠTALIŠKU DELE
IŠLAIDAS
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Paryžiuje svarstomas nusigink
lavimo klausimas
MacDONALDAS WA3HINGTONE
,

J. VALSTYBĖSE YRA
20,268,403 KATALIKAI

WASHIN3T0N, bal. 22.-Vakar čia atvyko Anglijos
premjeras MacDonaldas. Jam
draugauja keletas palydovų
patarėjų. Atvyko prezidento
Roosevelto pakviestas, kad pa
sitarti pasaulio ekonominiais
klausimais ir karo skolų reik-a
le.

NEW YORK, bal. 21. —Ats
spausdintas Oficialus Katali
kų Metraštis už 1933 m. Kata
likų skaičius šiame krašte aus
tatom-as 20,268,403. Tai gi 23,012 daugiau kaip 1932 m. 41,226 asmenys 1932 m
perejo

'DRAUGO' VAJAUS
KONCERTAI

GATU

|

29 DIJAKONAI ĮŠVENTI
NAMI KUNIGAIS
WASHINGTON, bal. 21.—

PIRMUTINIS ĮVYKSTA DET
ROITE GEGUŽES 5 D.
Baigiant atsakomingų vajaus darbų, “Draugui” pagal
bon į Cliivagų atvyksta artistė p-lė Emilija Mickūnaitė. ŠEŠI
KONCERTAI! Keturi Chicagoje, vienas Detroite, Mich. ir
vienas Kenosha, AYis. Prie koncertų prisidės taip pat ir vie
tiniai chorai. Visiems proga išgirsti gražios muzikos ir pa
sididžiuoti turint tarp lietuvių tikrų artistę.

“DRAUGO” VAJAUS KONTESTINJNKAI SMARKIAI PIRMYN VAROSI

VATIKANAS,, bal. 21

— Prez. Rooseveltas kreipės kon
Chicagos arkivyskupijos St.
pareis- Buvusis Šventojo Tėvo atsto-' gresan reikalaudamas sau auV. Stancikas grasina Labučiui;
Mary
of the Lake seminarijoj,
kia, kad visos Metrašty paduo vas Lietuvai, .Jo Eksc. vysku- toriteto, kad galėtų dar dauA. Švilpauskienė — Stancikui; o
ROMA MINĖJO SUKAKTU damos informacijos yra gau- Pas Bartoloni, paskirtas apas- gįau mažinti vyriausybės iš- Į Mundelein, Ilk, šiandien Įvyks
A. Valančius — Svilpauskienei
ta Įspūdingos ceremonijos.
tos iš bažnytinių autoritetu. fališku delegatu Palestinai, E- }aidas.
VES
Tai gi, jas’atitinka teisybei. ' 8‘Ptui, Arabijai ir Etiopijai. !
-----------------Jo Eminencija Kardinolas
Labučiui pavojus. Ne tik V. , A. Bacevičius, 1850 WabanPRANCŪZŲ
PROPAGANDA
Mundelein, Chicagos Arkivys
ROMA, bal. 22. — šis am
Hierarchijų J.
Valstybėse
Stancikas veržiasi užkariauti Į šia Avė., Chicago, III. 52,757
kupas, šiandien tos seminarižinasis miestas vakar minėjo sudaro 16 arkivyskupų ir 102 PALAIMINTOJO VARDU
pirmųjų vietų; tai daro ir du A. J. Sutkus, 1007 8tb St.,
savo 2,687 metų nuo Įkūrimo vyskupų. Tarpe arkivyskupų BAŽNYČIA ŠVEICARIJOJ . ... \YASHINGTON, bal. 21.— Įjos koplyčioje 29 jaunus dijakiti kontestininkai: A. Švil- AVaukegan, III. .... 49,401,
Prancūzijos agentai
šiame konus įšventina kunigais,
sukaktuves.
yra keturi kardinolai.
BAZELIS, Šveicarija, bal. krašte išvystė propagandų už. Tarp įšventinamųjų yra ir pauskionė ir A. Valančius jau į j. Motikaitis, 1305 S. 5lsV
Toliau, J. Valstybėse yra
Oficialė fašistų Italija be
taip arti pasivarė, kad leng- Avė., Cicero, III......... 45,403
20. — Čia pašventinta ir ati
tų sukaktuvių minėjimo va 29,782 kunigų, o jų tarpe 8,- daryta nauja bažnyčia palai karo skolų panaikinimų arba kun. Fr. Lukošius iš Dievo vai gali pakliūti pirmojon vie K. Vaitkienė, 6829 S-Talman
Apvaizdos parapijos, kur kle- ton.
kar dar turėjo ir “darbo die 766 priklausantieji religinia mintojo Nico’-as von der Flue sumažinimų.
Avė., Chicago, III. ....44,703
Šio krašto spauda smerkia | bonauja gerb. kun I. Albavinų,’’ taip pat Įvyko
fašistų ms ordenams. Bažnyčių — 18,
vardu. Šis palaimintasis yra šių propagandų. Ir pareiškia, cius.
A. Gilienė ir O. Rašinskie- Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oajaunimo organizacijose narių 260, iš kurių 12,537 turi re pripažintas Šveicarijos globė
kad tu-o būdu nebus tikslas at
Jaunas kunigas rytoj šios nė pažangiuoju ir neužilgo pa- kley Avė., Chicago, III. 38,858
zidentus kunigus. Kitos yra
perkėlimas iš vienų į kitas.
jusiektas.
parapijos bažnyčioj (18 gat.) sieks 360,* XX) balsų. O paskiau Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
misijinės bažnyčios.
Maplewood Avė., Chicago,
Kadangi Nicolas von der
dar ir daugiau.
turės primicijas.
Seminarijų — 181, 9 dau
NUSIGINKLAVIMO KLAU
III............................. .
35,25^
giau kaip pereitais metais. Flue nėra pripažintas šventu, PARDAVIMO MOKESČIAI
PIRMAEILIU STOVIS:
SIMAS
V.
Gaižauskas,
148
E.
107ti|
MAJORAS UŽ MOKESČIŲ
Seminarijų skaičiuje yra no- tai jo vardu bažnyčia atidary
P. Labutis, 917 W. 34th st.,
chicago, III......... 28,900 ;
ta tik gavus specialų Švento ALBANY, N. Y., bal. 21. —
MAŽINIMĄ
PARYŽIUS, bal. 22. — vicijatai, parengiamosios se
Chicago,
1111.
....
847,393
p
aul
p Petrauskag 14 johjl
jo Tėvo leidimų. Šio leidimo New Yorko valstybės guberna
Prancūzij-os premjeras Dala- minarijos, ir kt. Visose semi
V. Stancikas, 1706 W. 47tb I
♦
i
prašė visi Šveicarijos katalikų torius pasirašė pardavimo mo
’
son st., Binghamton,
Chicagos majoras Kelly ro _
dier vakar tarėsi su preziden-' narijose yra 20,993 auklėti
kesčių bilių. Išėmus maistų ir Tr.da apskrities mokesčių patik St., Chicago, III......... 839,22a N y............................ 26,501'
kaip vyskupai.
to Roosevelto atstovu N. II. niai — 1,550 daugiau
A. Švilpauskienė, 103 N. 20-| „
..
...
__
j
gazolinų, už visus parduoda rinimo boardo nusprendimų, .
-- .
T).
o- Ona Aksomaitis 100 HarDavisu nusiginklavimo klausi pernai.
Ave.,
Melrose
Pk.
..
663,8111
.
_
.
.
’
r
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VOKIEČIŲ KATALIKŲ
mus daiktus bus imama 1 nuo kad mažiesiems namams suma
. 17
I y
7OOZ7 S.o 50tli
EfYLi • mon Avė., Detroit, MiYra 195 kolegijos bernai
mu.
A.
Valančius,
1226
ENCIKLOPEDIJA
šimtis
mokesčiu.
žinti 15 nuoš.
mokesčius už Avė., Cicero, III......... 624,755 Į a
Kiek žinoma, nusiginklavi čiams, 656 akademijos mer
.................... ...
1331 m.
mo reikalu iki šioliai
nieko gaitėmis ir 966 vidurinės mo BERLYNAS, bal. 21. —
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 KONFISKUOJA ŽURNALUS
MACON VAKAR IŠBAN
kyklos. Jas visas lanko 158,nepadaryta.
st.,
Chicago, III. .... 388,257 j
________
Jau išleistas trečiasis didžio
NEPRIĖMĖ PETICIJOS
DYTAS
352 bernaičiai ir mergaitės, ar
S. Staniulis, 6651 S. Talman
sios vokiečių katalikų encikloMEXIC0 CITY, bal. 21.
NORI SUJUNGTI KRŪVON ba 13,960 daugiau kaip perei-:
Avė.,
Chicago,
III.
..
375.311
jpedijos tomas.
„ , . ,
Meksikos vyriausybė
ĮsakSS
AKRON, O., bal. 22. — Nau Iš Springfieldo praneša,1
tais metais.
A. Stulgmskas, 1628 So. 50;.
. . .x Ti
Visa enciklopedija bus iš 12 jas
....
nn4 O1Z7'konfiskuoti ir
naikinti iš Ji
.
milžiniškas
dirižablis kad vyriausiasis valstybės tei Avė.,
Parapijų mokyklų — 7,462.
BERLYNAS, Inai. 22. —
Cicero,
III
..........
294,316
tomų.
Valstybių prisiunčiamus žur
Macon vakar išbandytas. Apie smas nepriėmė paduodamos
Kancleris Hitleris yra pada Jas lanko 2,170,102 vaikų. Yra
A. Gilienė, 3131 Emerald
11 valandų Rkraidžiojo Ohio jam peticijos Chicagos majo Avė., Chicago, TU. . .284,015 nalus, kuriuose rašoma nepa
ręs planus Į savo nacionalso 327 našlaitnamių su 50,545 naš
PRIIMTAS KATALIKŲ
lankiai Meksikos valdovams
Į ir kitų valstybių padangėmis, ro rinkimų klausimu.
cialistų organizacijų įjungti laičiais. Vargšams seneliams
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th
BAŽNYČION
teisybė apie jų piktus
dar
Jame buvo 105 vyrai.
karo veteranų “plieno šalmo” namų 14(5, ligoninių — 650.
Avė., Cicero, III......... 268,551
bus.
LONDONAS, (per paštų).
PATRAUKTI TEISMAN
organizacijų.
S. Stašaitis, 1413 S. 4J8tb
Katalikų Bažnyčion priimtas ATSISTATYDINO IŠ SANI
ATŠAUKIA PREKYBOS
Ct., Cicero, III.......... 204,258
buvusis anglikonų dvasininkas
TARINIO DISTRIKTO
Anų vakarų
areštuoti du
K gerpetis, 1710 N. Girard NEW YORK, bal. 21. — Šio
JAPONAI KURIA NAUJĄ
DELEGACIJĄ
Valijoj, W. H. Tbomas.
Jiombininkai perėjo
“grand st., Chicago, III.
195,074 miesto majoras O’Brien pra
VALSTYBĘ KINIJOJ
Naujas Chicagos majoras jury” kvotimus ir patraukti j y. Mandravickas, 815 — 45 nešė, kad miesto fondais šian
LONDONAS, bal. 21. —So
skirta st., Kenosha, Wrs.
180,252 dien šelpiama dešimtoji mies
ŠANCHAJUS, bal. 21. — vietų vyriausybė iš čia Mas INFLIACIJAI OPOZICIJA Kelly atsistatydino iš sanitari teisman. Kiekvienam
KONGRESE
nio distrikto, kur jis buvo vy 50,000 dol. laidas.
p. Fabijonaitis, 2231 W. 23 to gyventojų dalis — daugiau
Praneša, kad japonai užim kvon atšaukia savo prekybos
kaip 200,000 šeimynų.
toj žiemių Kinijos daly kuria delegacijos kelis vyriausiuo IVASHINGTON, bal. 22. — riausiuoju inžinierium. Bet pa
------------------PI., Chicago, III.......... 120,404
naujų valstybę. Sakoma, tai sius narius.
Prieš dolerio infliacijos kont silieka ir toliau pietinių par SUIMTA PINIGŲ DIRBĖJAS j a. Janušauskas, 1233 S. 49
------------’Ct., Cicero, Tll............... 86,457
Karo veteranai planuoja
būsianti nauja nepriklausoma
rolės bilių kongrese iškilo o- kų boardo prezidentu.
Chicagoj
turėti aguonėlių die
Vengrijoje
areštuotas iš
m. Misiūnas, 245 W. 108tli
TERORAS VYKSTA
valstybė.
pozicija. Respublikonai atsto
naudai
pinigų gt., Chicago, III............ 78,054 nų veteranų invalidų
TEISME PAŠAUTAS MIRĖ Chicagos pasprukęs
vai kovoja prieš bilių.
HAVANA, Imi. 21. — Ku
SLAPIEJI KOVOJA
Mirė Wm. McDonald, 24 m. dirbėjas J. Molnar. Chicagoj Į A. Gubystn, 4355 So. Mo gegužės mėn. 25 d.
bos saloje teroras vyksta. Po SPRINGFIELD, III., bal. amž. negras, kurį kitas areš jis buvo paleistas uždėjus rei-'zart Avė., Chicago, III. 75,900
Į F. A. Coudrot, 170G E. MayORO STOVIS
SPRINGFIELD, II., bal. 21. licija rado keturis jaunuolių, 21. — Legislatūros žemesnieji tuotas negraR policmono re kalaujamų laidų.
------------------'omensing Avė., Pbiladelphia,
— Kelių slapiųjų organizaci matyt, studentų opoaicijonis- rūmai autorizuojami paskirti volveriu teisme pašovė.
CHTCAOO TR APYLINlOooko
apskrity
šiemet
iki
Pa......................................
75,506
jų vadai čia
kovoja už tai, tų, lavonus. Sakoma, diktato komitetų, kad jis ištirtų
ko
J. J. Aukškalnis, .1354 ITar- KĖS. — Šiandien iš dalies dn
kad legislatūra nutartų
dar riaus Machado sukurtos jį gin munistų veikimų Illinois vals SKAITYKITE IR PLATIN balandžio 21 d. nuo automobi
rison St., Gary, Ind.
57,359 besuota ir šalta.
lių žuvo 256 asmenys.
šiemet atšaukti 18-jį priedų, ti organizacijos darbas.
tybėje.
KITE “DRAUGĄ”
Katalikų Bažnyčion
Metraščio leidėjai

i
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Šeštadienis, baland. 22, 1933

D R A U G A S

protestuoja prieš atėmimų teisių vienuolijoms

“D R A U G A S”

dirbti švietimo darbų.
ttel&a kasdien, lfialtyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pa<M Metų — tl.tt. Trims Mėnesiams — ll.lt. Vienam
Kėneslul — 75e Europoje — Metams 17.tl. Pusei MeT - I4.ll. KopUa •»«.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų necrųttna. Jei nepraėoma tai padaryti lr neprlslunčiama tam
Ikalal palto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po niet.
todaktorlue priima — nuo 11:11 Iki lt:lt
•kelblmų kainos prlslsneiamoe pareikalsres.

eal.

DRAUGAS”
LIi HUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Eaoept lunday.
■UBSCRIPTION8: One Tear — tl.lt. Bis Montbs
tt.lt. Tbree Montbs — tl.tt. One Montb — 7 to.
Curope — One Tear — |7.tt. Ils Montbs — tl.tt
’-opy —- .tla
A/vertlslnc ln "DRAUGAI" brln«s best results.
Acrertlslng ratee on applloatlon.

•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

tulikų spauda optimizmo šiuo reikalu nepa- iin;nnu, iunnii.m

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAS ISPANIJOJ
Radikalų \ iešpatavimas Ispanijoj, per
sekiojimas katalikų tikėjimo, ypatingai Jė
zuitų ištrėmimas, padarė kraštui didelę skriau
dų. Tai labai žymų minint radikalų įsigalė
jimo metines sukaktuves.

Kolegijos, universitetai ir kitos švietimo
ir kultūrinės įstaigos, tokios kaip Ebro ob
servatorija, Sarria garsusis chemijos ir bio
logijos institutas tebėra uždaryti. Be to, apie
įenkiosdešimt tūkstančių neturtingų žmonių,
kurie, sekmųdįęniais1 lr vakarais lankydavo
“ėzuitiį^kbngregacijos užlaikomas mokyklas,
labai-' tos progos šviestis, jiejjęturų nes radi*
kalų valdžia tuo reikalu neliesi rūpina. : Iš to
kiškų, kad neturtingų žmonių reikalai radi-

kalams nerūpi.
Nežiūrint t > blogo, koks kraštui jau yra
padarytas ir visai nesiskaitant su faktu, kad
kraštas yra grynai katalikiškas, dabartinė
Ispanijos vyriausybė turėjo drąsos įnešti j
parlamentų įstatymo projektų, sulig kuriuo
ir kitos religinės kongregacijos būtų suvar
žytos ir netektų teisės vesti švietimo darbų.
Spaudos pranešimu, šis kenksmingas ne tik
religijai, bet visam kraštui projektas sukė
lė didžiausių protestų audrų.
Praėjusiame mėnesyje prie parlamento
rūmų Madride buvo milžiniška katalikų tėvų
demonstracija prieš radikalų valdžios pasi
kėsinimų atimti religinėms organizacijoms
teises mokinti jų vaikus.

Prezidentui įteiktas griežto protesto raš
tas. Vien tik Madrido mieste protestuotojai
atstovavo 95 mokyklų 31,711 vaikų, kurie yra vienuolių mokomi. Vien tik . ostinėj kata
likų mokyklas, vienuolių vedamas, lanko apie šešiosdešimt tūkstančių mokinių. Ir tai
visi neturtingų darbininkų vaikai. Vienas is
panų laikraštis “EI Debate” savo vedamaja
me straipsnyje pažymi, kad visoj Ispanijoj
vienuolijų
vedamas
mokyklas
1anko
mokinių ir jų
visų
tėvai
vienbalsiai

Nuo Gedimino laikų Vilnius naudojo
si ypatinga savivaldybės teise. Iš pradžių
toji teise buvo suteikta tik atėjūnams. Bet
vėliau, pakrikštijus Vilniaus gyventojus
lietuvius, savivaldybės teisė buvo visuo
tina, paremta Magdeburgo įstatymais. IŠ
pradžių Vilniaus savivaldybės teisė buvo
paremta vien tradicija. Toks teisės naudo
jimo būdas buvo žinomas ne tik Lietuvoje,
bet ir Europos kraštuose.
Svarbiausi Magdeburgo teisės ypatu
mai buvo tie, kad besinaudoją tąja teise
miestai nepriklausė nė karališko, nė baž
nytinio, nė kit<>k’ų teismų. Gyventojai ri
nkdavo sav5’aklybinius organus ne vien
miesto ūkiui tvarkyti, bet ir tarp miestie
čių kalančioms byloms spręsti, civilinėms
ir baudžiamoms.
Pirmoji Vilniaus miestui duotoji ra
šytoji privilegija, patvirtinanti Magdebu
rgo teisę, yra datuota 14T? m<4ars. Sutei

"
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- 1,niame jaunimo auklejnne ir aikoliių mokymų
rodo. Radikalų vyriausybei gerai yra žinomi įšl>OnUliarinti bealkolinins vv. '
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mokykloje,

, *
oeaiRonnius v y-,nors iregulianų pamokų
tam

visi laktu,, kuriuos katalikai tėvai jiems sa- lras taipj kad juos kiekvleuuo 1^ n. s
ėra įvesta.
vo protestuose nurodo. Bet vis dėlto jie suda-!se nalllU08e ga,„jntų5i.
Šveicarijos Abstinentų
rė įstatymo projektų, nustatytų prieš religi-

DIENOS KLAUSIMAI

TEISINĖ BŪKLĖ

SVEIKINAME

Katalikų tėvų protestas yra paremtas
švietimo laisvės dėsniu, kuris ir pačioj kons
Vokietija, Šveicarija ir Aus
titucijoj yra garantuojamas. Taip pat naturaie
■ trija rūpinosi alkolikų globa
Ijimu ir vis dar plėtė bealko
tėvų teise vaikus auklėti taip, kaip jie nori.
Priešalkolinis Kongresas
Ispanijos katalikai tėvai savo protestų prieš
įlinių gėrimų gamybą. Vengri
1933
niel.
sukanka
75
met
valdžios nelemtąjį žygį paremia dar ir tuo,
ja, Rumunija, Belgija ir iš da
kati uždarymas religinių organizacijų mokyk nuo Vysk. M. Valančiaus blai- |]ie8 net Turkija Vivo k rask
lų paliestų neturtinguosius žmones, taip pat vybės brolijų įsteigimo ir 25 blaivinime parodė didelio ak
kad jie yra skolingi vienuoliams mokytojams met. L. K. Blaivybės Draugi tyvumo. Čekoslovakijoj blaivi
už didelį pasišventimų mokinant jų vaikus jos įsikūrimo. Šitoms svarbia nimu daugiau r,-.pinosi sporto
~~ „jokio
_______
..........................
„........ - ..
be
atlyginimo.
Pažymima
ir _________
tas faktas, ms sukaktuvėms paminėti Blai organizacijos> wdau gyvesnifl
kad uždraudimas vienuolijoms vesti mokyk-Į v'da‘s Braugijos Centro \ ai- ĮVeilūmo neišsivystė. Lenkija
las, išmestų Į gatvę šimtus tūkstančių vaikų
nutarė saukti š. m. grua (dų sunkaus krizio ir vidaus
ir tuo būdu būtų padidintas beraščių skaičius.
dd. didžiulį suįru*į^ 1930 niet. gerokai ap
. v
, . . . v . - |
,
ji ’ ’fštdkolinį Kongresų Kaune, 'snūdo. Sovietų Rusija taip pat
Ar šie protestai atneš kiek naudos ar ne,'bnrjn
. !iyado reikalo
..
vdaugiau
J dėmesio
1
,
.
,
, ,. ,
.. .
kurio tikslas dai labiau Įsųtuo tarpu sunku yia pasakyti. Ispanijos ka- nmninti viciinmonn
i
. ...
,
I- v?
.
momnti visuomenę pnesalko kreipti i vaiku amžiaus prieš
•

SENASIS VILNIUS

Iš Blaivybes
Pasaulio

ncūzijos ir Italijos. Prancūzi
joj projektų išdirbo Medicinos
Akademija.

nes kongregacijas, religinį auklėjimų ir tėvų
teisę pasirinkti tokį auklėjimų, koks yra tin-

Blaivybė 1932 metais kitur

Mokytojų Sąjunga

Sųryšy su ekonominiais suŠveicarijos abstinentai mo
Ramiausias
,....................ją
įsitikinimui ir nusistatymui, nkumais 1932 met. beveik vi- Rytojai yra susiorganizavę i
rplai aiškiausia parodo, kaip aklai radikalai sose Europos valstybėse buvo sąjungą su 400 narių. į vai
yra nusistatę prieš Katalikų Bažnyčių ir kaip'daugiau
............................
' dėmesio
*
'
kreipiama
į 1 riuosė kantonuose sąjunga t»
jos nekenčia.
blaivybę ir žiūrima į jų, kaip ri savo skyrius, kurie labai uo
Ispanijos radikalų nusistatymas yra pa į didelę pagelbininkę kovojo liai varo priešalkolinį auklė
našus Meksikos valdžios nusistatymui Baž su krizių. Net ir tokios vyno 'jjnio darbų, tuo daug padeda
nyčios atžvilgiu. Jis nedaug kuo tesiskiria ir šalys, kaip Prancūzija, Italija, ...j kitoms organizacijoms, ruo
nuo bolševikiškojo. Skirtumas gal tik toks, Jugoslavija susirūpino, kad jšdami praktiškus kursus, pla
kad bolševikai tikinčiuosius persekioja nesi- būtų kuo daugiau vynuogių'tindami priešalkoliškų spau
remdami jokiais įstatymais, bet Ispanijos ra suvartojama natūraliu būdu d{g rūpindamiesi alkolikų glo
dikalai pirmų įstatymų sugalvoja. Vadinasi, nepaverčiant jų alkoliniais go Lojimu ir skelbdami sušilai
Gerb. kun. Jurgis Paškiuskas, Visų Šventų parap. kle
pirma peilį pasigalanda, o paskiau piauja. rimais. Dėl šių motyvų ir iš Rymo dienas. Sųjunga veikia bonas, “Draugo” bendrovės direktorių pirmininkas, šiandien
dalies dėl sumažėjusio, vyno jaa 30,.j»^ų.
Būt rezultatas yra vienas it .tas, pats.
, ,
luini savo globėjo švente. Ta proga jį sveikiname, linkėdami
r-v i’,;-.‘ •
eksporto ‘taip pat ekonomi
Vyskupai rūpinasi blaivinimu sveikatos ir ilgo amžiaus!
niais sumetimais ir kilo suma
PASTABĖLES
nymas sušaukti šį m. rugpiū
Austrijos vyskupai paskuti gėrimų įvežama iš užsienio — Darkšo ir Grakausko prakal
Brooklyno liberalų laikraščio (ir “neza- čio mėn. Paryžiuje pasaulinę nėję savo konferencijoje Žalo J taip ir susidaro valstybės do bų apie Lietuvos praeitį ir da
bartį dar 7 nariai įsirašė, (daležninkų” organo) redaktorium esųs pakvies konferencijų vaisių sunaudoji- burge (Salzburg) nutarė krei ficitas.
Ir pas mus įvežama nemaža J)ar Jau skyriuje 12 narių),
tas nesenai iš Lietuvos atvykęs poetas Tys- mui aptarti. Ekonominiai šuo pti daugiau dėmesio į svaigiųliava. Vadinasi, siūlomos rykštės Lietuvos kūmai davė progos priesaika jų gėrimų vaitojimų ir jį nor- visokių brangių vynu, konia- •
Lietuviai futbolininkai
katalikams, matyti, buvo pritaikintos pa linėms organizacijoms sustip muojančius įstatymus, nes pa-'ku įr likeriu
London’e
tiems to laikraščio buvusiems redaktoriams rinti savo veikimų. Vyriausy- staruoju laiku kai kuriose pro 1
Šveicarijos kantone didelis sezono pradžioje žaidė su ke
Ar naujasis reifaktorius bus rykščių šalinin-'1’®8 dau«'e,y valM^bių, pritar- v i nei jose daugiau išgeriama
nepasitenkinimas
letą klubų, beveik visuomet
damos, blaivybės darbų rome negu prieš did. karų nuperikas ar ne, pagyvensime, pamatysime.
laimėdami,
bet Bujauskienei
•
«
*
ir niekur jo netrukdė. Švedija, jos laikais. Konstatuota alko
Didelio nepasitenkinimo suDanija rūpinosi ir lio žalingas veikimas jaunimui kėlė Šveicarijos abstinentu ta- mirus ir jos šeimos geriausio
Jau atėjo laikraščiai iš Lietuvos karo Norvegija,
•
.
...
1
cenzoriaus “necenzuruoti.” Tačiau juose ski toliau priešalkoliškų jaunimo ir viso krašto ekonominės bū- 'rpe sumanymas Šveicarijos ka ms žaidėjams pasitraukus ko
manda iširo. Jaunimo Draugi
rtumo nesimato. Matyti, kad cenzūros “at auklėjimu ir savo įstatymus klės sunkėjimas. Dėl to ragi- ntone pakelti rinkliavos mo
šaukimas” buvo padarytas tik dėl “svieto nikeliniams gėlimams noiniuo* narna kiyziaus diaugijos na- kestį nuo .>00 ligi nOO tranką jos visuotino susirinkimo pa
ti atskiromis taisyklėmis dar rius dar daugiau susirūpinti viešbučiams ir restoranam : be vestas J. Degėsis perorganizaakių.”
daugiau sutvarkė. Anglija at- tautos fizine ir dorine sveika- Svaigiųjų gėlimą, valgyklom? vo k-dų, kuri L 28 d., Šv. Ka-

•

•

r

šventė priešalkolinio veikimo
č'ekoslovakų spauda gana prielankiai pra100 metų jubiliejų ir buv. midėjo rašyti apie Lietuvų. “Narodni Listy”
nister. pirmin.
Hendersono iparašęs, kad Lietuvos padėtis esanti savita . .
.
ir skiriasi nuo latvių ir estų padėties, tadinKia^xa
svarbių Abturinti ir skirtingai išsispręsti. Taip kalba^arI,ininI<1Į ^ųjungą.
Kiek anksčiau prasidėjusi akma sąryšyje su atnaujinamu Pabaltijo vals
cizo ir kitų gėrimams nonnuotybių sųjungos klausimu.
ti įstatymų revizija ėjo ta pa

ta.

Lengvai išvengtų deficito,
negertų
Vienas šveicarų laikraštis
apskaičiuoja, kad kiekvieną
minutę tiek dienų tiek naktį
, visame krašte prageriama po

, ...
,T •
čia linkme. Pakeisti palankia j T0(M> frankų, tuo bildu į er m?Garsusis ekonomas ir Katalikų umver1
I
siteto Vašingtone profesorius kun. dr. Ryan n,is blaivinimo darbui sąlyga (tus ir susidaro toji suma, ku
pareiškė, kad likvidavimas karo skolų žymiai jn!is Belgijos ir Rumunijos į- ^ių šveicarai

prageiia

(apie

ir kitoms smulkesnėms parduo zimiero Liet. Klubo vardu žai
dė su Sv. Aloyzo Kl., 1:0 savo
tuvėms.
naudai. Vakare Liet. Klube
buvo vakarėlis su lietuviškais
šokiais, (gavo dovanas už pol
kų: f). Kasikauskaitė ir Velioniškis); kitas vak. IT. 25 d.,
su radio gramafono muzika.
PADIDĖJO NAUJAS VVS
Patiekė Arėjas Vitkauskas

ANGLIJOS IR ŠKOTIJOS
LIETUVIAI
SKYRIUS

Craigneuk’e vasario 12 die-i

prisidėtų prie pasaulio prekybos padidėjimo, statymai. Ruošiami keisti Pra 600,000,(KIO frankų). Daugelis nų, kai po glasgowiečių

kęs tų privilegijų Vilniaus gyventojams
DLK Zigmantas Kęstutaitis be kitko pa
žymi, kad tąja privilegija Vilniaus mies
to gyventojai išimami iš vaivadų, seniūnų,
kunigaikščio teisėjų ir kitų valdininkų
teisinės priklausomybės.
Nuo to laiko vyriausiu miesto virši
ninku tampa vaitas. Jis teisdavo visus
Vilniaus miesto gyventojus katalikus ir
stačiatikiu.;. Bausmės, kuriomis vaitas tu
rėdavo teisės bausti nusikaltėlius, būda
vo žiaurios. Mirtis nukertant galvų, suki
mas ant rato. sodinimas ant kuolo — bu
vo įprastos bausmės.
Einant Magdeburgo teise, Vilniaus
krikščionys buvo atleisti nuo kariškos
prievolės. Kaip kiti Lietuvos miestai, taip
ir Vilnius, karo metu turėdavo kariuome
nę aprūpinti maistu. Miestiečiai būdavo
gurguolininkai. Bet treguliarinėj kariuo
menėj jie nedalyvaudavo. 1505 m. DLK
Aleksandras visai atleidžia Vilniaus gy
venLjus nuo karinės prievolės, reikalau
damas už laį pastatyti aplink miestų sie
nų.
Taip pat buvo pripažinta žemės nuo

savybės teisė ne tik bajorams ir kunigaik
ščiui, bet ir pačiam miestui (bendruome
nei). Seniau Vilniaus miestas savos žemės
neturėjo. Žemė, priklausiusi didikams, ku
rie leisdavo miestiečiams statytis namus,
Tai buvo vadinama “jurisdika. ” Už nau
dojimų žemės toj bei kitoj “jurisdikoj”,
miesto gyventojai mokėdavo amžinų nuo
mų arba “činšų.” Suskaldymas Vilniaus
miesto ploto į atskiras “jurisdikas.” kėiė
daug painiavos atskirų “jurisdikų” gy
ventojų teisinėj būklėj. Karaliaus “juris
dikoj” gyvenę miestiečiai turėjo kitų tei
sių, negu tokie pat miestiečiai, gyvenę
vyskupų, vienuolynų nr bajorų “jurisdiko
se.”
Sudarymas Vilniaus miesto “jurisdik<xs” suvienodino žymių dalį miesto gy
ventojų teisės atžvilgiu ir išūgdė tikrą
vietos kilmės žmonių miesčioniškų bran
duolį. Šiandien sunku tikslini pasakyti,
kuri dalis Vilniaus ploto senovėj skaitėsi
miesto “jurisdika,” nes įvairiais laikais
toji srit»s įvu ri buvo. Atmetę tas miesto
vietas, kuriose gyveno, svetimšaliai, bajo
rai ir kui’ie .priklausė bažnyčioms ir vieu
; i

I

GARSINKITĖS “DRAUGU

nuolynanis, gauname, palyginti, nedidelį gyventojams prašant, 1526 m. toji išim
plotų aplink senųjų rotušę ir Aušros Vai tis buvo panaikinta ir jiems buvo grąžin
tus. Tai buvo seninusia Vilniaus miesto tos senosios teisės.
153)6 m. Vilniaus miesto teisės naujai
“jurisdika”. Nuo rotušės link pilies ėjo
vadinamoji Miesto (dabar Didžioji) gat pertvarkytos. Einant tuo pertvarkymu,
vė, apstatytoji pasiturinčių miestiečių na miesto vaitas turėjo toliau ne pats vienas,
mais. Miesto “ jurisdikai ” priklausė ir ki bet su “šuolininkais” (prisiekusiais posė
tos gretimos gatvės, jiavyzdžiui, Senoji (liniukais) bylas svarstyti. Vaito teismo
Arklių, Budnikų, Subačiaus, Prekyvietės, kompetencija buvo aiškiau apibrėžta ir at
Savi/. Vilniaus, Trakų ir k. Miesto “ju- skirta nuo burmistrų teismų kompetenci
risdikos” gyventojai išsiderėdavo (tikriau jos. Burmistrų žiniai daugiausia buvo pa
tarus, įgydavo už pinigus) iš didžiųjų ku vestos civilinės ir prekybinės bei amati
nigaikščių (vėliau karalių) ypatingų tei ninkų bylos. Burmistrai teisė, panašiai,
sių ir privilegijų, kuriomis rėmėsi miesto kaip vaitas, dalyvaujant tiems patiems
tvarka ir gyventojų būklė.
posėdininkams (“šuolininkams”), miesto
Nors privilegijos 'Lietuvos miestams gyventojų išrinktiems. Kokis buvo “šuo
be didelių sunkumų karalių būdavo duo lininku" vaidmuo teismuose, tikslią žinią
damos ir paskui tiktai saugojamo , vis nėra. Tačiau yra žinoma, kad tėvas ir su
dėlto pasitaikydavo išimčių, siaurinusių ims arba broliai negalėjo viename teisme
duotąsias teises dėl karo pavojų ar kitą dalyvauti (“viename suole sėdėti”). Pa
svarbių priežasčių. Vienas iš tos rūšies sak N. Vasilenkos, nepasitaręs, su “šuo
miestiečių teisių susiaurinimų, palietusių lininkais”, vaitas neturėjo teisės spren
Vilnių 1552 iii., buvo radarytas karaliaus dimų daryti.
, Zigmanto I įsak -i n, kada Lietuvos sos
tinės) gyventojai laikinhi'buvo pavesti Vilrinn< vaivados-valdžiai. Tačiau, miesto
• Daugiau bus)

?

t
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šeštadienis, baland. 22, 1933

NAUJAS DARBININKAS KRISTAUS VYNYNE

3

vos operos dainininkė A. Katauskaitė, iš. Hartford, (’.tnn.,
kuri yra dainavusi su mūsų
Gėda, kad kas ėjo su svetini- garsiuoju Kipru Petrausku ir
Jaučiais, o nieko nelaimėjo. J. Olšausku, iš New Britain,
/Vai painoka: kur vienybė, ten Conn., dalyvavus Rocliesteri >
! galybė. Taip gi didelis suirt- Šv. Jurgio lietuvių parapijos
I
kon- j,|a|<a išvydus pirmus pavasa- “A, jūs nieko tokio neturit Agis lietuviams, kad miesto .jaunimo i uosiamąjanie
daug metų buvęs teisėjas p. eerte ir dainų šventėje. Taip rio ženklus, kai, apsidarius po merikoj!” didžiavos TarkingAndrius Aponaitis, lietuvis pai^1
^kilmingai apvaikšcio- .atsigaivinantį iš miego
pa- tonui vienas italas. “Teisybė,
trijotas, tapo prašalintas. Ne- -laina Amerikos “Prezidento šaulį ir giliai įkvėpus tyrų, mes nieko tokio neturim,” raI'V •
««
i
Diena.”
.sakių orų, norisi garsiai susu- 'miai atsakė Tarkington, “bet
žinia, kame buvo priežastis.
Dainuos apie 100 asmenų i].fį
džiaugsmo!
(mes turim Niagaros vandenOras labai nepastovus; da
elioras
Šv.
Jurgio
parapijos
kritį. kuris per penkias minužnai lietus lija; ūkininkai ne

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

WESIVILLE, ILL.
MŪSŲ KOLONIJOS
ŽINELĖS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DARŽE

“Piloto duktė’’ verbų ’ “
madieni buvo lošta; visais at
žvilgiais pavyko. Publikos bu
vo pilna salė. Reikia pažymė
ti, kad veikalas labai tiko ga
vėnios nuotaikai. Ir lošėjos la
gali į laukus išeiti.
bai gražiai savo roles atliko;
Darbai mainose: Fuel Co.
ne tik tos. kurios jau patyru
Bunsavilio šaptas pirma dir
sios, bet ir naujokės šauniai
bo po 3 dienas į savaitę, dapasirodė.
r
.
.
i -i
i
- bar dirba tik dvi. Tai labai
■skolinga, jei netartu ačiū lo
.
.
skurdus pragyvenimas. Kitas
šėjoms, kurios tiek nasišven- J . „
t> i i
•
i•' .„ saptas — Peabody pirma dir
t imo įdėjo besilavindamos. Pe
bo kasdien, dabar pradėjo ma
lnas ėjo parapijos naudai, nes
žiau. Lietuvių ten mažai dirparama jai yra reikalinga.
.
.
ba.
Gražutis
\ elykos, kurios jau praėjo,
j kaip ir daugelis kitų, pasili
ko tik atminty. Bet, sulyginus
j su praeitomis — 15-20 metu

Mane perima šiurpulys be- tas tų ugnį jūsų užgesintų.”
galinio pasitenkinimo besiklau
NEW YORK, bai. 15.
—
sant Wagner’io “Parsifal.” Ačiū Dievui už tokia muzika! Atvyko naujas Vokietijos am
basadorius J. Valstybėms, dr.
Visas pelnas skiriamas nau
Nežinau kieno pastangomis Uans Lutlier.
jai Šv. Jurgio bažnyčiai.
buvo įvesti nauji skyriai ‘Brau
SKAITYKITE IR PLATIN
Kiekvienas lietuvis ir lietu
ge’, t. y. vienų dienų kores
KITE “DRAUGĄ”
vė būtinai turi
atsilankyti į
pondencijos iš vieno miesto ar
šį nepaprasta koncertų ir dai
dalies Amerikos, kitų dienų iš
nų šventę.
J. CM. kitos, bet tai begalo įdomus
ir patinkantis sutvarkymas.
Į Jėzus Kristus Karalius, pa
Laukiu “Draugo” kasdien su
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
didesniu nekantrumu, nes vis
I kaina ................................... 10c
kas naujo, įdomaus.
NAUJIENOS! NAUJIENOS!
i švenč. Jėzaus Širdies Trošį ūmai, to paties autoriaus 15c
Visiems Rochesterio lietuRašo E. J. K.
Bootb Tarkington, įžymus
| Viršminėtos knygelės yra la
viarns,.
.....
Žinau, kad pavasaris jau a- rašytojas, kartų aplankė Ve- , .
č.
’
. “ 1
. .
bai naudingos ir kiekvienam
Neužmirški-te, kad sekmadie J tėjo, kai švilpaudamas prade- zuvijaus ugniakalnį sykiu su \
žmogui reikalingos, patartina,
ni, bai. 3,0 d., 7:45 vai. vaka- du krapštytis po daržą ir gė- keletu italų. Visi gėrėjosi ug
kad ta knygelė rastųsi kiek
re, didžioje Concordia svetai lių lysėse, kai mane perima ninio kalno įspūdingų vaizdu
vienuose katalikiškuose na
nėje žymiausia Amerikos lie kaž koks keistas tinginiavi- Į
_ ■-_
I muose.
tuvaitė- — žvaigždė ir Lietu-1 mas, kai širdis linksniai su I
I Reikalaukite tuojau pas par A P V O Š K J T E
tį autorių, 4557 SoĄVood St.,

ROCHESTER, N. Y.

atgal — jau didelis skirtumas.
Ypatingai Velykų naktį. Bū
davo per nakt žmonės budi,
gieda. Dabar, prie grabo paKun. Pranciškus Lukošius gimė vasario 22 d., 1909 m..
siliko viena kita senukė, sar
Čikagoje, iš tėvų Leono ir Veronikos Lukošių, kurie nuo
gai ir viskas. Tiesa, viskas
senų laikų buvo apsigyvenę Dievo Apvaizdos parapijoje. Šios
parapijos bažnyčioje jis priėmė krikštų ir kitus sakramentus. mainosi, taip ir papročiai lie6 metų amžiau i pradėjo lankyti Dievo Apvaizdos mokyklų, .tuvisko.sebažnyčiose. Mat, jau
kurių baigė 1922 m. Mokykloje pasižymėjo, kaipo geras, stro- nieji pradeda nustelbti senus,
pus ir gabus mokinys, o namie, kaipo geras sūnus, gerbiantis Į Balandžio 18 d. buvo rinkisavo motinėlę, ant kurios pečių užgulė sunki skaitlingos šei-!,naį aiįesto šeimininko bei ai-

ir taip pat bus ir kiti įžymus
solistai.
Bus ir įžymių svečių iš Rocliesterio miesto valdžios.

j

NAOJOS KNYGELĖS

NESVARBIOS NUO
MONĖS

SAVO KAMBARIUS

mynėlės reikalų našta. Matydamas savo motinos didelį Pas> •' (ien)lonn žinoma
įs vienos
aukojimų dėl savo vaikelių, mažas Pranelis atjautė jos var-1
i pusės turim pasididžiuoti, kad
gus ir stengėsi, kiek galėjo, jai padėti.
1922 m. rudenį įstojo Quigley Prirengiamųjų seminarija, iinusl'
ūn but vienaIltinis
Amerikoj,
kurio 27 mekurių po 5 metų 1927 m. sėkmingai užbaigė. Toje
oje kolegijoj
........
buvo mylimas savo profesorių, :aipo geras studentą; ir ge- j ū,s seimininku buvo lietuvis.
-Tai]) pat ir sekamiems dviem
ras sportininkas.
Tais pačiais metais, jausdamas pašaukimų į kunigų Ino-Į metams išrinkta vėl lietuvis

NAUJAIS RAKANDAIS
IR RADIO
Pas'naudokit Stebėtinai

MAŽOMIS KAINOMIS!

mų, įstojo Į Šv. Marijos Seminarijų, Mundelein, III. ir štai Petras Guntaras. Petrui Glato 6 metų pavyzdingo studentavimo šiandien balandžio 22 kauskui buvusiam per ilgus
k susilaukė kunigystės šventimų, kuriuos jam suteikė J
metus, atsisakius, kandidatais
Kardinolas Jurgis Mundelein, Čikagos Arkivyskupas.
mvo p. Guntaras ir du ang
Rvtoį, t. v. balandžio 23 d., 10:30 vai. ryta Dievo Ap- , • ... ,.
.
... v 'v .
,
...
.
. . ' ‘T
.
. tai. Rinkimų kova buvo smarvaizdos bažnyčioje, kur klebonauja gerb. kun. Ig. Albavi-i.. , .
.
.
čius, kun. P. Lukošius laikvs Pirmąsias šv. Mišias ir suteiks ku .'h‘l ne 1,11 angla1’ tai l,e‘
palaiminimų.
įnviai butlJ Prara(1ę ir liesto
Tose iškilmingose apeigo.e jam patarnaus kun. T. Alba- seimininkų lietuvį, nes ir da
vinius arkidijakonu, kun. P. Juškevičius — dijakonu, klie-J)ar tik 5 balsai tapo išrinkrikas B. Urba — sub-dijakonu, kun. P. Gasiūnas ir klierikas tas. Buvo trys partijos ir iš
S. Valuckis ceremonijų vedėjais. Pamokslų sakys gerb. kun.'jaunųjų lietuvių ėjo po viena
B. Urba, Šv. Juozapo parap. klebonas, buvęs primicijanto iš partijos, bet nei vienas neApsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėti!
profesorius.
pasiliko aldermonu. Tai nevargo. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų
Pasibaigus pamaldoms parap. salėje ruošiama yra iškil- o-arbė ir smūgis lietuviams
minga puota Pri.nicijantui pagerbti. Josios vedėju - tost- ° Ncž5nia‘ kas per priežastis, apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.
meisteriu bus gerb. kun. A. Valančius.
i i »•
- , ...
, ,
u
*
• • 7,
-v,
kad siuose rinkimuose pilieAd maltos Annos Kunigui Pranciškui!
v. . . .
......
..
Virš paveikslėlis atvaizdoja DR. A. LAURAIČIO vienų
ciai taip skaldėsi į partijas.
iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba
ckforde. Velykų rytų, per Re- rių, kurie raminsi ant 2423 W. Marąuette Rd. (Adv.)
zurekcijų, mokyklos mokiniai
sudarė širdį traukiančių, ma
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
lonių procesijų. K. Noreikaitės
PARAPIJOS DARŽAS
S. Juozapaitis, B. Detantas, J.
cl.oras meniškai gražiai gie
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA
Gustaitis, B. Misiūnas, I). Midojo abejas Mišias ir kitas ve
1 KLAIPĖDĄ
rapijos daržo įtaisymas siūnas, A. Keliotis, A. ŠiukS- u,'•
v
.
, „
, n...
r ,,, v.
...
T ..
(lykines giesmes, žmonių bazsėkmingai. Actu Dievui teris, J. Blaskevu,ms, J. Kun, ,,
,
(Be persėdimų) •
I
.
...
|nycia buvo pilnutėlė, dangč
iai, medeliai ir krūmai j ca, S. Keliotis, J. Pilipaitis, ’ ,is turėj0 stovgti
Išplaukiu moderniškuoju motorlaiviu
jau įsodinti, žemė išlyginama (A. I’atapaviHna, Z. Pala,,avi-' ' x An,ra Velykų diena, ha-'

X AA. Petro ir Povilo baž gųjų varguolių.
Medelius ir krūmus daržo
X Sekmadienį, bai. 23 d.,
pagražinimui padovanojo šie nyčių Velykų šventėse labai
asmenys: Pp. Levickai, Saba- (gražiai buvo išpuošta. Kalėji- tuoj po sumos SS. Petro ir Po
liai, Lukošiai, Kuneai, Aitu- mas ir altoriai taip gražiai gė vilo draugijos mėnesinis susi
riai, Yvanauskai Slioteriai, lėmis, žvakėmis ir lempelėmis rinkimas, mokyklos kambarvBartuševičiai, Judickis ir Akie I estetiškai ir simetringai pa- je.
mai. Savo darbų aukoja šie puošti, kad net svetimtaučiai | X Sekmadienį, gegužės 14
asmenys: A. Rupšis, S. Kaspu- nekatalikai ėjo žiūrėti ir sa- d. pripuola “Motinų Diena.“
tis, P. Krikščiūnas, K. Karve- k ė, kad mūsų bažnyčia gra Mūsų visa parapija ruošiasi
R is.
lis, S. Požėra, P. I^apinska**, žiausini dekoruota visame Ro- iškilmingai jų švęsti.

arba

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
Chicago, III.

Nusa-Tone

K

ir vieta dėl tennu court pHytas, V. .Tu,liekis, .1. Soroka. landžio
n,()kvk|ai ,„oki.
rengiama. Mūsų stiprūs. ener-J. ZūTunas, A. Aitutis. šelmi.
vokara8) .r(.ngiai,ia.s sav„
gingi ir piln. pasiaukojimo pa rinkės gamino valgius: Ad. 'IllokvtoiU) SeselilJ Kazimierie.
fapijos naudai parap,Jonys „e. M,sev„-ienė. li. PditikienG, JT. Į,-,,, ,|al|(|ai
.|;o
muistančiai darbuojasi. Kai ku Sliotaraitė, B. Valiulienė, P.
v «nU,n,i;nni
X Sekmadienį, balandžio 23
rie yra jau daugiau, negu sa- Čepulienė, K. Noreikaitė, M.
d., 8 vai. vakare ruošiamas
vaite kaip veikia darže be jo- jYyverienė, O. Jnsev.ičienė. Vi
didelis margučių šokis. Ge
kio atlyginimo. Jie tuomi ro- sienis, ypač tiems, kurie daug
riausiai pašokusiems ir gra
do savo parapijai pasišven-įdirbo, širdingai ačiū. Klebožiausius atsinešus margučius
timų ir rūpestį jos gerove, .lie nas
bus duodama dovanos.
supranta, kad jųjų triūsas suX Sekmadienį, bai. 30 d.
teiks didelę parapijai pagal
Labdaringoji Sąjunga rengia
ŽINELĖS
bą.
ir šokius sušelpimui neturtin

Chicago, III.

GVARAįNTUOTI RADIOS
1933 m. Mados
Parsiduoda tik už mažą dalį
Tikros Vertės po

tūkstančiams vyrų ir moterų yra šal
tinis gražinantis sveikatų ir linksmu
mų, — tikras gyvenimas su pagalba
šio TIKKO TONIKO. Kuomet vyrai
ir moterys pasiekia viduramžį. visi
; organai pradeda
darytis silpnesni.
Jiems reikalingas yra tonikas, štai
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugelį
'jų ant kojų.” Bile vaistinyčia parduos
j jums trisdešimts dienų t reatitnentų.
j vartokite jų dvidešimts dienų pagal
, paduotas direktyvas, ir jeigu busite
neužganėdintas, jūsų pinigai Ims jums
sugrąžinti — be jokių jums ekspensų.

*6.00, *12.50, *17.50

PARK-GRANT
REALTY EXGHANGE

ir aukščiau

5016 W. 16th St.,
Nauji Seklyčioms Setai
verti iki $60.00

*29.50
Nauji Seklyčioms Setai,
verti $100.00

*49.50

Turi gražii) farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtų dalį įmokant, liku
sius 20 metų ant 6% išmokėti.
Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino
namus ant fartnų, farmas ant na
mų.
Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.
Apdrauda nuo ugnies ant na
mų. automobilių ir ant visiklų ki
tokių daiktu.
Taipgi yra susitvėręs naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance
Savings Club, tai yra vienintelė Ir
stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinių kreipkitės į
viršui paminėtų vietų.

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul.

DR. V. S. NORKUS

7-nių šmotų gražūs Valgomojo
Kambario Setai, verti iki $65,

*25.00
3-jų šmotų miegamų kambarių
setai verti $75.00

*38.50
“GRIPSHOLM” — “ BALTOJI GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
Iš NEW YORKO GEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte
Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 d.
Motorlaivis “Oripshoim” yra dMitanslas laivas Iš plaukiančių tiosIok į Klnipf-dų. Jo dydis: UkIo 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000
reg. tonų. įtalpos 23.600 tonų.

— Iš Neui Yorko į Klaipė-dą —
Trečia Klase — $92.
—
Ten ir atgal — $153.50
Turistine Klase — $115
—
Ten ir atgal — $192.00
J. V. ‘‘Revenue” Ir Pagalvės mokesčiai atsklml
Informacijos lr laivakortės gaunamos iš Tamstos vietinio
laivakorčių agento arba

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

KODĖL PIRKTI KITUR IR
MOKftTI DAUGIAU!
PIRKITE ČIA IR TAUPY
KITE!

PEOPLES
FURNITURECO.
KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.
Lafayette 3171
Chicago, III.

624C

KOJŲ SPECIALISTAS
Vai.: 9 Iki 12 ryto.
1 iki 5. 7
iki 8:30 vakare.
Nedėliomis 10:30 lkl 12.

756 West 35th St. Chicago, I1L

<«■■■■■■■■■■■■
I Reumatizmas sausgėlė■
Neslkankyklts savus skaus_ mals, Reumatlsmu. Sausrėls,
Kaulų Gėlimų, arba Mėėlunglu
■ — raumenų sukimu: nes skau■ dėjimai naikina kūno rrryb«
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOUND ma" stls lengvai praialtna vtrkml■ n ė ta Ilgas; mums iiandle dau_ gybė žmonių siunčia padėkavones pasvelk*. Kaina B6c per
paštų BBo arba dvt už tl.šl.

j
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Šeštadienis, baland. 22, 1933

D R A U G A S

bdariu šiame gyvenime nieko
nenustosi, o po mirties Lalui,
feų-ga savo maldomis visuomet
sušelpė ir dabar tebešelpia. atmins geradarius.
Šiuo depresijos metu daugiau
Šiuo atsišaukiame į tave ir
negu kuomet pirma yra reika
Balandžio 23 d., 7 vai. vak. laujančių pagalbos,
Šv. Kryžiaus parapijos salėj
j 1929 m. ji nupirko gražų
Lalui. Sąjungos l kuopa ren
141 akrų ūkį, kuriam bus sta
gia gražy vakarą. Bus atvai
toma našlaičiams ir seneliams
dinta “Karo Metu.” Artistaiprieglauda. Bet be tamstos, be
mėgėjai gerai prisirengę vai
plačiosios visuomenės, viena
dinimui. Taip gi Ims juokin
Sąjunga nepajėgs to didelio
ga komedija, kurią atliks du
darbo atlikti, nepajėgs skolų
jaunuoliai. Bus piano solo, de
išmokei i nei namų pastatyti.
klamacijų ir įžymūs kalbėto
Čia reikalingas
bendras visuv
O
jai. Visi prašomi skaitlingai
prisidėjimas.
atsilankyti.
Brangus brolau ir sesuo, jei
Per ilgus metus Labd. Są da nesi labdariu, tai nuo šios
junga savomis jėgomis šimtus dienos tapk juo. Būdamas la

CHICAGOJE

TŪWN OF LAKE ŽINUTĖS
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a

S» «
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V
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NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO
NEPAŽENKLINĘ

Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus.
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

i

VENETIAN MONUMENT CO.
523-27 N. Western Avė.
Mes padarome ant orderio
bile kokį paminklą mūsų
dirbtuvėje
Įsteigta nuo 1885 m.
Del informacijų pašaukit

CICEROS LIETUVIŲ 2lN!0S
M. Są-gos jaunamečių skyr.
susirinkimas įvyko bal. 2 d.,
B. Kucinaitės namuose.
Šiidingai dėkoju už \ el\kųį Susirinkimą atidarė pirm. B.
aukas visiems tiems, kurie au- Stulginskaitė.‘ Nutarimai prakojote. Dieve, atmokėk visie- ėjusio sus-mo perskaityti ir
ms gausiausiai!
(priimti vienu balsu.
Kurie dar neatidavėte Ve-j Kalbėta apie jaunamečių šolvkų aukos savo bažnyčiai, o kių vakarą, kuris įvyks bal
galite — turite iš ko, — (to 29 d., parapijos svetainėje. Įkių mūsų parap. yra kelioli žanga tik 25c (su “door pli

Ciceros žmonės ir aukoja ir činskaitės namuose.
turi. Jie žino, kad duosnųjį Nepamirškite mūsų

atvelykis ir Šv. Jurgis. Vienas
Pandėlio vargoniuko žmona'
Jurgis žada nuo Bulvarų nei pagimdė keturis kūdikius. Viant baltojo žirgo atjoti.
sos keturios mergaitės gyvos
Ciceroje vis kas nors naujo. Į ir sveikos. Gydytojai būriais

Garbė jiems.
_______ .--------

Kvieslys lanko gimdyvę, nes toks atsitikimas Lietuvoj labai retas.

Balius

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. HALSTED ST.

ĮŽANGA 35c

Jos. F. Budrik, Ine.

— Berkshire 1487

Naudai dainininkų, muzikantų, kurie dalyvauja Budriko duoda

Jį

LIETUVIAI!

nčiose radio pregramuose ir konteste.
500.00 d°vanųprizų bus išdalinta galutiname konteste GEGUŽES 21 dieną, Bi
rutės darže.

Važiuokit Tiesiai i Klaipėda
Su Didele Vasarine “Draugo” Ekskursija
Laivu FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birž. 3, 1933
Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinj
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ.
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.
Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymui
kreipkitės į “Draugo” Laivakorčių Skyrių,

2334 So. Oakley Avė.
ARBA

SCAND1NAVIAN-AMER1CAN LINE
130 N. T^Sallc St.
Chicago,III.

ne visi savo pareigas supran- [draugus ir drauges atsivesk ita).
te.
Koresp.

šokiai. Bengia Šv. Antano pa vienas nesigailės atsilankęs.
rap. komitetas parapijos nau Lauksime gausingos publikos.
Puzy
dai. Jie žada parodyti tokių
dalykų, kokių iki šiol dar nie
PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS
kur neregėta.
Tai bus tikrus lietuviškas 1
----------

GRAŽUS PAVASARINIS

LEIDĖJU LIETUVIŲ PROGRAMŲ

218 Washlngton St
Boston,Mass

27 Wliitehall St.
Nnw York, N. Y,

šokių
Dievas laimina. Jie supranta i vakaro bal. 2!) d. Įžanga 25 c.
savo pareigas (nors, tiesa, dar Į Patys atsilankykite ir savo

Taip pat tariu nuoširdų ačiū Šv. Vardo ir Lietuvos Ka LIETUVIŲ JAUNIMAS Į
reivių draugijoms už gražų pa 0MICR0N PI SORORITY
ŠOKIUS
tarnavimą prie Išganytojo gra
bo ir Velykų procesijoj. Vi
Jau artinasi balandžio 2!) d., I
siems parapijonams ir šios ko
kurioj lietuvių mergaičių (hm-Į
lonijos lietuviams už maldin
cron Pi Sororjty bu.; pasilink-;
gumą, gražų susipratimą, au
sniinimo vakaras.
Tikimės,'
kas ir gražius darbus.
kud atsilankys daug jaunimo, j
Dieve laimink visus gausio o mes visus kuo gražiausiai
mis malonėmis.
priimsime. Neužmirškite atva
žiuoti ir linksmai laiką pra
Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas leisti. Įžanga su visais malo
numais tik 40c. Pradžia 8 vai.
Šį sekmadienį, vakare, pa- vakare; vieta — Cicero Comrapijos svetainėje Ims labai munity llall, IStli ir 51 Avė.
įdomus atsigavėjimo balius ir
Komisija užtikrina, kad nei

(Tąsa 5 pusi.)

— RENGIA —

A. S. VALŪNAS

ka), labai prašomi atvelykio Jze”)* Kviečiame visą jauni-

Viso aukų per šias Velykas Po susirinkimo buvo “so
Šv. Antano bažnyčioje sudėta čiai”.
$1,214.00. Tai graži auka šiuo Kitą mėnesį susirinkimas jse laikuose.
vyks mūsų raštininkės A. Ku

rbo Labd. Sąjungoje yra daug,

PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE

NUOŠIRDI PADĖKA

sekmadienį savo auką atiduo- r:fL
Nutarta sulošti sąjungietėms
ti. Klebonas ir parap. komite
veikalą Motinos dienoje.
tas bus labai dėkingi. .

o darbininkų maža. Tik pamą
styk, brangus lietuvi, kiel
daug šiandie mūsų tarpe ran
<Iasi vargšų, ligonių, senelių

Ned.Bal.,23 d.Šv.Jurgio dieną

Tel. Seeley 6103

Dainininkas Justas Kudirka, kuris su savo ebo.ru daly
vaus “Draugo” vajaus koncerte gegužės 6 d., N. Prasid. P.
Šv. parap. salėje, Brighton Parke. Tame koncerte dainuos
pbiladelpliietė dainininkė E. Mickūnaitė.

gerąją tavo širdį, prašydami
prisidėti prie Labd. Sąjungos
ar tai auka, ar darbu ir atsilankymu į jų parengimus. Da-

Gražuolių moterų choras, gražiuose tautiškuose rūbuose dainuos ir šoks
lietuviškus šokius.
Gražios jaunos šokėjos pašoks gražius klasiškus šokius.
Daug Radio žvaigždžių iš stoties WC'FL.

VAŽIUOJANČIŲ 1 LIETUVĄ
DĖMESIUI
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, neg pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
vasarines Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Ile
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27

d. “Gripsholm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
sėdimo.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

z

.«l« ««•

iRCIU AGENTŪRA

Didis Benas “Lietuva”, susidedantis iš patyrusių muzikantų, po vadovysU p. Keturakio.

Petraičio Lietuvių Melodijų Orkestrą.
< ;
Budriko Akordionų Orkestrą.
Šokiams grieš Stevens Rcvelers Orkestrą.
O tokie žymūs artistai visus palinksmins, kaip Kl. Jurgelionis, Prof. Eringis, Antanėlis, Jonelis ir Makalai. Tokio gražaus teatro ir baliaus ilgai
nebus ir kas nedalyvaus, tikrai apgailestaus.
Širdingai kviečia visus leidėjas Lietuvių Radio Programų iš WCFL ne
dėliomis, WHFC ketvergais.. Dalyvaukite Lietuvių Auditorijoj visiems žino
moj vietoj, 3133 S. Halsted st.
Tikietų kaina 35c ypatai.
'
,

Pelnas eina dėl dovanų mūsų jauniems muzikantams ir dainininkams, ku
rie dalyvauja lenktynėse kas seredos vakarų Mat k AVhite Sųuare Parkučių
svetainėje, Halsted ir 30 St., kur linksmina publikų dykai kiekvienų seredos
vakarų.

Šeštadienis, baland. 22, 1933

D R A U O A S

Iriname, kad visi būsite paten

Komitetas

kinti.

TOWN OF LAKE

ir dienų Budriko radijo pro
grama bus pilna įvairumo , todėl kiekvienam bus malonu ’
pasiklausyti.
Nepamiiškite, i
j
kad tų pačių dienų, vakare,
'įvyks didelis parengimas su
i
geriausiais radijo ir teatro ar
tistais Chicago.; Lietuvių Au
Ele
ditorijoj. įžanga 35c.

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Daktaras

našlaičių ir šiaip nelaimingųjų, ištiestomis rankomis pra
Šančių pagalbos. Jei mes jų
nešelpsime, niekas kitas nesu
šelps. Svetimtaučiai rūpinasi
savaisiais, mes, lietuviai nu
šluostykime ašaras savo tau
tos vargšams.
Visose parapijose yra kuo
pos ir jos veikia; taip gi ir
Gari'ield Park lietuvių vyrų
mūsų 1 kuopa rengia vakarų ir moterų pašalpinio klubo ba
bal. 23 d. Visi nuoširdžiai kvie liūs įvyks šeštadienį, baland
čiami atsilankyti ir paremti žio 22, 1933, Lawler Hali, 3929
kilnų darbų. Lauksim svečių^,. Mudison st„ 7 vu|. vak.
ir iš kitų kolonijų. Labdary. vįsi tttsilankykiie linksmai lai .
...
• .
. I
kų praleisti ir smagiai pasi- i
Draugija Šv. Elzbietos mo šokti prie geros muzikos. Šis
terų ir mergaičių rengia šei- balius bus vienas iš smagiaui^niškų vakarėlį dvidešimts
magijos
^PFi. Vakaras įvyks baland

A

Tel. LAFAYETTE 1017

OR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RAČKUS

GYk7Zi)JAS Il{ CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Valandos:

10—12

ryto

Seredomis lr Nedėliomis pagal sut&rt}

DR. G. Z. VEZELIS

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu autoinubilius visokiems
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
Chicago, UI.
TEL CICERO 5927

TEL.

Tel. Canal 8112

DR. 6.1. BLOŽIS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.)
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo I iki S vakare
Seredoj pagal sutartį

Gydytojas ir Chirurgas
Residencija 6699 So. Artesian Are.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
t Iki 8:89 vakare

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

arti AVestern Avė.

Moterą ir Vaikų ligų
Specialistė
<145 ARCHER AVĖ.

Phone Hemlock 7828

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

DR. VAITUSH, OPT.

OFISAS
668 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

in corpore prie šv. Komuni
jos. Visos turi dalyvauti.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 AVEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

TcL Lafayette 3572

“VAVDEVlLlO”
VAKARAS ANT ld-tos

J. Liulevičius
Gralmrlua

lr
Ilateamuotojas

Po vadovyste Antano Jan
kaus, Lietuvos Vyčių 4 ta kuo
pa rengiasi sudaryti įdomų
vakarų, su lietuvišku “vaudevile show”

Patarnauja

Chi

cagoje ir apiellnkčje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer A ve.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET

f

Tel. Bonlevard

Tel. CICERO >94

6298—8418

ialyvaus daugiau negu 30
SYREVVICZE
ammenų; dainininkų, šokėjų,
GRABORIUS
komedijantų ir kitokių.
Laidotuvėms pilnas patamavlmaa
tllmas už 885.00
Po teatro bus šokiai, VisKOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50t.h Avė., Cicero, Tli.
kas kuo linksmiausiai!

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų 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 pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDRIKI pirm negu kreip

DR.M,T, STRiKOL'IŪ.M.D.

Telefonas Republic 7868
Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Drezel 9191

Eudeikis

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikėniuosc,
egzaniinuvitmas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
||
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
|
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU
MIPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
I

Didysis Ofisą.

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

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

4712 S. ASHLAND AVĖ,
Tel, Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas į'r Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

K
/z

DR. T. DUNDULIS

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgą.
<859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, HL

gydytojas ir chirurgas

ties: 8 vai. ryto, dalyvaujant l
buv. Washingtono Universite
to profesoriui S. Ėringi u i ir 1

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.
Pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 West 63 rd St., Marquctte Parke

vai. popiet. Kaip iš ryto taip

J

...... „
....... -____ »

J.
- - ---------- - -

4142 ARCHER AVENUE
Tel. .Virginia 0036

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS

DR. MARGEIUO

39 East lllth Street

PRANEŠIMAS

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

Persikėliau | erdvesne ir patogesni

Boulevard 7999

Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE
|- Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

TeL Grovehlll 1896

DR. A. L YUŠKA

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
▼ai.: 9-11 ryto 1-4 Ir 7-9 vak.
■eredomle po platų Ir Nedėl dienini*
tik susitarus
1481 V. MARQUETTB ROAD

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rea. Phone
Englewood 6641

▼ALANUOS:
Nuo 19 Iki II dieną

N uo S' Iki S po pietų
Nuo 7 lkl t vakare
Nedai, nuo 19 lkl 18 dieną

Office Phone
Wentworth 3090

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 810

Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saro ofiaą po numeris

SPECIJALISTAS

DR. JOHN SMETANA,

vietą
SSaft 80. HALSTED ST.
▼ai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų b
nuo 9 Iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 19 Iki 12
Phone BOULEVARD 8488

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

4729 80. ASHLAND AVI.

RADIJO VALANDA

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.

Nedėllomla Ir Šventadieniais 19—11

DR. J. W. KADZEWIGK

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

GRABORIUS

▼ai.: 19—-U v. ryto. 8—4. 7—9 v. v

Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso- Phone PULLMAN 0864

mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

JŪSŲ GRABORIUS

J. J. BAGDONAS

Ryt, Šv. Jurgio dienų, Juo
zo Budriko korporacija, kuri
užlaiko didžiausių radijo ir
rakandų krautuvę, duos vėl
dvi puikias lietuviškų dainų
ir muzikos radijo programas Į
iš galingos WCFL radijo sto- I

DR. A. A ROTH

4645 So. Ashland Avė.
LIETUVIS AKIŲ
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ol'iso valandos:
SPECIALISTAS
Specialistas odos ligų ir
I alengvins akių įtu lipimą,, kuris Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
esti pnęiafetiin galvos skaudėjimo,
veneriškų ligų
Neimliomis pagal sutartį
svaigimo, akių apteuii.no, nc.rvuotuĮ mo. skaudamą akių karštj.
Nuioiu
eutaracius. Atitaisau' trumpą n-g^
Ofis° telcf- Boulevard 7820 Ofisas 3102 So. Halsted St.
n- tolimą regystę.
1 , Namų telef. Prospect 1930
Kampa. Birt Street

DR. G. SERNER

Daug juokingų įvykių. Įžan
ga tiktai 35c.
Becancour

RADIO

2201 West 22nd Street

SUGRĮŽIMĄ

sitės kur kitur.

Šis programas bus persta
tytas gegužės 30 d., Dievo Ap
vaizdos-parap. salėje; bus su
lošta
1VM “Biskutį Visko” ir ‘Juo
dei jaunų ir senų.’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PRANEŠU

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia

ANTANAS PETKUS

Nut. rašt

DR. S. BIEŽIS

Rea. Tel. Hyde Park 3395

Henry W. Beckcr

J. F. RADŽIUS

Phone Canal 6122

Valandos: 1—8 ir 7—8 vak.
Ofiso vaL kiekvieną dieną nao • Iki Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
19 ryto (Išskyrus seredomis). Talpą!
REZIDENCIJA:
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utamlnkal*
6628
So.
Richmond Street
lr Ketvergais.

(Licensed Embalmer)

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

DR. J. J, SIMONAITIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 We8t Marąuette Road
Vai.: |-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

1NCORPORATED

3238 S. HALSTED ST.

Tel. Ofiso lr Rea. Grovehlll 9617
6917 S. Washtenaw Ava.

1821 SOUTH HALSTED STREET

Dr. C.K. Kliauga

AKIŲ GYDYTOJAI:

3307 Auburn Avenue

7469

TeL Lafayette 5793
Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Rea. 2136 W. 24th St.
Office: 4459 S. California Avė.
Tik CANAL 6469
Nedėlioję pagal sutartį
Tel. Canal 9257 Km. Prospect 6659

DENTI8TA8

Tcl. Victory 4088

LAKaIETTE

VALANDO8:
9 Iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sut&rt)
Rea 4464 S. MAPLEWOOD IV H.

Cicero, iii

OR. F. G, WINSKUNAS

Valandos: nuo 9 Iki 9

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road

valandai vakare
Nedėliomis ir nerudomis susitarus

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

GRABORIUS

DR. V. S. NARES

OR. GUSSEN

DENTISTAS

STANLEY P. MAŽEIKA

HEMLOCK >151

LIETUVIS DENTISTAS
▼ai. kasdien uuo 10 v. ryto tkl *

4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas Yards 113b

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

X—RAY

4847 W. 14th Sk

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

LACHAVICH
IR SŪNŪS

Tel. Cicero 1260

DENTISTAS
1444 So. 49th Ct.
Cicero. I1L
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomls
10 — 9 vai.
>147 S. Halsted St.
Chicago
Paned., Sered. lr Subat. t — 9 vai.

1:

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

■eredomle lr nedėliomis pasai
sutarties

DR. ATKOČIŪNAS

Rea and Office
2859 So. Leavltt St.
Canal 0704

DR. J. j. KOWARSKAS

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle)
▼alandoa: nuo t Iki I vai. vakaro

Kczidcncljos Ofisu*: SSSftS W. 09th bt.
I

Offioe Phone
Prospect 1028

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
už NAUJA MAŽESNI KAINA
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

i

GRABORIAI

Didelė graži koplyčia dykai

Phone Boulevard 4139

Ofiso: Tel. Cahinict 4039
Re*.: Tel. Ucmlock 0286

EUDEIKIS IR SONUS

skyrių.

Draugija Šv. Elzbietos mo
terų ir mergaičių laikys mė
nesinį susirinkimų balandžio
23 d., 2 valandų popiet, para
pijos svetainėje. Narės prašo
mos atsilankyti į susirinkimų,
nes bus skiriamos darbininkės
dėl baliaus. Be to, narės netu
ri pamiršti, kad ryt, sekmahflienį, 7:30 mišios# draugijomis

s O R I A

DAKTARAI:

Phone Boulevard 7042

LIETUVIS GRABORIUS

Rap.

mas.

Specialistas iš
Rusijos

<;vi>o VISAS LIGAS VYKŲ IK MOTERŲ PKH 2» METUS MAIVK1NT
KAIP VZSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDO .MOS JOS YIIA
Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos akausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis jums guli pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OEISO VALANDOS: Kasti i e nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai.
t2OO WRKT 2«th ST..
kampas Keeler Ase.
Tel. Orewfnrd 3573

S. M. SKUDAS

čienė, Sakaitienė ir Balnienė
darbuojasi, kad vakaras pa
vyktų. V. Bučnienė daugiau
sia platina tikietus. Bus va
karienė ir šokiai. Visi kviečia
mi atsilankyti; visiem užtikri
nama malonus pasilinksmini

WISSiG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

FRANEŠIMAI

žio 30 d., para]), svetainėj, 5
vai. vak. Komisija: V. Bučknienė, B. Bartkienė, Vinskevi-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

šių balių šiemet ir mes užtik-

CHICAGOJE

5

TeL Wentworth 3000
Rez. Tek Stewart 8191

DR. H. BARTON

Dllovų, Moterų lr ▼yru Ligų
▼aL: ryta nuo 19—11 nuo 6—4 P*
pietų: 7—1:19 vai. vakare.

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

II
Telefonam Midway 2880
Nedėllomla 19 lkl

Office;
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC

Tel. Ofleo-Boulevard 5918-14
Res. Victory 2343

PHYSICIAN AND SURGEON

3046 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
Phone; Hemlock 6700

DR. A. J. BERTASH
1

756 W. 35tb STREET
Ofiso vai.: puo 1-8; nno 6:89-8:89

g ft X tr & a m

n

sišventimo ir nepaprastos kan
trybės. Nutarta tų dalykų re
feruoti klebonui ir seserims
Šv. Kazimiero k. Rėm. sk. mokytojoms.
Po to svarstyta, kokiu būdu
'— Gadeikienė.
pagelbėti
seserim .< mokytojom
----------Parap. atstovai: Sakalas,
X Praėjusį trečiadienį, Lai-!Ivalnis, Markevičius, Grybas, šiuo sunkiuoju laiku, padėti
joms aprūpinti bent būtiniau įvairius gardumynus, kurie
19 d., parap. salėje įvyko mė- Gadeikis.
MARQUETTE PARK
nesinis susirinkimas mokyklos P. Cibulskis — be mandato. sius gyvenimo reikalus. Šv. puoš bankieto stalus.
ŽINUTES
rėmėjų komiteto, kuriame da Rašt. Kiaurakiui neatsilan Kazimiero Ak. Rėmėjų skyr. |
Programų
išpildys
mūsų
palyvavo atstovai sekančių drau kius nutarimai praėjusio sus- atstovė p. Gadeikienė pranešė,;
kad skyrius rengia pramogų rupijos jaunimas. Dainuos gra X Labdaringos Šųjungos 23
giją:
mo liko neskaityti.
gegužės 4 d. Jei pramoga pa-žias dainas, loš gražus scenos kuopa laikys susirinkimų sekAušros Vartų v. ir m. — Pirm. Sakalas daro platų
vyks, tai dalį pelno skirs vie- veikalėlius. Bus taip pat ir madienį, balandžio 2.3 <1., Či
pranešimų apie atlankymų tų
Kulbis ir Malakauskas.
tos seserims, o kitų dalį do- įžymių kalbėtojų, be kurių nei mimo Panelės Šv. parapijos
tėvų, kurie, dėl sunkiųjų lai
Moterų Šųjungos 55 kp. —
vanų būsimam Š. K. A. R. dr- joks lietuviškas bankietas ne- svetainėje, 2 valanda popiet,
kų, neišgali užsimokėti mėne
Klikūnienė ir Balčiūnienė.
gali apsieiti. Prisitaikant pii^jVisi Labdarybės nariai, rėmėsi nių mokesčių už mokslų. Pra jos seimui.
Idabartinių
laikų, įžanga labai
Šv. Onos — Laueaitienė.
jai ir darbuotojai prašomi atnešimų padarius, pasirodė, kad Be to, nutarta trečiadienį,
prieinama
—
tiktai
50c.
PuoFed. 3 sk. — Budrikienė, no visi tėvai, kurie nemokti gegužės 10 d. seserų-mokytoĮsilankyti, nes turime daug nau
Fabijonaitis ir Pocienė.
j už mokyklų, nemoka dėl ne- jų naudai surengti bunco pa-,Pras*dės lygiai 7 vai. vakasvar^ rejkaių svarstyti.
Šv. Kazimiero — P. Mala- turto, sunkiųjų laikų; yra tė- rty parap. salėje. Į komisijų ro> Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
Valdyba
kauskas.
,vų, kurie ir gali ir turi iš ko, įėjo išios ne/ailstančios mūsų parapijos salėj, prie 44 ir Faii
Altorių Puošimo — Stumbto, ir dirba, bet nemoka, parap. veikėjos: Balčiūnienė, field gatvių.
Moterų Sų-gos 67 kp. svarrienė.
.Tokie tėvai skriaudžia seseris Gadeikienė, Stumbrienė, KliBrighton
Parko
Žinovas
bus
susirinkimas įvyks balanM. Kolegijos Rėin. skyr. —■ Į mokytojas, kurios ypač šiuo kūnienė, Sakalas, Pabijonaitis
Šiaulienė.
sunkiuoju laiku rodo daug pa- ir Cibulskis. Ig. Sakalas ža
dėjo bunco tikietus dykai at
spausdinti. Nutarta kviesti i
į pramogų visus tuos tėvus, ku
RYTOJ RENGIA
rių vaikučiai dovanai naudo
jasi jaunučių auklėjimo ir mo
kinimo įstaiga, taip pat pa
prašyti gerb. seserų, kad pa
dėtų kuo galėdamos.
-- -- ■•
s•
Taigi visi nepamirškite, kad
gegužės 10 d., parap. salėj bus
Balandžio (Aprll) 23,
, bunco party, kurios visas pe
lnas eis seserims-inokytojoms.
1933, savo svetainėj,
j X Rytoj aušrinės (vyrų ir
1900 S. Union Avė.
moterų) draugijos bunco pa
rty parap. salėj. Žada turėti
Prašo gimines, draugus,
daug gražių dovanų. Visi kvie
pažįstamus ir šiaip visus
čiami atsilaškyti.
Chicagos Jurgius atvažiuoti
X Moterį) Šųjungos 55 kuo
ir linksmai praleisti Šv.
pa gegužės 11 d. rengia gra
Jurgio
vardines.
JURGIS ČERNAUSKAS
žią programų motinoms page
rbti. Pačios sųjungietes ir jų
33
dukterys išpildys gražių produkterys išpildys gražių pro
gramų. Reikia pabrėžti, kad
M. S. 55 kp. auga; per susi
rinkimus įsirašo naujų narių.
Praėjusiam susirinkime įsira
šė stambi biznierka p. Šturma

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

CHIC AG

KAS GIRDĖT VVEST SIDE

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DARŽE

Šeštadienis, baland. 22, 1933
džio 22 d., 7:30 vai. imkareĮ PiETŲ ILLINOISE OBELYS

ŽYDI
parap. svetainėj. Visos narės
kviečiamos atsilankyti, nes tu. CENTRALIA, Ilk, bai. 21.
rime svarbų dalykų svarstyti ’ pietų Illinoise jau tikras paYpač dėl Motinos dienos iškil vasaris. Prasidėjo obelių žy
mių, kurios įvyks mūsų bažny dėjimas. Numatomas šiemet
čioj gegužės 14 d. Reikės ap puikus sodų derlius. Penkios
tarti, kaip reiks tinkamiausiai obuolių auginimo
apskritys
priimti viešnias atsilankiusias normaliais laikais per metus
pas mus iš visos Cbicagos,.
už obuolius keletą milijonų do

Valdyba jerįų pelnija.

JOHN B. BORDEN

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7680
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

Rozalija Pocienė, motina Se VVest Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčios
sers Pranciškietės, Perdėtinės,
vakarais 6 Iki 9
Canal 0660
mirė balandžio 20 d. Bu.i lai- Namai:Telefonas
6459 S. Rockwell St.
dojama šeštadienį, bai. 23 d.. Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 1 Iki 9
8 vak iš Šv. Jurgio bažnvčios.
Telefonas Republlc 9600

j

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

JURGINIŲ ŠOKIUS IR
BALIŲ

Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
parap. svetainėje (Brighton Park).

Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.
Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road,
Chicago (3-čią vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).
Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL VAKARE
.
ĮŽANGA 50c IR 35c.

BRIDGEPORT HARDWARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANCIONIS, Vetlčjas

Dideliam is pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
ir visokių geležinių reikmenų.
Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bar genų:

5C *r

Sienoms popiera rolelis..........
aubščiau
SPAR. Varnish, galionas .......... ;... $-Į
FLAT Paint, galionas......................... $-|
Tel. Victory 7261

3214 SO. HALSTED ST.

TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFERINĖS VANOS IK ELEKTROS
TREATMENTAI
Švediški niankAtininiai ir elektros masažas

METINĖ “HIKE

garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chicagą
GEGUŽĖS 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, lniriuos rengia “Draugas’’ savo vajaus užbaigimui.

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
apylinkėje. Kas mintina namų statyti, ne
praleiskite šios geros progos.
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.
1901 S. HALSTED STREET

A. F. CZESNA’S BATHS

nė.

P-lė Emilija Mickūnaitė

PARSIDUODA LOTA:

Treatmentai visokių ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausiu kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima lSslgelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkats nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

Nekalto Prasidėjimo Panelės
Švenčiausios mergaičių drau
gija turės savo metinę “hike”
šį sekmadienį — balandžio 23
d. Visos mergaitės išklausys
šv. Mišių 6 valandų, ryto ir
paskui susirinks pas p-lę M.
Keturakaitę, numeru 2352 S.
Oakiey Avė.; iš ten išvyks ly
giai 8 valandų ryto.
Numatytas kelias yra šitoks:
— važiuos Blue Island — 26
gatvėkariu iki Kenton avė.,
paskui pėsčios eis iki Ogden
Avenue. Ogden iki Harlem
avė., o Harlem į pietus iki
(“forest preserves.”
I Mergaitės, pasiimkite užka
ndžių, puodukų dėl kavos, —•
kurių komisija prirengs ir 14
centų “car fare.”
Kom.

1657 W. 45th Street
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bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

ŠIĄ SAVAITĘ PASINAUDOKITE ŽEMOMIS
KAINOMIS

40 basų................................... $39.50
60 basų...............................
$65.00
80 basų................................... $79.00
120 basų .............................. $99.00

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

20 lekcijų dykai ir lengvus išmokėjimai

Hohner Rosetti, Celini, Soprani, La Tosca

METINĖ PUOTA

Kaip ir kasmet, taip ir šį
met brightonpark iečiai yra pa
sirinkę atvelykio sekmadieni
savo parapijos puotai. Visi pa
Japijonvs susirinks pasisve
čiuoti.
Šios metinės puotos šeimi
ninkės yra pasižymėjusios vai
šingumu ir svetingumu. Jos iš
anksto jau bruzda rinkdamos

Tel. Boulevard 4552

Kampas So. Paulina St.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167
NedėJiomis gražūs radio programai:
WCFL, 970 k. 8 vai. iŠ ryto.

'

WC'FL, 970 k. 1 vai. po pietų

Gražus artistų balius Nedėlioję, bai. 23, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Tikietas 35c.
BE

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
Švarus biznis — lietuviškųc I| cMes
£sn mokame
Jusę
seną aukra
augfičiuslų. kalną už
knygų, gintarų, laikraSCių ir “““f”"
kitų smulkių daiktų. Tinka-1ukj^ REpnreR%
Kesner Bldi
mas vyrui ir moteriai, jaunam
>. Wabash Avenue
Kambarys 600
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosine lengvais išsimokėj imais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:
Lietuvos laisvės Bonus, Pirmus Mor-

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

Br. Lit.
Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,

glčius. Namus, Farmas ir Blantus 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 bus naudinga

J. NAMON FINANCE CO,
6755 S. Western Avenue

CHICAGO, ILL.

Tel.

Chicago. III.
GROVEHILL

1088

