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J. V. senatas balsuoja infliacijos klausimu
PRANCŪZIJA! NORISI J. VALSTYBIŲ
APSAUGA GAUT!

ŽINIOS

IŠTRĖMĖ Tš LIETUVOS
BURTININKĘ! LAILĄ

«

Vokiečių politinė policija puolė
sovietų įmonę

ANGLIJA NEKVARŠINA SAU
GALVOS APIE KARO SKOLAS
SENATAS BALSUOJA IN j
FLIACIJOS KLAUSIMU

KO NORI PRANCŪZIJA
--------------

----------AVASHINGTON, bai. 25.—
AVASHINGTON, bai. 26. — Vakar valįarų prezidentas
Šiandien senatas balsuoja pre Rooseveltas Baltuose Rūmuozidento Roosevelto infliacijos se priėmė atvykusį Prancūzibiliaus klausimu. Demokratai j jos atstovų Herriotų. Prie tos
turi vilties, kad bilius lengvai I progos įvy ko pirmieji pasitari
bus pripažintas ir tuojau že-'mai.
,
d*
mesnien.is rūmams pasiųstas.
Herriotas savo reikalavi
mais įkišo ratų stipinų tarpan kuolų ir sudrumstė visų
PRIPAŽINO PROJEKTĄ
pasitarimų nuotaikų.
AVASHINGTON, bai. 26. —
Prieš susitariant kokiu nors
Žemesnieji kongreso
rūmai ekonominiu klausimu, Herrio
pripažino vyriausybės Musele tas reikalauja, kad J. Valsty
Simais darbų projektų. Pasiųs' bės pirmiausia panaikintų ka
tas senatui.
ro skolas ir kad pasirašytų pa
Šis projektas apima viso sitariairiųjį paktų, kurio pagal
Tennessee Upė S' klonio išvys ba bus
Briando —
• vykdoma
»
tymų. ĮKelloggo nekftriavitno sutar
tis.
NUBAUDĖ .KALĖTI
Reiškiama nuomonė, kad su
Prancūzija bus sunku susitar
HAVANA, Kuba, bai. 25.— ti.
Karo teismas vienų Kubos re
Šiandien vakarų Baltuose
dakt arių A. T. Quilez nuirau- Į Rūmuose MacDonaldo ir He
dė 15 dienų kalėti.
rrioto pagerbimui surengta va
kanene.

1S

1. Mississippi upės delton keletas šimtij Mississippi valstybės kalinių pasiųsta tikslu
aptaisyti pakraščius, kad vanduo neužlietų apylinkių. 2. Bedarbiai savanoriai dirba vie
nam medelyne — rauja medelius kurie kitur bus persodinti. 3. Naujas Siamo atstovas J.
Valstybėms, princas Dainras Damrong Devakula (kairėje) su valstybės departamento val
dininku Baltuose Rūmuose, AVashingtone.
74 ASM. ŽUVO ŽEMĖS
DREBĖJIME

CHICAGOJE

A TEN AI, Graikija, bai. 25.
REIKAŲENGA BUVO
Kos salų, priklausančių DodeOPERACIJA
cc-iese salų grupei, Mažosios
-i---------Azijos pakraščiuose, sekmadie
Pašauktas teisman plėšikas
nį ištiko smarkus žemės dre
G. Thompson, 22 m. amž., iš
bėjimas.
-Jis tei
74 ąsmenyi? žuvo. Spėjama,
sėjui pareiškė, kad pinigai bu
kad - žuvusiųjų gal bus didėsvo reikalingi operacijai. Ka
nis skaičius. Daugiau
kaip
dangi iš niekur negalėjo gau
400 asmenų sužeista. Daug gy
ti, jis ryžosi pinigų gauti plė
venamiųjų namų sugriauta.
šimais. Tačiau pakliuvo.

TEGUL MAŽINA MOKES
ČIUS

LIETUVOS
Lenkijų, kur sau pasekėjų ti
kisi rasti daugiau, bet neturit
lėšų nuvažiuoti.

Mūsų laikinojoj sostinėj tu
rėjo didelio }>asisekiino atva SKURSTA PILSUDSKIO
žiavusi per Klaipėdų aiškia
GIMINĖS
regė Madarne Laila, kuri gy
veno “Versaly” ir priiminėjo
Raseiniuose pas gyventojų
klijentus už 50 litų, išprana- T. V. atėjo bajorė Pilsudskiešaudama kiekvienam ne tik jo'nė (kurios vyras — maršalo
asmeniškų ateitį, bet ir politi- Pilsudskio brolio
sūnus) ir
nes Europos
perspektyvas, verkdama prašė paskolinti 200
Kauniškės poniutės nepaisysią lit. T. V. atsisakius jos pra
mos krizės gausiai lankėsi pas gymų patenkinti, Pilsudskienė
tų paslaptingų moterį,
apie ' prašė paskolinti tik 100, paskurių skelbimai pranešė, kad į kui 50 ir pagaliau 15 lt., tačiau |
ji esanti pasaulinė garsenybė ir tokios sumos jai neskolino-,
ir kurios “štabas” — keistos Už paskolintus pinigus Pilsud
atvaizdis sekretorius su mono i skienė norėjo nusipirkti vaiskliu ir dar keistesnis Lailos’tu.
i
*■
mediumas tvirtino, kad Lailaj
____________
gimusi Indijoj.
..
SUBAČIAUS valse., ZučTačiau pagaliau paaiškėjo, j 8»6ų kaime našlė K. Teporavi
kad šiuo atveju “Indija” yra pienė revolverio šūviu pavoEuropoj, nes turi Rumunijos; jin£&i sužeidė J. Valį. Sužeispasų ir jos tikroji
pavardė tasis padėtas Panevėžio apskr.
Frenke!.
Į ligoninėn. Manoma,
kad to
Paaiškėjus visokioms jos' priežastis romanas,
būrimo” paslaptims, vidaus,
reikalų ministerija įsakė Lai-, ATIDAROMA NUSIGINK
LAVIMO KONFBRMT*
lai apleisti Lietuvą.

Chicagos miesto ir Cooko
apskrities valdininkai, pasik
vietę talkon gubernatorių ta
rėsi, kaip sukolektuoti už ke
lis metus užtrauktus nekilno
jamų turtų mokesčius, kurių
yra daugiau kaip 27-0 milijo
nų dolerių.
I
GIJA
Nutarta kreiptis legislatūPRIEŠALKOL1 NIS KONG
ron.
ŽENEVA, bai. 26. — Ati
RESAS.
Aišku, kaip saulės šviesa,
daroma nusiginklavimo konfe
kad tvarkos nebus iki mokes
Šiemet sukanka 75 met. nuo rencba- Atvyko ir J. Valsty
Pavestas “grand jury
UŽ SANTYKIŲ NUTRAUKI
čiai bus sumažinti. Kų gelbės
vysk. M. Valančiaus blaivybės |bu’ Rtst°™s Davis- Jis *»»
Laidas — 80,000 dol.
MĄ SU SOVIETAIS
legislatūra. Mokesčių skyri
. kia iš AYashingtono nurodo
mui naujas turtų
įkainuoto- į brolių įsteigimo ir 25 met. nuo mų.
PAŠOVĖ POLICMONĄ
L. K. Blaivybės Draugijos įTEHERANAS, bai. 25. —
jas paskirtas.
REIKALAUJA PAŠALINTI
kūrimeį. Šitoms svarbioms su’ersijos Įmoninkai reikalau
SU PRANCŪZIJA NESU
Kas
gi
iš
to?
Mokesčiai
ne
!kaktuvėms
paminėti Blaivybės
Areštuotas
plėšikas
J.
Sclie
PROFESORIUS
ja šabo, kad jis
nutrauktų
KARO SKOLOMS SUMA
TARTA
Persijos santykius su Rusijos ck, 20 m. amž., detektyvų biu tik nemažinami, bet dar ke- Draugijos Centro Valdyba nu
NESKIRIAMA
BERLYNAS, balandžio 25.
re vienam policmonui iš rankų liais atvejais didinami. Ir no- far<\ g m gruo(]žio mėn. 29-31
sovietais.
PARYŽIUS, bai. 26. — J.
j d. j didžiulį Priešalkolinį Ko
— Kiel universitete studentai
išplėšė revolverį ir šaudyda ri, kad būtų mokami.
I ONDONAS, bai. 26.
—
reikalauja 28 profesorius pa Anglijos vyriausybė įdavė par DANIELS PAS MEKSIKOS mas bandė pabėgti. Pašovė
ngresų Kaune šaukti, kurio Valstybių vyriausybės atsto
BEDARBIAI STREIKUOJA
šalinti. Grasina riaušėmis.
vienų policmonų į kojų ir tuo
PREZIDENTĄ
lamentui subalansuotų valsty
tikslas dar labiau įsąmoninti vas Davis -tarėsi su Prancūzi
MENICO CITY, kai. 25. —Jau buvo nuginkluotas.
bės sąmatų. Tačiau šiaja są
visuomenę
priešai kol i ni ame jos premjeru Daladie.ru nusi
MADISON,
AVis.,
bai.
25.
—
APIE 100,OCO ŽYDŲ LAUKIA mata aplenkiama karo skolos Naujas J. V.
ambasadorius
Jis kaltinamas banko apipjaunimo auklėjime ir išpopu ginklavimo klausimu. Nieko
Dane apskritis apie 39-iai be
dalis, kurių Anglija birželio Meksikai J. Daniels vakar pre lėšimu ir žmogžudyste.
liarinti bealkolinius
vynus nesutarta. Prancūzija nenori
VARGAS
darbių parūpino viešojo dar
mėnesį turi ,T. Valstybėms iš- zidentui Rodriguezui įteikė sa
taip, kad juos kiekvienuose nusiginkluoti.
bo. Po kelių valandų darbo
AUTOMOBILIŲ “LAIŠ
BERLYNAS, balandžio 25. mokėti.
vo kredencijalus.
namuose gamintus!.
bedarbiai pareikalavo 5 valau
76 SINDIKALISTAI
KIAI”
— Apie 100,000 žydų Vokietidų
dienos
ir
5
dienų
savaitės
AREŠTUOTA
joj neteko priemonių pasida- JUGOSLAVIJA PLANUOJA Vatikanui. Tačiau Šventasis
NYKSTA MARIAVITŲ
darbo
ir
sustreikavo,
kada
Chicagos policija areštuoja
ryti gyvenimų ir juos laukia SUTARTĮ SU ŠVENTUOJU Sostas jų nė vienoi nepripažiPARAPIJA.
jų
reikalavimas
atmestas.
BA RCELONA,
Ispanija,
SOSTU
vargas. .Tų tarpe yra apie 15,no. (Paskiau šis klausimas pa tuos visus, kurie neturi naujų
bai.
26.
—
Dėl
susisiekimų
automobiliams “laisniu.”
Bedarbiai savo reikalaviixĄ
000 gydytojų ir tiek pat advo
KRIUKIAI, Šakių apskr.
dėtas į Šalį ir kaž ko laukta.
VIENA,
Austrija,
bai.
25.
—
remia tuo, kad, girdi, kiti be Kriukiai nedidelis, daugumo streiko čia areštuota 76 sindikatu.
(artimi komunis
Jugoslavijos parlamente, Bel Tik dabar Jugoslavijos vy
VAKAR CHICAGOJ
darbiai be darbo yra šelpiami, je žydų apgyventas, miestelis kalistai
grade, kulto
ministeris dr riausybė susigriebė šį klausi
SNIGO
tad kodėl jie turi dirbti net 8 aut Nemuno kranto. Čia vie tams).
20 KOMUNISTŲ AREŠ
Kramar pareiškė, kad vyriau mų atnaujinti, kada pamatė,
TUOTA
Vakar oras iš ryto žymiai valandas per dienų.
nintelė Suvalkijoje nuo prieš
kad
be
diplomatiniij santykių
gybė pasiryžusi su šventuoju
atšalo ir prieš pusiaudienį per
karinių laikų yra susikūrusi PRANCŪZIJA SU SOVIE
su
Šventuoju
Sostu
negali
nė
TAIS
BERLYNAS, balandžio 25. Sostu pradėti derybas tikslu
visiems žinomo Tulabos vado
keletu minutų dideliais pluoš 3,000 KINŲ NUŽUDYTA
viena
kultūringa
valstybė
tvar
— Policija puolė įstaigų-vokie padaryti sutartį (konkorda
PARYŽIUS, bai. 25. —So
tais snigo. Sniegas pasiekęs
vaujama marjavitų parapija.
kingai valdytis.
čių-rusų petroliejaus kompani tų). Katalikų vadai šiam vy
žemę greitai sutirpo. Popiet
TOKIJO, bai. 25. — Japo Iš karto marjavitų pasekėjų vietų ir japonų tarpe iškilo aš
jos ofisus. Areštuota apie 20 riausybės pasiryžimui pritarė.
Prie progos reikalinga dar buvo vėsoka, bet saulėta.
nų vyriausybė giriasi, kari to skaičius čia buvo gana didelis, trfls kivirčiai dėl rytinio kino
ten dirbusių Vokiečių komu Jie pareiškė, kad Jugoslavijai pažymėti vienas skaudus Ju
mis dienomis jos kariuomenė bet pastaraisiais metais vis geležinkelio Mandžiūrijoj. Se
nistų. Padaryta nuodugni kra senai buvo reikalinga turėti goslavijoj pasireiškimas. Par Apie liepos 1 d. žinomi Eu žiemių rytų link nuo Peipingo mažėja ir mažėja. Dabartiniu niau Prancūzija Mandžiūrijos
ta.
i
f sutartį su Šventuoju Sostu. lamentas turi sumanymų, kad ropos du broliai Piccardai pa išžudė apie 3,000 kinų karei metu Tulabos pasekėjų pris- klausimu stovėjo japonų, pusi
Būtų buvę išvengta daugybės iš Jugoslavijos pašalinti jėssui darė planus iš Chicagos paro vių.
kaitoma vos apie 10 šeimynų. je. Dabar pereina sovietų pu
nesusipratimų.
10 DIENŲ BOIKOTAS
•tus, kurie ten ilgiau kaip per dos srities iškilti j 'tolimas
Turi marjavitai Kriūkiuose ir sėn.
Nuo 1919 metų, tai yra, tuo 50 metų dirba didį kultūros dausas (stratosferų).
ŽYDAMS
ŽENEVA, Kai. 25. — Apa savo maldų namų. Pats Tulajau po karo, Jugoslavijos (ser darbų katalikų tarpe. Jei šis
čia didžiojo Blanc kalno pla ba gyvena labai skundžiai. Iš
ORO STOVIS
BUKAREŠTAS, bai. 25. — bų) vyriausybė buvo planavu sumanymas būtų pripažintas,
■ — —-. — w
nuojama
iškasti
automobiliams
Gesinant gaisrų, kilusį par
savo parapijiečių
mažai kų
Rumunijos fašistai nusprendė si artimuosius santykius už- tad'a Jugoslavijos sutartis su duotuvėje, 4803 Milwaukee tunelį. Tai greitajam tarp gauna. Maitinasi iš nuosavo CHICAGO IR APYLINBukovinoj paskelbti žydams megsti su Vatikanu. Keletas Šventuoju Sostu būtų neįma ave., sužeistas ugniagesys R. Prancūzijos ir Italijos susisie žemės sklypelio. Kiek girdėti, KĖS. — šiandien
saulėta;
10-ies dienų boikotų.
sutarties sumanymų
įduota nomas.
Edmund, 54 m. amž.
kimui.
Tulaba norėtų
išvažiuoti į vidutinė temperatūra.
j

į

t

Trečiadienis, baland. 26, 193.3

n R A U G A S

kenčiama. Tačiau didesnė, tai jau butų pavo-*
jinga visam kraštui. Žinoma, krašto vyriau
sybė jau turi infliacijai planus padariusi.
U*lo« tausdlen, llskyrus sekmadienius
FRBKUMBRATO8 KAINA: lietam* —
Fa
Tad minėtų ekspertų aiškinimai yra tuščios
lai MsUj — *1.11. Trims Mėnesiams —
Vienam
kalbos. Nežiūrint to, jie norėtų visuomenę iMėnesiui — Tie. Buropoje — Metams 17.11. Puael Ma
te — »€••. Kopija IR
bauginti, kad kontroliuojama infliacija, esu,
Bsndradarblams Ir korespondentams raitų necraMna. jei nepratoma tat padaryti Ir neprlalunOlama tam gali kartais išsiveržti iš kontrolės ir galas
Storiai paM* lenkių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 žino kur nudundi. Matyt, taip nebus.
vai. po niet.
Anglijoj aukso standardas panaikintas,
Redaktorius priima r— nuo 11:11 Iki 11:11 vai. kada pradėjo krašte aukso kiekybė mažėti.
Skelbimų kainos pristanOainoa pareikalavus.
Kitaip yra J. Valstybėse, čia aukso stan
'■DRAUGAS”
dardas panaikintas, kad gauti infliacijų, per
kurių bus siekiama krašte gerovę atgaivinti.
LTi’HUANIAN DA.LY FRIENb
Fubllsbed Daily, Bneept Bunday.
Toki yra prezidento Roosevelto planai. Bus
1UBSCRIPTION8: One Tear — «•■••. Bis Montks
-. M-M. Tkree Montks — II.SS. Ons Month — T fa
išleista daugiau banknotų, kad išjudinti pra
tnreps — One Tear — |T.M. Blx Meaths —
monę, visokį biznį.
Oepy — .Ne.
.
,

“D R A U G A S”

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBĖ
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL.
A. L. R. K. Federacijos Reikalai

tingai dirbančių apaštalavimo
darbų. Toji kova, aišku, nebus
!pasekminga, jei mes patys ko
Šiandien euina smarki kova votojai neįšigysinie Kristaus
tarp Romos ir Maskvos. Vi dvasios, kaip sako pats Kris
sos jėgos, kurios neina su Ka- tus.* “Jei kas nepasiliktų ma
talikų Bažnyčia, netiesioginiai nyje — tas bus išmestas laupadeda Maskvai. R. Maedaris j kan, kaip šakelė, ir sudžius, jų
vienoj savo knygoj sako, kad surinks, įmes į ugnį ir sude
kovų laimės katalikai arba gins” (Šv. Jono Eveng. 15,lu "DRAUGAS" brlngs BssC results.
bolševikai. Kam nežinoma, 6)’ '
▲bvertlslng retas on applieaOon.
FASTABSI.2S
kaip veiklūs yra Rusijos bol Kad kovų laimėti, reikia bū
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
ševikai. Jie turi tvirtai susi ti sąmoningu katalikų organiŽinomas Lietuvos socialistų šulas J. Ple organizavę “Kovojančių be zacijų narių, ne tik iš vardo,
Naujas J. A. Valstybių kreiseris U. S. S. New Orleans
tam
tikromis iškilmėmis nuleidžiamas į vandenį Brooklyne.
čkaitis, kuris prieš keletu metų išbėgęs.j Vii- į,
~Y/io/užda_________ bet ir dvasios. Taip pat reikia Naujas kreiseris turi 17 patrankų, 6 vamzdžius torpedoms
' vii,, vi^,.-Q,,i-ziivr.-, lonlriiu
L-U.l Tllllli T .lotI1YO. i
DIENOS KLAUSIMAI
nių organizavo lenkus, kad
puti ie ūmu, vjnyg yra vįsoi-į(>luįs priemo-’būti veikliu nariu ir turėti a- leisti ir 4 orlaivius.
paskiau Vokietijoj areštuotas dėl pasikėsini nėmis griauti tikėjimų. Į šių paštališkosios dvasios. Kitaip
AR INFLIACIJA BUS SUKONTROLIUOTA
mo nužudyti grįžtančių iš. užsienio Lietuvos
kų nuo Tamstų
sulaukti.
sujungę, piklauso trilijonai kova būtų sunki, mūsų pozici
Lietuvių Kolegijoje ir vie
delegaciją dabar norįs sugrįžti į Lietu,■» ir 'Eusijo6 Į, „ Į a v j 1; „ , j,, jos silpnėtų ir Maskvos nuo
Stengiamės
tenkintis
gauna
nų dalį ‘Motinėlei.”
Mažosios dolerio infliacijos visi pagei
daugiau nebepolitikauti. Gerai, kad Pleckaiįnoinis
vietos
aukomis,
kad
dai
užnuodytų
ir
mūsų
tautų,
.
... m v,
tarpe moterys ir
dauja. Tačiau prieš didelę infliacijų griežtai
Šis nutarimas priimtas ir
tis žada “pasiprovyti . Tačiau vargu kas
ir mažesnėje plotmėje veik
net vaikai. Jie iš visų savo kuri ligšiol buvo dora, katali
nusistatę didieji krašto finansininkai. Tada
parirašytas šių metij Iralantikės jo pažadams. Juk į Lietuvų jis nori
dami. Tad našlaičių ir Cent
jėgų kovoja prieš* tikėjimų, pa kiška tauta.
jie susilauktų didelių nuostolių. Jie visi yra
džio mėnesio 6 dienų. Federa
grįžti tik dėl to, kad paskutiniu metu pra
ro Komiteto vardu tariu
naudodami spaudų, organrzaci Tie dalykai čia yra prime
skolintojai. Per didelę dolerio infliacijų jie
cijos valdyba dar
neturėjo
dėjęs nebesutikti su savo draugais, net susi
nuoširdų aukotojams ačių
jas, radijo, filmas ir kitokius nami dėl to, kad daliai* Ame
prarastų dideles sumas, o skolininkai daug
progos jo apsvarstyti. Kaip
vaidijęs su Vilniaus vaivada.
už šimteriopai įvertinamų
būdus. Tas darbas rikos lietuvių kolonijose eina
laimėtų. Taip pat daug laimėtų visi tie, ku
greit valdyba susirinks, taip
prisiųstų auką.”
vedamas ne tik Ru katalikiškojo veikimo vajus,
riuos šiandien prie žemės spaudžia niorgigreit galės savo nusistatymų
Tik spėjęs įkelti kojų į Dėdės Šamo že
sijoj, bet jų skleidžiami nuo- siekiant laimėti kuo daugiau
čiai, o morgičių savininkai nukentėtų.
S tipe ndij ų klanu imas
tuo reikalu pareikšti. Dėl sti
me prancūzų atstovas p. Herriot, tuoj uždai.
. . .,
..
. .
, - ,
•/•ii dai siekia ir kitus pasaulio sia narių katalikiškoms organi
Kiek žinoma, didelė, ar maža infliacija navo1 senų prancūzų
Sekretorijatas gavo iš Fe pendijų kolektavimo abejonės
dainelę apie tai, kad ,
žarijoms, praplatinit kątalikiš deracijos XXII kongreso ko- nėra. Skolininkams paragini
yra menkai reikšminga darbo žmonėms..Kada Jungtinės Valstybės turėtų panaikinti karo kraštus.
Neveltui popiežius Pijus XI kųjų spaudų, sutraukti visas misijos nutarimų, liečiantį a- mai netrukus bus išsiuntinėti
numatomas visokiems daiktams*kainų puoli skolas. Tokiu savo pasielgimu jis iškarto
mas, tai; jjirtniausia tas darbininkus ištinka. nusistatė prieš sarę viešųjų šio krašto opini kviečia viso pasaulio katali katalikų organizacijas ir drau merikiečių stipendijantų sko ir pasekmės paskelbtos spau
4ie(n§ ipirmlitiniams mažinamas už darbų, at- jų: Tuo žvilgsniu, Anglijos preiuiecas Mac-, kus kovoti su, visokio plauko gijas į A. L. R. K. Federaci- lų! klausimų. Nutarimas yra doje. l^ijt surinktų iŠ skolinntyginhnaš. O kada y^l<sfa',ipflia^i,ja,. -.tį!*y. L Donaldas daug gudriau pasielgė, nors abudu bedievybės skleidėjais ir jos ją, kad-Denrirpjuis jėgomis ves toks:
kų pinigų,paskirstymo klausi
gairių daiktų pabrąngimas, dąrbininkains už tol paribį tikslo, siekia.
platintojais. Tai kovai nuro- ti kovų su visomis jėgomis,'ku
“Kadangi Federacijos X mas greičiausia dar turės ei
i,
visus paskiausia atlyginimdš didinamas. Ir
do imtis ginklo —- pasaulie- rios nori sugriauti tikėjimų , XII kongresas padarė šito ti į kongresų. Ar taip bus ar
I.-*.' ‘
. •
r
tai gražiuoju tas neatsiekiama. Darbininkai'
čių apaštalavimo. Beveik visi lietuvių tarpe ir visų musu
kį nutarimų.*
ne, galutinai nuspręs centro
“Am: L.” skundžiasi: “Dabar matytu
turi reikalauti ir dažnai net kovoti. Kada
krikščioniški kraštai išgirdo tautų pražudyti.
“Tebūnie nutarta Įsteigti valdyba.
kad keleiviečiai stengiasi ‘Amerikos Lietuvį?į
. . ..
balsų j Ir Albany vyskupas s it. mumis
teks artimoj ateity gyventi infliacijų, girdė
Federacijos Sekretorius.
suboikotuot, ‘Vienybę.’ ‘suforklozuot,’ o
v* liausi ).B. a o
Federacijos vardu stipendi
sime, kas ,čia darysis dėl atlyginimo darbi ndarų” ‘kipšui’ atiduoti”... Matot, kokios
Šiomis dienomis gauta ma
pradėjo
jų ir pavedama Federacijos
ninkams. Darbdaviai" yra skubūs atlyginimų bėdos _ visų tautininkų spaudų į ožio ragų tis dideW kovai
Katal1' lonus laiškas iš J. E. Albany,
ir “Motinėlės” moksleivių
mažinti. O kada einasi apie didinimų, tai
• v
ūkiškųjų Akcijų. Tačiau dar nc- N. Y., Vyskupo Edmund F.
čelpimo derinimo komisijai,
tada jie nesukalbami.
•
•
«
?WĮtfsi katalikai su^Hito, kų reis- Ribinius. Laiškutis tokio turi
susitarus su kolegijos .vado
Lietuvos valdžia moka pensijų dr. J.^U ponaus kvietimas pa- nio:
Anglija 1931 metais panaikino savo va
vybe, tam tikslui iškolektuo
*. •
'
s t
liutai aukso pagrindų. Tuoj pajusta svaro Šliupui tur būt'dėl to, kad jis Lietuvoje lais- ^ulbčius apaštalavimo darbų
ti iš amerikiečių stipendijan
‘‘ Prisiunčia
Amerikos
vamamus
organizuoja
ir
globoja.
Pastaruoju
dhbti
Mat
’
katalikų,
kuinfliacija. Įvairiems daiktams kaina ėmė di
tų skolas.
Lietuvių Romos Katalikų
laiku
jo
padedami
laisvamaniai
išleido
naujų
r
'
(
‘
<bu
kau
katalidėti beveik po 13 nuošimčių kas mėnesį. Taip
Šis mėnuo vra katalikiškos
Federacijos konstituciją ir
Ir kadangi į tų derinimo
laikraštį,
kuri;
labai
yra
panašus
į
kadaise
b
>bė
yra
kovojanti
religija.
tęsės keletu mėnesių. Pagaliau didėjimas su
sekant J. E. Vyskupą
komisijų Kongresas išrinko ,akcijos mėnuo. Jame visur ste
stojo ir pradėjo atgal pulti. Šiandien ten Amerikoje ėjusių “Šakę”. Tokie laikraščiai Katalikas turi bnti kovotojas
Huyh C. Boyle, šiuomi aš
sekančius asmenis.* kun. M. n«>amasi katalikiškos akcijos
Kristų, už žfnonijos lšgelurmo kainos yra kuone tokios pat, kokios teršia mūsų fautps vardų .ir patiems leidėduodu savo nžyyrimą ir lin
Pankų “Motinėlės” Draugi ideol°sih aiškinti ir skiepybėtoją ir Išganytojų.
buvo panaikinant aukso standardų. Tokiu bū jams garbės nedaro. '
kiu pasiseki mo jūsų darbuo
jos Pirmininkų, kun. J. Na-ĮU visuomenės tarpe. Tuo tik♦
«
*
■, J Kad išklausyti
popiežiaus
du Anglijos infliacija neištiko, kaip tas iš
se.”
vickų, Kolegijos Direktorių, ,slu yra šaukiamos įvairios koBrooklyno *‘V-bė” džiaugiasi, kad “Hen- balso, Lietuvoje susiorganizatiko Vokietijų ir paskiau Prancūzijų. O ne
ir kun. J. Amfootų, Federa- į^erenGijos, daromi suvažiaviLaiškas iš Vilniaus.
ištiko dėl to, kad Anglijos vyriausybė suge ry VIII parodė anglų tautinę sąmonę, savo v0 Katalikų l eikimo Centras,
cijos Dvasios Vadų.
Inai’ ir organizuojamos kat.
Kun.
P.
Bieliauskas,
Vil

bėjo infliacijų greitai pažaboti, t. y. suma tautiečiams suteikė tautinio sųmoningumo pa- Amerikoje
Lietuvių R. K.
Į akcijos savaitės ir raginamos
Labdarybės i
Todėl minėtoji mokslei- katal. organizacijos dėtis prie
niai kontroliuoti.
'
- ■ ;». / ’i vyzdį”. Reikia būti doriniu išgverėliu, kad Federacija. Is to aišku, kad niaus Lietuviu
vių šelpimo derinimo koini-|kat. akcijos. Tarne veikimo
Tokios kontrolės siekia ir šio krašto vy džiaugtis Henriko VIII Anglijos atskyrimu mes, lietuviai, nepasilikome Draugijos centro komiteto sek
rotoriaus,
Federacijai
yra
pri
sija ir siūlo
Federacijos 1 ^kuryje neatsilieka ir New
riausybė. Ji nori gauti iš kongreso reikalin nuo Kat. Bažnyčios, kari pateisinti savo biau- nU;) kitų tautų. Bet kila klausiuntęs
tokio
turinio
laiškų.*
Centro
I
aldybiai
šitokį sude'jersey katalikai. Štai pradegų autoritetų. Ji nori infliacijų sulaikyti ties rius darbus, (jis nužudė keletu žmonių), kad minas, ar daug mes turime
“Apie
bedarbę
tenka
gauti persiskyrimų nuo žmonos ir vesti kitų, žmonių, savo tautiečių,
kurinimų: padalinti “amerikie dant balandžio 23 d. ir bal
nustatyta riba ir toliau nė žingsnio.
mitins pasiskaityti spaudo
čių stipendijantų skolas” į'giant balandžio 30 d. įvyksta
Tokia infliacija būtų kraštui naudinga, j ko daryti popiežius neleido. .Mat, kokį “tau riuos galėtumėm pavadinti ko
je, todėl neturime vilties to
tris dalis; dvi dali skirti katalikų akcijos ir spaudos
Finansininkų ekspertai ekonomikai sako, kad , tinio sųmoningumo” pavyzdį mūsų laisvama votojais už Krislų pilna to
kiais laikais kokiu nors au‘Federacijos Stipendijai”
Įžodžio prasme, drąsiai ir efėk
infliacija iki 25 nuošimčių būtų gera ir pa- niai pasirinko.
(Tęsinys 3 pusi.)
MES ŠAUKIAMI Į GAR
BINGĄ KOVĄ

KATAUKįJ AKCIJOS IR
SPAUDOS SAVAOĖ
NEW JERSEY

dienų. Po to buvo daromos eisenos, ku bar turiu jų palikti. Turtingas pažįsta duonos, dar ir su sviestu. Daugiau, ra
■
riose buvo vaizduojami karalius Vladas mas siunčia į Romų, kad mokinčiaus ta sit, nėra ko reikalauti,
Jogaila, karalius Kazimieras, šventojo tė pybos.
Jūrų vanduo tyliai žiūri į jį. Gal,
vas, penki karalaičio broliai, karalaičio
Roma artistų centras. Išeik ten pa jis mušto, kaip išrišus tų klausimų. Jis
protėvis, motinos tėvas ir daugelis kilnių skirtus mokslus, sunkiai tave kitas stu pasižiūri į žalsvai mėlynų vandenį. Mato
(Pabaiga)
Lietuvos bajorų.
dentas pralenks. Amžiname mieste suži ateities paveikslų......Jam neužbaigus moKeliolikai metų praslinkus, to paties
Šventa truko astuonias dienas. Taip nosi, kuip aukštai stovi piešyba ir kiek kslo, tėvas miršta. Per toli sugrįžti pa
prašė Maltos ordenas. Kapituloj vyksta
puikiai buvo minimas mūsų šventojo Tau mažai tu žinai apie tų mokslų. Pasaulis, bučiuoti sudžiuvusio nuo vargo tėvo vei
įdomios diskusijos: duoti ar neduoti? Kun.
tiečio kaulų gavimas tolimame krašte.
sužinojęs, kad studijas Romoje baigei, dų. Jo mylimas brolis vedasi. Jis negali
M. Zgierski įrodinėju, kad per dažnai da
A. Rodą (“M. V.”). galvų tau palenks.
duoti gerų patarimų. Per toli. Silpnai ap
linamos šveųtenybės perdaug supopuliarėja ir nustoja pirmykštės reikšmės ir apie
Nesuvaldomai gniaužė pirštus Aleks- nuodydama savo žingsnius, jo sesuo saKETURI METAI
arnlras Rinsgaila. Kam paliks meilužę, 1 vo keliais nuėjo, Dievas žin kur. O jiš
tai plačiau žinioms pasklydus, nebūsią
galima atsiginti prašančių. Nutarta: Malištikimų panelę. Ar ji lauks .jo sugrįžtant? galėtų padėti jai. Gale, jis norėtų dar
New
Yorko
uostas.
Jisai
gausingai
Kaip meiliai ji jam sakė tylių “su Dicv.” kartą apsimųstyti, ar sekti tą luomą, ar
f tos Kavalieriams ir kardinolui Ursini duone. O kas daryti? Jis taip pesimistiškai
r ti po labai mažų šv. kaulų gabalėlį ir vi apklotas žmonėmis. Neužilgo išplauks di Platus pasaulis. Platūs jo jausmai.
siškai slaptai, kad kiti jų pavyzdžiu ne dysis garlaivis “Paris” į tolimųjų kelio
Atsiskirti nuo jos beveik neįmano žiūri į gyvenimą....
nę
—
Italiją.
Hžiaug.ino
ir
nuliūdimo
ti

pasektų (1690 m.).
Tris kartus drūtais staugimais suma. Ar tas turtuolis negalėjo leisti jį va
Belgijos Mechlino jėzuitų įsteigta jau pas žmonių tarpe. Beveik visi keliaunin- žiuoti į Moittreal? Čia yra garsusis vie kaukė garlaivis. Reik eiti! Gal, neiti?
nuolių draugija
Sodalitas — gavo irgi kai linksmi, išskyrus vieną studentą, ku- nuolis artistas Jean Bertrard. Jis galėtų Kaipgi palikti tą viską gerai išrišti? Jis
iŠ Vilniau., trupinėlį. CadėkoM rnS- | ri» rymojo ant iškišto m,ulinio stnlpo ,
pamiršo ir nūnai tik atsiminė, kad Dieta> taip relikvijų gavimo įvykį aprašo: pr,aplankote. Jį gaubė nuaiimnimaa. sala
...........
karčiais sugrįžti namo atostogoms pas sa- vulis padės jam ir viskas gerai išeis. Jis
1691 ’»». vietos arkivyskupas pripažino, | jo gulėjo dvi išpūstais šonais valizos,
,, , .
.
, . ..
, ,* vnosius. Dabar?...
paskutinis užbėgo ant, laivo denio. LaiKeturis metus mokinti.; Italijoje! Jis
kad ir pačios relikvijos ir lydimas vysk.
Nieko daugiau jam nereikėjo, tik vas plaukia iš uosto.
.Bžostovskio laiškas yra autentiški. Jos sudejavo. O, kaip aš galiu važiuoti? Sun- Į
buvo įdėtos altoriun ir tena’ jaa garb’no ku palikti visus pažįstamus. Aš pamylėjau sužinoti piešvbos vertelgystę ir jis gauna
Kazys Adna
liaudis ir buvo sakomi, trys pamokslai į ‘Ameriką. Ji graži, patenkina mane. Da- viet§, Švento Lauryno kolegijoje. Užteks

ŠV. KAZIMIERO RELIKVIJOS
VILNIAUS BAZILIKOJ

I

i -U

j;

PIRMOJI KAITRA
Miela saulutė nušvito, nušvito —
glosto žemelę karštai, jau karštai:
lyg žirniai iš aukso karštai pasirito
j žemę, be pertraukos — vis iš aukštai...

Kelias jau pirmąjį kartą dulkėja,
ir debesio dulkių dar vaizdas gražus,
paskiau jis visiems jau labai įkyrėja
ir darosi biaurus, labai įkyrus!
Dar gy vas žiemos pragaištingas šešėlis
vaidentuvę gąsdina šalčio vaizdais,
pavasaris jau ištiesų atsikėlęs
^aK n,inLs išblaško gražiais pažadais,
Vakaro kelią apspinta sujudę
vikručiai gyvūnai
švelnučiai uodai,
kaitroje gyventi mažyčiai nubudę,
gyvenimą leidžia malonų linksmai,

Jau visa vien pergalę žiemai parodo:
vasaros dienos — puiki ateitis
Kentėti žmonėms jau nusibodo —«
nudžiugs nukamuota jų širdis!..
Arėjas Vitkauskas

Biržai, 1929 m., V. 6 d.
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reikėtų įvesti operon, nors
jos vokiečiams ir nemalonios
būtų.
(Tųsa ant 4-to pusi.)
senesnės kartos vaidintojų.Vai į Panegyrika prezidentui. —jmusi šaukti kalbėtojui “braMes lenkiantis vokiečiams. vo.” Ir tasai susirinkimas pa
dinime dalyvavo: Pi*. Sutkus
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
— Rusteikos, kontrabandnešio — ‘'Šaltinėlis” mokyklose. sibaigęs fiasco.
GRAŽUS VAKARAS
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
— “Žinijos” bendrovė. —
rolę. Ona Maciutienė — o žmo
Mes lenkiamės vokiečiams,
Nei šis, nei tas apie Vilnių.
,nos. Pr. Bortnikas — jų sūBal. 23 d. Šv. Cecilijos cho- naus p Urbšaitė — jų duk
Pavasaris. >— Pradžios pildom jų užgaidas, kai jie
tangas ir neprileistų prie tei ras, vedamas varg. A. Glem- tfg> j jfc>verstainas - dzegormokyklos paverčiamos 5—6/uo tarpu Vokietijoj persekio
sino ir prašyti savo klebono žos, buvo surengęs labai Kra* inieisterio. P. Glugodienė —
m. mokyklomis
> kiekvien,> lietuvišku judepagalbos, valdybai pasidarba žų vakarų parapijos labui. Pu- ĮBarbės. J. Zdanis ir J. Mičiuisį, viešai daužo
luviams
SMAGI NAUJIENA
vus ir abi puses suvedus, kle blikos prisirinko pilna svetai-jlis
(Mus, korespondento).
| ?ran,lus- Pakaks, H P™>žandarų, M. Žitkus bonas kun. A. Balinskas pęr
įminsime vokiečių elgesį su
nė; jos tarpe buvo matyt in- kaimiečio. Vaidinamas taip užŠįmet V isconsin’o Lietuvių ipUSę valandos viskų baigė: iš
Kaune
labai
plačiai
kalbamūsų tautos veteranu d-ru Vylaimi Šventė bus Racine bir j didelio teismo neliko nei žen teligentų daktarų, advokatų, Imponavo publikų, kad sveiki- ,ma apie vienų kažinkokį tau-'dflnu.
vaistininkų ir kitų.
knriam0
kli0 25 d. Dainų Šventę ren- jj0. “neprieteliai” draugiškai Vakarų pradėjo vietinis kle niraams ir komplimentams no. Unin^ susirinki
Kaip gi mes elgiamės. Mes
buvo
galo.
•
pa Šv. Kazimiero parapijos pasidavę rankas viskų baigė.
vienas kalbėtojas sakęs panebonas, kun. K. Bičkauskas inet smulkmenose bijom vokie
•boras, vadovaujamas varg. .T.
Gerb. klebonas kun. V. Vii- gyrikų prezidentui Ant. SmeAlano manymu, ir dabar tas žangine kalba.
čių užgauti ir jiems lenkia tvaikas skaitosi kuomet esi skau
Cumpytės. Tai pirmas Racine pat galima padaryti. Klebonas
Pareikalauk tikru Bayer
Pirmiausia sulošta labai kutaitis truP? Pakvietė veika- tonai. Anot jo, Smetona esąs mės, atsiprašinėjame išanks- sme!
Aspirin, net tik dėl saugumo, bet
)kis įvykis, kuriam dalyvaus, gali būt geriausias teisėjas. juokinga komedija “Velnias.1* pakartoU parap;
ver- didžiausias tautininkas, mat to. Kas matė pirmų ir sekan dėl greitumo.
Tabletka paženklinta Bayer grei
ie Šv. Petro parapijos choro, !Finansigku ir draugišku atžvi- ne boba.” Visi artistai savo I1** sekmadienį. Vaidinta du net vystykluose būdamas, tau
tai ištirpsta. Yra daug greitesnis
iar ir AVaukegan’o šv. Bal- lgiu tokis teismas naudingas užduotis kuo gerinusiai atliko lkl:rt,l: P°Piet ir vakare- Visas tiškus darbus dirbęs... Sulyg čius “Gražinos” pastatymus už vaistus siūlomus jo vieton.
Valstybės Teatre, tie aiškiai
Jei'gu matytum kaip Bayer As
ramiejaus parapijos choras, ir garbingas.
tais žodžiais salėj pasipylęs
ParaP- naudai.
ir taip prijuokino visus, kad Pelnas
pirin padarytas, žinotum kodėl jis
pajautė
Vokiečių
pasiuntiny

turi vienodą., pasitikimą veikimą.
’arkas paimtas gražiausias vivisuotinas juokas, publika ėTaigi, draugijų valdybos ir ir po metų atsiminus reikės
esate patėmyję, jus gerai
Vaidinimas ir čia gražiau
bės įtakų: juk tai jos pastan Jeigu
tinote, kad tableta.1’ su Bayer šta
or" Visconsin’e, t. y.. Mid- skundėjas, pagalvokit.
juoktis.
greičiau ištirpsta ir pradeda
siai išėjo. Daug dalykų scenai
gomis pakeista kai kurie šios mpą
Spauda (J. Naudžius).
veikti daug greičiau, negu silp
irk prie pat Higlnvav
Po to visas choras padaina- parūpino pats klebonas. VelyMenas ir Laisvė (Snauda- gražios operos vyksmai. Įdo nesni tabletai.
Racine 6 mylios į šiauPrisilaikykite ti*krojo Bayer As
Racine nesimato darbų pa-lvo gražių dainelių; dainavo kų rytų klebonas kun. V. Vilmu, kų padarė mūsų pasiun pirin.
lis).
Jus žinote ką vartojate, jus
v
žinote, kad jis nekenks; nieko
gerejimo. Nors jau vasara čia taip pat kvartetas ir duetas, kutaitis iš sakyklos pasakė iltinybė
lietuvybei
ap.
augoti
jose nėr kad suspaustų širdį. Jus
Vienybėje Pasisekimas (G.
Chorų vedėjai dėl platesnių
žinote, kad jums pagelbės.
Dėl
pat, bet daug žmonių be dar* Po programos sekė šokiai, gų kalbų nušviesdamas veika
Vokietijoj,
ir
ar
labai
vokie

F. Jurgelionis).
galvos skaudėjimo, šalčių, neural
įformacijų malonės kreiptis
reumatizmą, saugus ir tikras
lai. Miestas šelpia, kiek gali, kuriems griežė gera orkestrą, jlų bei artistų patyrimų ir nuočiai su ja skaitosi. Jei taip, gijos,
Apžvalga (J. N.).
vaistas yra visuomet tabletas su
varg. J. Kumpvtę, 833 Cen - ir vis atsiranda naujų praša- 'o aut galo buvo dovani} šo- širdžiai dėkojo visiems.
tai kuriems galams mes jiems striki pa—
Iš Mūsų Veikimo.
er Str.. Racine, AVis.
učių pagalbos. Šeimynos ap jkiai (Prize Dance). Dovanai Po pirmojo lošimo (verbų
turim pataikauti ir kam gi
rūpinamos viskuom, pavienius buvo skirta tai porai, kuri gra sekm.)' ten pat salėj surengta Vieno numerio kaina 20 cen pataikaujam. Tat visai berei
Choristai skundžias, kad tu- maitina ir moka už kambarį
žiausiai pašoks. Teisėjais iš skani vakarienė dalyviams ir tų. Galima siųst pašto ženk kalingai išmesta iš “Graži
panelė pasiėmus reikalingas tik 4 į mėnesį. Žinoma, kaip
rinkta Dr. Forszt, J. Buloto- svečiams. Vakarienę suruošė lais.
nos” anos scenos, kurias vėl
'boro knygas ir negrąžina, pirma buvo niekas, o dabarti
vas, Ad. B. Juodis ir varg. A. aukomis prisidėdamos O. Mar
edailus pasielgimas.
niu laiku ir tas gerai. Už na Glemža. Teisėjai ištik-rųjų iš tišauskienė, St. Mušinskienė,
mus, kuriuos miestas nuomoja rinko porų, kuri gražiausiai J. Juknevičienė, M. KnzmausTarpe pašalpinių draugijų ir irgi sumažino. Pirma namų sa- šoko, o publika patvirtino ra kienė, Mozūraitienė, O. Pečaiieno nario kilo nesusiprati- vininkas gaudavo iš miesto nkų plojimu. Toji pora buvo tienė, M. Juknevičienė. Visoms
DUOKITE VISUS SPAUDOS
las. Ir viena ir kita pusė sa- rendos $25, dabar tik $10 gau
Petras Poška ir Adolfina Mo- priklauso didelis padėkos žo
:o, kad laimės. Iš tikrųjų gi na; kitiems už prastesnes vie
ckaitytė, abu Harbore augę ir dis.
DARBUS “DRAUGUI”
ibi pusės pralaimės.
tas numušė net iki $6 į mėne choro nariai. Dovanų gavo pi- Atsisveikindamas su lošėjais
klebonas pareiškė, kad šis vei
Prieš keletu metų S. Ta R. sį. Savininkai sako, verčiau nigais.
negu tokias 1 X Prieš porų mėnesių suor kalas už kokio laiko turi būti
k. A. 67 kuopos narių tarpe tuščių laikyti,
ganizuota nauja Altorių Puo- j vėl atvaidintas
ųlo nesusipratimas, bet, pata nuomas gauti.
Todėl patartina kitoms ko
ms centro valdybai, kad kuo
Šimo dr-ja, kuri labai čia reijos valdyba dėtų visas, ,P;?^-„ Šį sekmadienį bus renkami j kalinga. Bažnyčiai reikia vi- lonijoms pasinaudoti pirma
jlmnnoliai miškų darbams. Vienokių naujų drabužių, nes se- proga.
tos laikraščiai rašo, kad ims nieji baigia plyšti. Pirm. E. Rengiant lošimų, Clevelando
ATLIEKAME
300 žmonių. Tokia kvota esan Grimailienė darbuojasi, kiek “Plain Dealer” (rytinis laik
ti Racinui. Atsirandu ir tokių, galėdama, kad pirmiausia į- raštis) veik per ištisų savai
kurie nenori važiuoti, nors taisyti naujus drabužius tar tę dėjovaidylų paveikslus su
miesto duonų valgo. Sako, kad nautojams. Už kokios savaitės plačiu veikalo turinio aprašy
jam turi likti visi $30 į mė narės išeis rinkti aukų tam mu. Po vaidinimo įdėjo kai
(Tęsinys iš 2 pusi.)
nesį, o namiškius, kad valdžia tikslui, todėl nieks neatsisaky kuriuos svarbesnius vaizdus,
lavaitė. Visi New Jersey Dva užlaikytų. Bet, sulig valdžios kit nuo aukos; paremkit kiek į Vakaras
buvo surengtas
sios Vadai maloniai prisidėjo patvarkymu, namiškiai turi kas išgalit.
! triusu komisijos: K. S. KarGreitai, Gerai ir Pigiai
jrie šio kilnaus darbo.
naudotis jaunuolio uždarbiu.
X Ateinantį sekmadienį, ba- ipavi(‘io ir p- Glugodienė*. VėKatalikų akcijos ir spaudos Žinoma, miestui tas palengvė landžio 30 d., Šv. Onos drau- |liau buvo Parinktas J. Sadaulavaitė įvyksta šioje tvarkoje: tų, nes jau trūksta pinigų, o gija rengia šokių vakarų, Kru- ,skas» 1)e^ pastarųjam mažai te
Balandžio 23 d., sekmadie- šelpimui galo nesimato. Pir pos svetainėj, prie 150 gatvės ko darbuotis. Daug dirbo P.
lį visose New Jersey bažny- ma Racinas labai gausiai šel ir Baring avė., East Chicago, P. Muliolis tikietų tvarkyme.
SPAUSDINAME:
Korespondentė
iiose yra laikomos pamaldos pė, ar kam reikėjo, ar ne; (la Ind. Pradžia 6 vai. vakare. Į*
' Ji ž katalikų akcijos veikėjus Vt kas tik norėjo, o dabarti žanga 25c. Pirmininkės M. Pakatalikiškos spaudos plati- niu laiku jei kam ir iš tikrų- švinskienė ir E. Sličkienė dar
Tikietus,
Bilas,
tojus bei skaitytojus. Pamo- iu reikalinga pašalpa, bet jau,bad visur ssvečius pa
Plakatus,
Laiškus,
slai sakomi apie katalikiškų netaip lengva gauti. Sako, nėr tenkinus. Visi širdingai kvie
Serijas,
Konvertus,
iš ko ir prašančius pašalpos čiami dalyvauti ir linksmai
pandų.
Programas,
Draugijoms Blankas,
“Draugo’ redakcijoje daT
vaitės bėgyje įvyksta ka- gerai apžiūri, ar iš tikrųjų laikų praleisti.
Posterius,
Konstitucijas,
b akcijos ir katalikiškos reikalingi pašalpos. Mat, atsi Dabar Šv. Onos draugija tu galima gaut “Studentų Žod
Įvairius
atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
us klausimais prakalbos ,randa neteisingi} reikalautojų. ri paskelbus vajų; priima mo žio” No. 1 ir 2 (sausio ir va
B. V. teris ir merginas iki 35 m. a- sario mėn.). Tai įdomus, rim
ioje tvarkoje:
tas, patriotinės lietuviškos
Ir Kitokius Spaudos Darbus
Bayonne, N. J. — balandžio
mžiaus dykai, t. y. be jokio
24, pirmadienį, po mišparų ka “DRAUGO” VAJAUS KON įstojimo mokesčio, o vyresnio dvasios Amerikos Lietuvių
GERTAS KENOSHOJ
Katalikų Studentų Draugijos
ba kun. J. Balk finas ir p. Vil
amž. turi mokėti pusę įstoji
Visais spaudos itikalais kreipkitės,
GEGUŽĖ 7 DIENA
žurnalas. Žemiau paduodame
niškis.
I ’
mo mokesčio. Moterys ir me
abiejų numerų turinius, kas
Newark, N. J. — balandžio
rginos, pasinaudokit proga.
geriau negu aprašymas pa
25 d., antradieni, 9 vai. vaka
Ieva
Sekmadienj,
gegužės 7 d.,
rodys šio žurnalo turiningu
re kalba misijonierius Tėvas
mą, rimtumų ir literatinį
J. Bružikas, S. J. ir svečias. Šv. Petro parap. svet., 7tli
brangumų:
Elizabeth, N. J. — baland Avė. ir 51 st St., įvyksta
“
Draugo
”
vajaus
koncertas.
Vasario mėn.
žio 26 d., trečiadienį kalba
Programoj
dalyvauja
p-lė
Nepriklausomybei 35 metų
AUŠROS SŪNUS SCENOJ
kun. J. Balkūnas ir p. Kru
2334 S. OAKLEY AVENUE
E.
Mickūnaitė,
pagarsėjusi
lic
(J. P. Pilipauskas).
šinskas.
Paterson, N. J. — baland tuvaitė artistė, kuri pasižymė Balandžio 2 d. miesto audi Lietuvos Liūdėsys (Snau
žio 28 d., penktadienį, 8 vai. jo Lietuvos ir Italijos operoj, torijos niažųjam teatre Lietu dulis).
CHICAGO, ILL.
o
dal>ar
stebina
amerikiečius
Metamorfoza
(Jonas
Kmivių Kultūros Darželis statė
vakare, kalba kun. J. Balko
savo
malonu
ir
išlavintu
bal

scenoj įžymų ir begaliniai už tas).
nas ir p. Krušinskas.
Dante Alighieri (Kun. K.
Telefonas Roosevelt 7790
imantį Sofijos Kimontaitės Čiu
Jersey City, N. J. — balan su.
Nepraleiskite šios progos iš rliouienės 4 veiksmų iš spau Jenkus).
džio 30 d., sekmadienį, 7:30
Kam Mokytis! (J. K. Novai. vakare, kalba kun. J. Ba girsti šių garsių dainininkę. dos draudimo laikų veikalų,
Tie, kurie yra girdėję jų, vėl — “Aušros Sūnus.” Veikalas rankevičiutė).
lkonas ir Vilniškis.
Reikia Darbo (J. J. Kupre
Prašome toje savaitėje pla trokšta jų išgirsti. Atvykę ne gražiai atvaidintas. Publika
buvo taip patenkinta, kaip nie vičius).
tinti katalikiškų spaudą, ypač sigailėsite.
/♦/*/*/♦/ i mi i r IH » i i A Ii .i ■ —AUMUEE—B
“Darbininkų.”
kuomet. Visi lošėjai buvo iš Į Eilėraščiai (Plytaitis).

LIETUVIAI AMERIKOJE

MSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS j

LIETUVOS GYVENIMAS

INDIANA HARBOR, INO,

RAGINE, WIS.

GREITUMAS!

sala.i

Lietimu Kataliku
Vienybe

SUSIPAŽINKIT SU “STUOENTĮĮ ŽODŽIU”

B

CLEVELAND, OHIO.

Draugas Pub. Co.

Trečiadienis, baland. 26, T933

n R A U G A S
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Šv. Kašte pasakojama, kad
I Dievas suteikęs faraono Mejreuptos Širdį, kuris, kaip ži(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) brangokai atsiėjo, tačiau jos
Šventajam Rašte yra para-ei j a priėjusi išvados, kad taiin*a’ nenol'®j° išleisti iš Egipgerokai pakėlė žemės ūkį, la šyta apie pasaulinį tvanų, iš-Į bus bibliško Sodomos miesto /'/
Faraono Mereueptos
Išeinąs Klaipėdoj vokietini-.
bai sudomindamas jaunimą. naikinusį, gyvybę žemėje. Tik griuvėsiai. Miestas, kaip mat) j
-via rasta, po kiek tūknkų organu ir visai atvirai
Taip pat ne be reikSuifis pa Nojus su laivu išsigelbėjus, ti iš radinių žymių,
turėjęs į f'^anr*1’ n:,(‘Lb visai gerai issirodo savo veidų. Karo cenzū
liko ir žemės ūkio rateliai. drauge išgelltėdamas po pore žūti nuo degančios sieros, !
tiek, kad ją buvo ga- nę pribuvo pirmieji atvežę pie vykintas kerštas, tik toms, šį
ros išbrauktus straipsnius “M.
Jaunimas mielai tlalyvauja į- lę visų buvusių žemėje gyvu Reiškia, Šv. Rašto pasakoji- [li,na ištirti’ naudojant medici- ną ūkininkai, jie pamatę ne- aktą įvykdžiusioms moterims,
D.atspausdina rotatorium ir
vairiose žemės ūkio parodose. lių. Mėgstą visu kuo al»ėjoti mas yra tikrai istoriškas daly jnos pramones. Ir ką gi? Žino paprastą vaizdą. — Dklelia- pačiam
pienininkui ir dari
laiškų pavidalu išsiuntinėja
Vis dėlto nereikėtų panaikin vienas kitas neva mokslinin kas.
mas
anglų
chiiuigas
tildąs
nie
sėdėjo
visiškai
nuokaikom teliks žinoma.
savo skaitytojams.
ti žemės ūkio klasių, nors pra kas ir tvano pasakojime ma
Moyiiilnu. vienoj
paskaitoj gaS) iki kak|o įmurdyta8 į
Kas, ėjęs mokslus, nėltitų
džios mokyklos ir perrefor tė tik padavimus, neturinčius .kalt...
....... .i. „„„ v- ilnKhi k“'lal'ki;iltl,j
chirurgų suka BUriSt(>uiis
rankomis,
Pradžios mokyklas vėl pra
skaitęs
gražų
neregio
senovės
,i
r
.,
11(r
:;
n
;
l--ui
mini
'
muotos.
■ ,draugijoj pranta, kad minižiūrjs bežadis pient
jokio pagrindo. Tačiau poka
dėjo lankyti “Šaltinėlis”. Mo
graikų poeto Homero poemų, lllas faraonas sirgęs tam tikra
kytojai sako, šituo laikraštė Baigusiems žemės ūkio kla riniai kasinėjimai toj vietoj, lhjados ir tiesėjos, kuriose' girdies liga>
vadiaama įlinkas.
liu vaikai labai patenkinti. ses duodama pažymėjimai, lei- kur buvęs kadaise Abraomo pasakojama apie Elados grai-1 atheroma, tai yra širdies sie
Ar tai buvo žiaurus šposas,'
Nežinia, kieno pastangomis, džią be patikrinamųjų, egza- miestas Ur, parodė, kad yra
kų karą su Trojos karalium nedų sukalkėjiinu. O ši liga!artokiunepaprastu
būdu įBuy gloves with whaf |
“Šaltinėlis” mokyklas lanko J minų stoti į žernesniąsias z«- dviejų kultūnj liekanų, kurios
Pnamu, kurio sūnus Parisas labai neigiaimi veikia
j
it savęs
ar vien Tėvų Marijonų, ar mes ūkio mokyklas. Vadinas, gręžtai skiriasi vienos nuo ki
pagrobė vieno graikų kara- • gaussielos gyvenitna. Ligoais >
Suoančiotas
Kereik
mokėti 60c. u J
Švietimo Ministerija pagaliau šitie pažymėjimai mokiniams tų. Tos liekanos atskirtos vie
dantų
mostį.
Llsterine Toliaus Menelajans žmoną, grak ; pasidaro žiaurus ir užsikirtęs 1 ir su-suirusiais” nervais — jaučiaoth Pašte gaunama so 2 Ei c.
prisiruoš© jį užprenumeruoti. gana svarbūs. Tuo tarpu eg nos nuo kitų storu molio sluog
, _ . t?s silpnas ir pavargęs — tik pusiau j
sčiąją Eleną. Supykęs už tai Į savo j«ižiūrose, bijo pralieti žmogus. Jeigu taip, štai yra geras j
Tėmyk, kaip Kerai Ji vei
Kaip ten bebūtų, tačiau šito zaminai dažnai, būdavo, at sniu, kuriame nerasta
žmo
kiau J* vartotadam&s per
tonikas, suteikiantis geresnes dienas.
Menelajus pasikvietė talkon k.^ naujo> palieka sunkiai su- ,
metus sutaupai 23 00.
darbo iniciatorius tenka tik liekama visai nerimtai. Šių gaus pėdsakų, o tik žuvų.
daugiau
graikų valdovų ir jie, , jaudinamas. Tuo būdu šių lai- i
pasveikinti, kad vaikučius eilučių autorius žino keletą Reiškia, turėjęs būti 'tvanas,
LISTERINE
padalę sąjungą, laivais nup- ,ky medieir.a davė nuostabų
atsitikimų, kur žemės ūkio kurs sunaikinęs senąją, pirmy
prisiminė.
laukę j Mažąją Aziją, kur ne- yv Kašto teisingumo įrody yar užvardinimas TONIKO, kur} Gy
TOOTH Pi
klasėse buvo per 15-16 moki- kūtę kultūrą. Prieš tvaną, da
dytojas Specialistas išrado, ir kuris
toji nuo kranto stovėjusi Trones faraonas, iš tikrųjų, dabar parduodamas visose vaistinS“Žinijos” b-vėy matyt, nu nių klausytojų. Iš jų gal pora bartinėj Mesopotamijoj, tarp
se. Nl'GA-TONU yra kombinacija
ja, garsaus karaliaus Priamo buvęs žiaurios širdies...
tam tikri} tonikų alterativų, kurios
sistačiusi išleisti visus žino tebuvo silpnokų, gi visi kiti Tigro ir Eufrato upių, buvusi
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
sostinė. Dešimts metų apgulę
valgysite geriau, — miegosite sal
mojo vokiečių rašytojo Kari buvo pakankamai stiprūs ir aukštos kultūros šalis, gyvena
(“V.”). džiau. Tūkstančiams vyrų ir moterų
laikė miestą sąjungininkai, kol J. Ramutis.
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų
YOU
M>ay romanus. Jau išleista visai tinkami gauti pažymėji- ma šumerų ir akadų tautų.
treatmentas už Vienų Dolerį — gau
galų, gale, tik gudragalvio Uli
A
kite tikrųjj—garantuotas.
“Sidabro ežero turtai” irimui. Deja, apskrities agreno- Tai buvę maždaug prieš 5/)00
so, arba Odisėjo, i,mokyti, gud PIENININKAS PASUKŲ
IN BU Y1MC
“Winnetou.” Kari May romajuio atstovas teatsivežė tik 10 metų. Anglų mokslininkams
KUBILE
rainu paėmė miestą ir jį vis
nų turinį sudaro įvairūs nuo- pažymėjimams blankų, todėl j bekasinėjant net pavyko rasti
Pagelbėjo Geliamai Ranki i*
.BAKING
tikrai. Autorius nepaprastai pareiškė, girdi, tik 10 klausy- karaliaus kapą, kur prie kara kai sunaikino. Daug kas iš is
Sako Ponia Nowakowska
Kovo 30 d. 11:30 vai. nak
*rawi>ER
sakojimą
“Per suvirs du. metu turėjau neapsa
gerai žino geografijų ir tų ži- Į tojų turi baigti kursus ir gau liaus kūno rūbų buvo padėti torikų šj Homero
ties Panemunio pienininkas p.
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis.
sių nesigaili įlieti į savo ro- ti pažymėjimus. Vedėjas 110- auksiniai šalmai, durtuvai, ale laikė gražia poeto vaizduote, Kirpiklis grižo pasisvečiavęs
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
didelės
vertės
dailės
kūriniu,
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro
manus. Labai gyvas stilius, į- iroms nenoroms turėjo trejetą basio, vario ir sidabro indai,
pas pažįstamas paneles. Bėra
}’ain-Expellerio visi skausmai prany
kol
XIX
amž.
antrojoj
pusėj
ko. Aš dabar esu visiškai sveika,
domūs nuotikiai, geografijos ar ketvertą mokinių palikti auksinės grandys, puikios žai
kiaant buto prieangio duris
ačiū stebėtinai geram vaistui Paipvokiečių
mokslininkas
ŠlimaExpelleriai.**
r5SSictJ
žinios — štai,, faktoriai kurių kitiems metams visiškai be džiamos lentelės ir dar daug
B< N.
prie jo staiga atsirado trys
nas
nuvyko
Mažojou
Azijon
ir
Philadelphta, Pa.
dėliai šie romanai taip mie reikalingai, tik dėlto, kad po kitų brangenybių. Vadinasi,
kaukėmis kaukėmis užsidengu
V5Ž—DoMKtleJ/
lai jaunimo mėgiami ir skai nas apskrities agronomo at tvanas yra neginčijama teisy remdamasis Homero davi sios veidus moterys ir....
DoubfeAction/
tomi. Reikia tikėtis, šio euro stovas teatsivežė 10 blankų. bė, kurią, be to, patvirtino vi niais tikrai rado Trojos mieš
Kada rytui išaušus j pieniMILLIONS Of POUNOS vSED
piečio romanus pamėgs ir a- Tokių atsitikimų žinau keletą. sų tautų padavimai.
to griuvėsius, kurie atrodė ly
BY OUM COVERNMEMT
merikiečiai ir šį vertimą mie Jie rodo, kaip buvo nerimtai
giai taip, kaip neregys HoreAmerikiečių
mokslininkai,
lai pirks ir skaitys. G-eistina, žiūrima į šį taip svarbų dar
Nustatyta,
tyrinėję Negyvųjų Jūrų apy ras apdainavo...
kad ir kiti šio autoriaus ro bą.
linkes, visai netikėtai rado ne kad Trojos karas buvęs noažmanai būtų išversti. Vertimo
kalba būtų nebloga, tik esa Dabar visi žavimės afcėjū- žinomo miesto griuvėsius. Iš-į<;auč? XI , amž. prieš Kristaus
ma nemaža korektūros' klaidų. nės Terfren Lai los pranašys tyrusi rastas liekanas, ekspedi gimimą.
tko£ REALLY
I
tėmis Vilniaus klausimu, mat
Vilniaus klausiniu pas mus j°s mums gana palankios. Lapasireiškė ir kitokių nuornoįdomu, kaip ji pranašauKas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
nių, nors turėtumėm būti vie- t U nuvykusi Varšuvon.
-iv.
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
ningi. Labai gaila, kad net į—---------------to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
žymūs mūsų žmonės pradėjo
ANGELIE6IAI VEIKIA
ir vizas; rezervuoti vietas, ries pirmiau užsiregistravę,
šituo reikalu šnekėti nei šj,
________
visada geresnes laivuose vietas gauna.
nei tą. Kas kas, bet mūsų tau-[ Maištai (Utenos apskr.) —
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
tinės organizacijos, vadai ir
vadės p-lės EI. Paulavirę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
iri Idys.
visa spauda turi šiuo klausi-Į
pamokomi ir prižiūri
mu reikšti vienokią nuomonę : nd jįe dažnai daro susirinki“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
Vilaius mūsų buvo ir bus. La- niuS)
ruošia i egzaminams,
vasarines Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Ile
, -c
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlyn”; gegužės 27
bei gaila, kad kai kurie mūsų Taip pat ruošia vaidinimą pla
d. “Gripsbolm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys
neva tautiškų organizacijų va tesnei visuomenei. Vaidinimais
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
dai ir spaudos atstovai atro- 'angeliečiai gana gerai užsiresėdimo.
do, lyg lenkų papirkti. Tuo komendavo. Buvo išvykę su
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
gi tarpu užsienio spaudą ra-'gastrolėmis j provincijos mietes
ant
visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
šo ilgiausius straipsnius apie1 otelius bei kaimus. Gavėnios
pasaulio
kraštus.
mūsų suskilimą Vilniaus klau įlietu mokosi giedoti bažnyti
simu.
nių giesmių. Angeliečiams pa
Nesirūpink nfe
Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėtų
deda ir kun. Br. Novelskis sa
*
pss.“
mu.
pie'
Pavasaris atšalo. Buvo pri- vo pamokymais ir patarimais, vargo. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų
išbėrimai*, sp
Ir kitais odos negerumais.
snigę. Atlėkusiems paukštelia na, ir gausia parama.
apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.
gauk gydant} antiseptiką. Žemo—
ms giedriosios dienelės vėl
Angelietis
«a umis.
Aptlejsose,
S6c.,
Ne.,
!
I
pragaru pavirto. Tačiau jie
21.00.
Virš paveikslėlis atvaizdoja DK. A. LAURAIČIO vieną
vis dėlto nesiruošia į šiltuo
SKAITYKITE IR PLATIN- jis keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba-į 2334 Sc OaKlU AvS
sius kraštus grįžti. Tikisi šiuos
^On SKIN iftRiTflTlCN,
KITĘ “DRAUGĄ”
'lių, kurie randasi ant 2423 W. Marąuette Rd. (Adv.)
1
sunkumus pergyventi. Ūkini
nkai jau buvo bepradedą sėti
vasarojų, tačiau susilaikė ir
nustebę laukia, kas toliau bus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

IŠKASENOS DAUG MOKSLUI
PASAKO
_________

j

į

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D. 1S33, VYTAUTO DARŽE

Nuža-fone

25c

L —• Yov
in u»ing
FOTSe
it. Ūse onfy foalf a»

tnuch M is r®quirad
«f tome others.

PAIN-EŽPEILEB

VAŽIUOJANČIU I LIETUVĄ
DĖMESIUI

Skin

CIU AGENTŪRA

Old Firehand

Nuo ateinančiųjų mokslo
metų pradžios mūsų mokyk
los paveūrčianios 5-6 metų mo
kyklomis, mat ligi šiol jos
buvo tik keturių metų. Lig
šiolinėse pradžios mokyklose
tebuvo tik 4 skyriai, gi nuo
ateinančiųjų metų pradeda
veikti 5 ir 6 skyriai, kurių
programą sudaro žemės ūkio
dalykai. Lig šiol veikusios va
karais žemės ūkio klasės suaugumems panaikinamos, ftios
ūkio klasės, tiesa, valstybei

žemo

,aiLiy*S UNCLE
CAA4-V
‘S.TKU'O K
____

V UOMNH!

«•

Trečiadienis, baland. 26, 1933

D R A TJG A S

lyra dalykas, vedantis prie pa- viskas. Yra jų ir daugiau. La
|| I sisekimo, tai geras ir rūpės- bdarių ūkio visokius reikalus
reikės aptarti. Jie yra svar
Tol. Calumet 4039
Tel. LAFAYETTE >067
Office Phone
Rea. and Offioe
*
čiai bus maloniai priimti, tin būs, nes kuo greičiau išmokė Ofiao:
Ros.: TH. UcailcMk 6286
1869 So. Leavltt 8L
Proepect IMI
kamai pavaišinti; jei bus su- sime to ūkio skolas, tuo greiCanal 0706
DR. A. RAČKUS
rengta gražus ir įvairus pro- j.čiau galėsime pradėti statyti
. GYDYTOJAS. CHIRURGAS
CENTRO SUSIRINKIMAS bus aptarta šiandien labdariui
GYJ»V2?JAS IR CHIRURGAS
gramas, susidarys jauki ir šei- reikalingus prieglaudas,
X—SPINDULIAI
centro susirinkime,
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
myniška nuotaika, tada gali3051 W. 43rd St
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak.
Labdariai,
nepamirškite, Į šį darbų, reiktų Įtraukti
2403 W. 63rd St., Chicago
Aktualūs yra ir šelpimo rei- Itczidencljo, Ofhukc 2«58 W. «Uth st. (Prie Archer Ava. netoli Kedsle)
. ma laukti ir pikniko pelno,
Valandos: io
OFFICE HOURS:
Valandos:
nuo
I
Ud
I
vaL
vakare
kad šį vakarų, Aušros Vartų jaunimas: mergaitės ir jauni
kalni. Daug žmonių kreipiasi
I to 4 and 7 to 9 P. M.
kuris skiriamas našlaičių ir
Beredomla lr nedėltomia pagal
Bunday by Appolntment
parap. salėj, įvyksta labai sva- vyrai
į centrų prašydami pašalpos.
senelių prieglaudos statymo
sutarties
rbus Liet. Labdarių Sujungus Daug kas gal pasakys, kad reikalams.
Viena centro valdyba nevisacentro susirinkimas, kuriame šiemet yra labai blogi metai,
TeL Cicero 1269
X—RAY HEMLOCK 8161
da gali tuos klausimus pati
būtinai turi dalyvauti kuopų dėl to reikia pamiršti apie vi Labdarių kuopos jau yra viena išrišti. Reikia, kad juos' .
dentistas
, ,, .
, d
So. 49th ct.
Cicero. DL
pasiskirsčiusius
pareigomis
pi
atstovai ir kviečiamos visos sokias kolektas. Blogi, ar ge
spręstų VISOS labdarių kuopos |
UUr. Ketv. Ir Pėtnyčiomis
(Naryauckas)
LIETUVIS DENTISTAS
svarbu, kad prie per savo atstovus centro su-',u7 a. HafJL~St
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kitos draugijos savo veikėjus ri metai, šelpimo darbas nega- knike. Labai
Chlcw ▼ai.; kaadlen nuo 10 v. ryto UU 8
.
_
...
valandai vakare
1410 West Marąuette Road
i
Poned.. s«red. ir subat. a — a Voi.
Įima sustabdyti. Priešingai —
prieigų būtų geiai prisire sirinkimuose.
prisiųsti.
1
NedėUomia lr Ueredouua susitarus
VALANDOS:
4847 W. 14th St
Cicero, UL
8 Iki 11 ryto; 7 iki 9 vakare
Klausimas kįla kodėl šis su jis dabar reikia didinti, nes ngta. Šiandien, vakare, centro
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Boulevard 7042
v . .
. skaičius
, .,.
• . j susirinkime. apie
tai plačiau Iki pasimatymo šiandien laTEL. LAFAYETTH 74M
Rea 8468 & MAPLEWOOD AVB.
sirinkimas yra svarbus?
šelpiamųjų
niekada
r
,
, .
, . pasikalbėsime.
t ;
bdarių
susirinkime,
Aušros
I
Šio vakaro susirinkimas yra nėra buvęs taip gausus, kaip ,
Vartų parap. salėj.
Labd.1
E N T I S T A S
Kiti reikalai
svarbus dėl to, kad reikės 'ga- dabar- PaSaliau nereikia, kad
I 4645 PSO.
TeL Lafayette 5793
ASHLAND AVĖ.
Gydytojas ir Chirurgas
Aukščiau
suminėtieji
dalylotinai prisirengti prie mums itoki°j Vainikų Dienoj žmonės
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
labai
dideles
aukas
duotų,
kai
yra
svarbūs
šio
vakaro
su
SeredoJ pagal sutartį
svarbios Gegužės Trisdešimto- j
VaL 2—4 ir 7—0 vaL vakare VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Šios t. y. Vainikų Dienos.
Kad ir P°
kitQ’ bet išsirinkimui. Tačiau tai dar ne
Res. 2136 W. 24th St.
Office: 4459 & California Avė.
dauguma duos, graži pinigų]
Tel. Canal 1111
Vainikų Dienoj mūsų, labtel. CANAL tėti
Nedėlioję pagal sutartį
suma susidarys. Rinkėjai turi
I----------------------------------------------------------laukia dideli darbai. Pi ]
|Tek
Canal
8187
Rea
Proepect
8868
kuo daugiausia žmonių apeiti.
vietoje reikia pasirūpi- s
dentistas
Tel. Ofteo lr Rea. Grovehill 0617
kad rinkliava našlaičiams j Todėl ir svarbu, kad tų rin
2201
West 22nd Street
6917 S. Wasbtenaw Ava.
Kapitonas
Specialistas iš
kėjų būtų ne keliolika, bet
Šv. Kazimiero kapinėse pasi
(Kampas
Leavltt
8t.
)
Gydytojas
ir
Chirurgas
Pasauliniame kafe
Rusijos
keli šimtai.
J
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
sektų. O kad taip būtų, reikia
1821 SOUTH HALSTED STREET
Nuo 1 Iki 8 vakare
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP
LŽSlSENf.JlSIOS
tr
NEIŠGYDOMOS
JOS
YRA
SeredoJ
pagal
sutarti
Labdarių
piknikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
turėti daug gabių rinkėjų. Ka
Reaidenclja <688 So. Arteeian Ava.
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmų krau
8421 West Marąuette Road
Labdarių
metinis
piknikas
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
dangi šiemet Šv. Kazimiero
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
VaL: 8-4 ir 7-9 vok. Ketv. 9-11 ryto
8 Iki 8:18 vakare
kapinių valdyba minės trisde įvyksta taip pat gegužės mėn. galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada Dp. CeK. Kliauga
Nedėlioj eueitarue
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
šimts metų jų įsteigimo suka 30 d. Po iškilmingų pamaldų mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
DENTISTAS
ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
ktuves, tikimųsi, kad gegužės kapinėse, žmonės pradės rink- valandai
2420
W.
Marąuette Road
4209 WKST a«U» ST.,
kampas KeHer Ava,
TH. Orawford W78
Pbone Canal 6122
Moterų ir Vaikų ligų
arti Western Avė.
30 d. į kapines suvažiuos ke tis į Vytauto parkų, kuriame
DR. S. BIEŽIS
Valandos: nuo 9 iki 9
Specialistė
lios dešimtys tūkstančių žmo tas įvairus piknikas ir įvyks.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone
Hemlock
7828
HRAKOR1A1:
4145 ARCHER AVĖ.
nių. Tad, suprantama, tokiai Piknikas — didelis darbas.
2201 West 22nd Street
Ofiso Tek LAFAYETTH IMT
žmonių miniai apeiti reikės ge Jį gerai suorganizuoti, reiš
Valandos: 1—1 lr 7—8 vak.
AKIŲ GYDYTOJAI:
Ofiso vai kiekvienų dienų nao • lU Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
ros armijos rinkėjų. Tai turė- kia — daug padirbėti. Neuž
IS ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
REZIDENCIJA:
tų«4mti.
rū tenka daug žmonių sukviesti.
GRABORIAI
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais
6628
So.
Richmond Street
lr Ketvergais.
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
pestis. Kiekviena kuopa turi Pikniko pasisekimas nevisada
Telefonas
Republic 7868
už NAUJĄ MAŽESNI,; KAINĄ
Rea. Tel. Hyde Park 8888
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
pasirūpinti sumobilizuoti bent nuo to priklauso. Svarbiausias
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
■plAHEŠr
po 15 rinkėjų, o kurios gali
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
Ofiso: TeL Victory ®93
ir daugiau. Kaip tų padaryti,

A K T A R A I:

LABDARIU DIRVAI -sye-

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. Y. S. NARES

DR. GUSSEN

DRi Gi Z1 VEZELIS

DR. F. G, MNSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

GARSINKITĖS “DRAUGE’

Daktaras

O

W!SSIG,

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR.SUZANA A. ŠLAKIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. VAITUSH, OPT.

S. M. SKUDAS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

LIETDVIS GRABORIUS

LACHAVICH
IR SŪNŪS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
TeL Roosevelt 7532

y

Mirė Balandžio 25 d„ 1938
m.. 3:30 vai. ryto pusės am

žiaus. Kilo iš Kauno apskričio,
Panevėžio parap.,
l’ajezorkių
kaimo. Amerikoje išgyveno 30
metų.

Paliko dideliame nuliudirne
moterį .Marijonų, tris dukteris:
Konstancijų, Stefaniją ir Albi
nų; vienų t>unų Ladisiovų, pus
brolį Juozapų Medžiūnų, pus
seserę Ievų Balčikonienę lr gi
mines.
Kūnas pašarvotas 2241 W.
23rd Place. Laidotuvės įvyks
Subatoje, Balandžio 29 d., i'š
namų 9 vai. ryto bus atlydė
tas į Aušros Vartų parapijos
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. I > pamaldų bus nulydėtas
{ šv. Kazimiero kapines.
NuoStrdžlai
kviečiame visus
gi.nlnes, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
N'ulludę: Moteris, Dukterys,
Suirus. Pusbrolis, Pussvsetč ir
Giminės.
laidotuvėms patarnauja gra

borius S. D. Ijichavičius. Tele
fonas Canal 2515.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mane
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 1516 arba 1618

A. MASALSKIS

2314 W. 23rd PI., Chicago

GRABORIUS

L439 S. 49tb Court, Cicero, Iii.

JUOZAPAS ROZNIS

dotuvėee.
Nullude; Puabmlis, Svogcrlal
tr Utndnės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Juoaapas Eudeikis ir Tė
vas. Tel. Republic 8340.

Graborius ir Balsamuotojas
Puriu automobilius visokiems

’-eikalama. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, HL

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

skyrių.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Nauja, graži ko

PAVLAVffilfl UNDERTAKING CO.

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

1NCORPORATED

J. F. RADŽIUS

4645 So. Ashland Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso valandos:
Specialistas odos ligų ir
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
venerižkų ligų
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820 Ofisas S102 So. Halsted St
Kampos Slot Street
Namų telef. Prospect 1930
PHONE GROVEHILL 0017
Valaudos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

pigesnės, negu būvu. Musu kainos
pigesnės, kaip kitų.

868 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
TeL Lafayette 8871

J. Llulevičius
ir
Balsam uotoJas
Chi-

cagoje ir apiellnkfije.
Didelė tr graži
Koplyčia dykai

4081 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDAJA8

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6181—1418
Tel. CICERO 884

SYREWICZE
GRABORIUS
LaMotnvėsne pilnos patarnavimas
galimas už 186.88
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50tb Av% Cicero, Hl

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

Seniausia ir Didžiausia

Ofisas i'r Akinių Dirbtuvė

LIETUVIŲ

756 VVEST 35th STREET

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
uamug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne. *
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Barmenų. Pašaukite SUDEIK] pirm nagu kreipsttla kur kitur.

Eudeikis
JU8Ų GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

DR, MARGERIO

Pria Y. M. C. A.. Rosel.-uid
Gazas, X-RAY. etc. '

Perai kėliau J erdveaa« lr patogesni
vietų
•325 MO. HALSTED ST.
VaL: nuo 10 ryto iki 1 po pietų b
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais aua 18 Ud 11
Phone BOULEVARD 8481

PRANEŠIMAS

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakarą

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ. ’
Tel. Yards 0994 /

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METŲ PATYRIMO

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

Pritaikyme akinių dėl visokią
ekiu. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Vai.: 8-11 ryto 8-4 ir 7-8 vok.
■šratemis po pistų lr Nedėldlealals
tik susitarus
,8411 V. MAROUETTE ROAD

Res. Phone
Englewood 6641

Office Phone
Wentworth 3008

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

DR. CHARLES SEGAL
4720 SO. ASHLAND AVI.
SPECUAUSTAS
Dtiovų. Motorų lr Vyrų Ugų
▼*L: ryto mo 18—11 nuo 1—
pietų: 7—1:88 vaL vakaro,
Nedėliomis 18 Iki 11

6 po

DR. JOHN SMETANA,
1801 S. ASHLAND AVENUE

TeL Grovehlll 1696

DR. A. R. McCRADIE

Parkėlė aavo ofisą po numarla

OPTOMETRISTAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036

DENTISTAS

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7891

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ĮSTAIGA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

30 Ea>t llllh Street

DR. G. SERNER

GRABORIŲ

DSLT.DUNDUUS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
<869 80. VVESTERN AVĖ.
Chicago. HL

DR, P. P. ZALLYS

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

▼•!.: 18—11 ▼. ryto, 1—4. 7—9 v. v
NedėUomia ir šventadlenlola 18—11

DR. J. W. KADZEWICK

Daugeliu atsitfklmų akys atitaiso- Phone PULLMAN 0888
mos be akinių. Dabar kainus perpus

(Licensed Ernbolmer)

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Jr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.
OFISAS

Patarnauja

Palengvins akių. įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemf.oo, nervuotumo, skaudamų akių karštį.- Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regyste
ir tolimų regystę.
v
teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminaviknas da.roinas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

Rez.: TeL Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

SUGRĮŽIMĄ
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Henry IV. Betker

Graborius

Mirė bal. 23 d., 1933 m..
10:30 vul. vak. 51 metų amž.
Kflo lš Telšių upnkr., Kantaučių
parap., Vedeikių kalino.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudirne
pushrol) Pranciškų Gollndcsk),
2 švogerius Julijonų ir Antanų
Vainauskus lr gimines.
Laidotuvėms rūpinasi Jonas
ir Juozą pina Vaistorai. 10724
8. Wabash Avė., Roseland.
Kūnas pašarvotas 10724 S.
Waba«h Avė. laidotuvės įvyks
Ketvirtadienį, Balandžio 27 d..
iš namų 8 vai. bus atlydėtas J
Visų Šventų parapijos bažnyčių,
kurfoje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į Av. Kazi
ui loto kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose Itu*-

STANLEY P. MAŽEIKA

TEL CICERO 6997

Musų patarnavimae
visuomet sųžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui

ANTANAS PETKUS
a|a

Telefonas Yards 1188

LIETUVIS GRABORIUS

Phone Boulevard 4139

LADISLOVAS MIKŠIS

ŪB.M.T, STRIKOL'HJ.M.D,

TolofoMto Mkivrov 2880

t

OfftOė:
Į Vlctory 2284

Res.:
Beverly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
5tas. Pastebėkit mano iškabas.

Dr. JOHN F. RUZIC

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

3046 Wentworth Avenue

PHYHICIAN AND BURGEON
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Hektnad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
Phone: HsuUock <780

Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare

Tat Wentworih 8000
Bes. TeL 8tewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas tr Chirurgas
•658 S. HALSTED STREET
Vai.: 2 4 ir 7 9 vai. vakaru.

Tel. Oflao Boulevard 6911-14
Rm. Vlctory 2143

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6530-8:80
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“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

“DRAUGO" ADM. KŪN."J. MAČIULIONIO KALBA,
PASAKYTA PER RADIJO PEOPLES FURNITURE
GO. RADIJO VALANDOJE, BAL. 25 D.

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

lietuviu įstaigas: Pittsburge,
Philadelphijoje, Thompsone ir

DRAUGAS” — DIDELIS
VISŲ LIETUVIŠKŲ
ĮSTAIGŲ PRIE
TELIS

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS

Įkjtuose Rytų miestuose.
' “Draugo” Vajaus Koncertai

“Draugas” yra davęs gra-

Praeita sekmadieni, baland- damas, kad iki šiol dar nieko
Ar pagalvojai kada ir pa- zių ir įspūdingų koncertų. Pa* „ , _
" ..
.
.. ,
„
, ...
1
,zio 23 d., Kat. Federacijos 12 nėra nuveikta. Toliau kalbe-

svarstei, kiek dienraštis ‘Drau'skiltims koncertas vasario 5 d. į
skyrius laikė mėnesinį susirigas’ yra padėjęs lietuvių įstai- buvo vienas sėkmingiausių,
nkimų, kuriame dalyvavo atgonis Amerikoje? Mūsų, lie- Tame koncerte publikai vpastovai beveik iš visų draugi'
tuvių katalikų, didžiausios ir tingai patiko Lietuvos ir Ita-,'.
prik kuisančių Federacijos
gražiausios įstaigos, kaip pa- lijos operos artistės Emilijos
12 skyriui.
lapijos, kolegijos, akademijos, Miekūnaitės dainos,
Išklausyta įvairūs praneši
vienuolynai, ligoninė, Peopleil Baigdaipas vajų, “Draugas’
mai iš d raugi jų veikimo. Po
Furniture kompanija — visos rengia visų eilę koncertų, kuto, J. Vilkas darė pranešimų
pripažįsta, kad
dienraštis rių didelę programos dalį išI IK Federacijos Chicagos Aps.
“ Draugas vra joms reikalin- pildys Emilija Mickūnaitė
. . ,.
v . .
. .
, . J •
... . ,
v v,
. 'susirinkimo, nušviesdama.; Clu
gas taip, kaip žmogui dešine Pirmutinis įvyks sestadienj,(
,

-i- cagos Pasaulines Parodos klau
.
.. .
...
šunų. Čia ir prasidėjo švarabai būtų sunku lietuviams sa- jimo parapijos svetainėje, Bri,tymai. Kalba mūsų gerb. kleb.
vo gyvenimo reikalus Aineri- ghton Park. Antras — pirmaįkun. Vaičūnas,
apgeilestau-

.

trečiadienis, baland. 26, 1933

PRA U OA S
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ranka, nes be “Draugo

,, i

v-

'

j

-vr ,

ty

la- gegužes 6 d. Nekalto Praside-

koje tinkamai aprūpinti.
jdienį, gegužės !S d., bus PaJei lietuviams Amerikoje liūlio svetainėje, West Side;
biznis nesiseka, tai paklau- trečias — antradienį, gegužės
skite savęs, ar užtektinai nau- 9 d., Šv. Jurgio parapijos svedojatės dienraščiu “Draugu,” tainėje, Bridgeporte.
kurs visuomet pasirengęs jums ( Šiuose koncertuose dalyvaupadėti, ir visų biznį pagerin- ja ir vietiniai parapijų chorai,
ti. Jūsų biznis yra mūsų biz- Iš lietuvių niekas nėra dar
nis, o mūsų biznis — jūsų biz-!taip užimponavęs dainos menų
nis. Susidraugaukime su ‘Drau mėgstančių publikų, kaip Liegu’ arčiau, skaitykime jį da-Į tuvos ir Italijos operos artisžniau, garsinkimės jame dau- tė Emilija Mickūnaitė. Du syk
giau ir remkime jį iš visų pa- į savaitę ji dainuoja per Najėgų, o tada ir jūsų ir mūsų tional Broadcasting Company
biznis eis geryn.
milijonams radijo klausytojų.
Parapijos, kolegijos, ak ado-[ Lietuviai Chicagoje turėsi
nujos, ligoninė, vienuolynai, ne vien progo, jos pasiklauPeoples Furniture kompanija, syti, bet galės jų ir pamatyt
būkite su mumis visa širdimi, ir arčiau susipažinti,
o mes su jumis būsime visa Taigi, nepamirškite “Drau-i
dienraščio pajėga. Jūs esate go” vajaus užbaigimo koncer '
mums brangios įstaigoj, ta«I tų, kurie įvyks gegužės 6, 8 ir
už jūsų visokeriopų paramų 9 d. Brighton Parke, AVest
širdingai dėkojame ir mes- pa- Sidėj ir Bridgeporte, dalyvausiliksime jums ištikimi priete- Į jant Lietuvos ir Italijos opeliai ant visados.
ros artistei Emilijai Mickūnai-1
“ Draugo Vajaus Kontestas 'tei.
Labai įdomu, kas laimėsi
---------------“Draugo” vajau; konteste pi
rmųjų dovanų. laibutis iš Šv.
Jurgio parapijos vis laikosi
pirmoje vietoje. Antrų vietų
užima Stancikas iš šv. Kry DRAUGO” VAJAUS KON
CERTAS GEGUŽĖS
žiaus parapijos; trečioj vietoj
6 DIENĄ
stovi Švilpauskienė iš Melrose
Park; ketvirtoj vietoj A. Va- Šeštadienio vakare, gegužės
lancius iš Šv. Antano parapi- 6 d. mūsų parap. svetainėje
jos, Cicero, penktoj vietoj S. įvyksta “Draugo” vajaus koBalčiūnienė iš Aušros Vartų ncertas, kurio programų išpiparapijos.
į ldys Emilija Mickūnaitė ir
“Draugo” vajaus kontestas vietinis parapijos choras, vebaigsis sekmadienį, gegužės 14 damas J. Kudirkos,
d., Vytauto Parke, kur įvyks Dar atsimenam, kaip p-lė E.
didelis “Draugo” piknikas, j Mickūnaitė žavėjo visus per
Visi kontestininkai labai su- “Draugo” koncertų praeitų
sirūpinę, kad pasiekus bent vasario mėn., Lietuvių Audivienų milijonų balsų, nes ta- tori joje. Ne vienas pageidavo
da galės važiuoti su ekskursija jų ir vėl išgirsti ir, štai, daį Rytus aplankyti žymiausia* bar toji proga.

'dama< ragina visus pradėt da
rbuotis; jei norime Pasaulinėj
Chicagos Parodoj turėti Lietuvių Dienų, turime gerai pri
siruošti, kad lietuviams nebū
tų gėdos.
Po to kalbėjo K. Deveikis,
kuris yra paskirtas Cicero kolonijoj veikti Pasaulinės Pa.
rodos reikalu. Jis pranešė vie............................ „ *
.
liausiąs žinia; įs Centralini
111,0
.
. .
....
(komiteto susirinkimo. A. Valancius taip pat yra paskirtas
mūsų kolonijoj veikti Pasau-

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

linės Parodos reikalu, bet pra
nešta, kad jis yra porai savai
čių išvažiavęs spaudos plati
nimo reikalais. Tat, kol grįš,
į jo vieta liko išrinktas J. Vi
lkas.
Po visų kalbų, nutarta šau
kti susirinkimų visų Ciceros
lietuvių draugijų valdybų ir
tuos, kurie iš draugijų yra iš
rinkti atstovais lankyti Chi
cagos Pasaulinės Parodos lie
tuvių susirinkimus. Šis susiri
nkimas šaukiamas ateinanti
sekmadienį, balandžio 30 d.,
1:30 vai. popiet, Šv. Antano
parapijos svet. Kad ir kurios

| draugija bengia bingo partv,
I balandžio 26 d., 7 valanda va(kare, Šv. Antano parapijos
svetainėj. Komisija kviečia vi
sus atsilankyti. Tikietai pijgiis, tik 15c. Bu ; daug dova'nų ir didelis visiems “surpnse. ’
j Komisija užtikrina, kad at
silankę turės “good time.”
Kviečia Komisija

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT WEST SIDE
i

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų
ant rendos?” — “Gerai, dabar skelbimų kainos
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.”

Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui;
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų,
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge” du kartu
rtž tų pačių kainų.
Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki
7 vai. vakare.

=

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artisljė iš Philadel
phijos, atvažiuos į Chicagų GEGUŽĖS 6 D. iir daly
vaus keliuose koncertuose, kuriuos rungia “Draugas”
savo vajaus užbaigimui.

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-či? 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.

X Vakar po ilgos ir sun
kios ligos mirė V. Mikšis, gyv.
adresu 2241 W. 23rd PI. Ve
lionis buvo darbštus žmogus,
dr-jose ir pavyzdingas kata
likas. Paliko nuliūdime žmo
nų, darbščių veikėjų dr-jų ir
parap. darbuose, sūnų ir tris
dukteris (dvi vedę).
(

nors toli baladotis ieškoti mi
nėtų prekių, nes jų bus gali
niu čia pat gauti.
Todėl reikia linkėti šiai nau
jai krautuvei gero pasisekimo
Bridgeporto kolonijoj.
Rap.

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

Teko patirti, kad greitu lai
ku gal ir šių savaitę atsida
ly. Vyčių 36 kuopa laikys
rys viena iš didžiausių krau
svarbų susirinkimų šį vakarų,
tuvių Bridgeporte, vardu Pro
mokyklos kambary, 7:30 va
gress Furniture Co. adresu
landų. Visi nariai prašomi da
3222-26 So. Halsted Street.
lyvauti kuo skaitlingiausiai,
Ši krautuvė bus užpildyta nes yra daug naujų dalykų
naujausios mados visokiomis svarstyti.
Koresp. Karan

Ši žinia nudžiugins Bridge
porto ir apylinkės gyventojus,
nes, viena, graži krautuvė pa
kels apylinkę, o, antra, čia
gyvenantiems nereikės nir

PALACE TEATRE
Pirmu kartu Palacc teatro isto
rijoj antrą savaitę bus lodama tas
pats paveikslas. Antra savaitė
“Kiny Kong“ rodymo prasidės
Balandžio 29ta dieną.
“King Kong” yra didžiausia
sensacija kada nors rodama, pa
veiksluose — ir nevien tik Chica
goje. Yra melodrama kuri
do kas gali įvykti jiegu pi
toriniai gyventojui būtų nj
ir sugražinti į mūsų modeirų
Kaulį.

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE
5016 W. 16th St.,

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte iki 6 popiet

VVest Side: 2151 W. 22nd St.

j

“ROOSEVELT 7790 ?”

BRIDGEPORTE ATSIDA
RO DIDELĖ LIETUVIŲ
KRAUTUVĖ

draugijos nepriklauso prie Fe- 'prekėmis namams: rakandais,
deracijos, vistiek, be skirtn- jhaurais, re.frigeratoriais, radi
mo, jų valdybos bei išrinktie-Į
pianais, pečiais, plovyklėji atstovai kviečiami į šį su- ni*s *r visokiomis kitomis nasirinkimų, kad visi galėtų apreikmenimis, šios komtarti, kaip tinkamai prisiren- Pan’.ios daliniai savininkai ir
gus prie Lietuvių Dienos, ku- J vedėjai yra gerai žinomi dū
ri įvyks liepos 16 d. ir kad eagiečiai biznieriai: Jonas Ka
kuo gražiausiai galėtumėm pa ledinskas ir Jonas Romanas,
Krautuvė yra skubiai ruošia
sirodyti.
J. V.
ma ir, gal būt, greitai bus ati
Sopulingos
daryta.
Dievo Motinos

j

j

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčloe
vakarais ( iki 9
Telefonas Canal 0660

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republlc 9600

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtą dal{ {mokant, 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 visikių ki
tokių daiktu.
Taipgi yra susitvėręs naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance
Savings Club, tai yra vienintelė ir
stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinlij kreipkitės j
viršui paminėtą vietą,
v
>

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

Kų Dievas myli, tam ir kry
želį duoda. Mikšių šeimoje pa-1
staruoju laiku tikrai buvo ne-;
linksma. Tėvui susirgus, išf rū
pėsčio duktė Konstancija štai-1
ga susirgo ir ligoninėj keletu1
savaičių išgulėjo, po sunkios
PERKAM
operacijos. Motina taip pat INSURANCE
,4?ILIblLWICZČ.'(gNOTARY
pusiau ligonė. Taigi, vienu ta
Lietuviškus
upu šeimoje buvo trys ligo
PUBLIC
jMORTGAGE RAMKERS
BONUS
niai. Nuliūdusių šeimų dėl tė
STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
vo mirties teramina Visaga
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
lis.
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Į X Mokyklos rėmėjų komiTEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
[teto bunco party gegužės 10
2608 WEST 47th STR.
. Tel. LAFAYETTE 1083
d. tikrai žada būti nepapras
ta. Komitetui į pagalbų eina
geraširdės moterys. Štai, p.
Jankauskienė, pereitais me
tais veikusi tėvų komitete ne
tik žadėjo buncoj dalyvauti,
UI JŪSŲ SENA AUKSA.
bet ir dovanų aukoti. Dova CASH
Mes mokame augžčtuslą kalną uf
senus aukso dalktua, dan
nas galima priduoti p. S. Bal sulaužytus
tų ttltua, dantis, lalkrodSllus, lom
bardo tlkletua.
čiūnienei, 2212 W. 23 St.
Kraustau Rakandus. Pianus už re

CLASSIFIED

OKSAS EXPRESS

X Ateinantį sekmadienį Au
šros Vartų bažnyčioje prasi
dės 40 vai. atlaidai. Parap.
choras ruošiasi gražiam gie
dojimui, seserys mokytojos įspūdingai procesijai. Bus daug
svečių kunigų, jų tarpe ir iš

HOME REFINERS,
Kcnner Bldg.
S No. Waba.li Avenue
Kambarys 600

Švarus biznis — lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
vaikinui bei merginai. ParduoRytų atvykę svečiai kunigai iRime pigiai, reikale parduosiM ari jonai.’
ne lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
Skaitykite ir platinkite laišku:

dienraštį “Draugų” it
Br. Lit.
remkite visus tuos pro
Spaustuvė,
fesionalus ir biznierius, 3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.
\
kurie garsinasi jame.

giausias
8980

kalnas.

Pašaukit

Lafayette

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgičlue, Namus. Farmas Ir Blanlus vi
sose valstijose Taipgi darom {vai
rius legalius dokumentua kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrlmYi biznyje lr teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J, NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue
Tel.

Chicago, III.
GROVEHILL 10tt

