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AZANA NENORI SKIRTIS J. VALSTYBĖS YRA PAGO
SU RADIKALAIS
j
NIŠKAS KRAŠTAS

chicagoje

ŠIANDIEN MOŠŲ ARTISTE DAINUOJA
PERRADIJĄ

MADRIDAS, bal. 26. —Anų NEW YORK, bal. 26. —
MAJORAS Į SPRINGdienų Ispanijos miestuose j- Šio miesto apie 2,501) ugniageFIELDĄ
vykę rinkimai pasirodė nepa- šių katalikų pereitų sekmadielankūs vyriausybei. Opozicija nj liendrai priėmė šv. KoniuPRANCŪZIJA YRA SLAPTOS reikalauja, kad premjeras A- nijų ii- po to turėjo užkandį, Chicagos majoras Kelly iš Šiandien 6:15 vai. vak. (Chi “Draugo” vajaus koncer»tuo-fj
cagos laikas) per radijo sto- 'Se gegužės G d. Nekalto Prasi
SUTARTIES PRIEŠAKY
zana atsistatydintų arba nors šie
ugniagesiai priklauso vyko į Springfieldų. Tenai jis tį AVJZ (NBC) iš New Yorko Įdėjimo par. svet., Brighton
skirtųsi su radikalais socialia- Švenčiausiojo .Vardo draugi- dės pastangų, kad legislatūra dainuos garsioji Lit-tuvos ir Parke; gegužės 8 d. Paliulio
pripažintų jo planų,
kaip kole
! jai.
t
Ispanijos premjeras nenori tais.
ktuoti užtrauktus per kelerius Italijos Operos artistė p-lė E. (Meldažio) svet., AVest Sidėj,
Bet
Azana
neturi
noro
nei
su socialistais skirtis
Į jų pus ryčius apsilankė ir metus mokesčius Cooko aps Miekūnoitė, kurių neužilgo ga- ir gegužės 9 d. Šv. Jurgio par.
atsistatydinti, nei su socialislėsime matyti ir
girdėti svet., Bridgeporte.
. .. ..
kalbėjo kunį C. E. Coughlin, krity.
į
... ,
.
DIPLOMATAI SUSIRŪPINĘ EKONOMINĖ KONFEREN tais persiskirti, nors vra ais.. , garsus per radijų kalbėtojas
ku, kad socialistai
Ispanija
RYTŲ KLAUSIMU
CIJA ĮVYKS LONDONE
iš Detroito. Ugniagesiai triuk
3 ŽUVO ANT GELEŽIN
APAŠTALIŠKAS DELEGATAS
veda stačiai į pražūtį. Jie tai
šmingais aplodismentais atvv
KELIO
J. VALSTYBĖMS KONSEK
PARYŽIUS, bal. 27. — Eu AVASHINGTON, bal. 26. — so komunistams kelius.
kusi svečių pasitiko.
ropos diplomatai Labai susirū Prez. Rooseveltas vakar su
RUOTAS VYSKUPU
Chicago and North AVesKun.
Coughlin
kalbėdamas
FAŠISTŲ
PRIEŠAS
pinę Azijos rytų stoviu.
Anglijos premjeru MacDonal
ROMA, bal. 25. — Suzanos dinolui Rossi gelbėjo arkivys-j
pareiškė, kad J. (Valstybių tern greitasis traukinys šalia
NUBAUSTAS
Spėjama, kad artimoj atei du ir Prancūzijos atstovu HeAA
’
aukegano
sudaužė
automobi
bažnyčioje pereitų sekmadienį kupai Salotti ir Pizzando.
kraštas yra Į pag-oniškiausias
ty japonai užims Tientsinų ir rriotu sutarė, kad tarptautinė
lj.
Žuvo
M.
Haperzomian,
22
Iškilmėse buvo Jo Em. kar-!
Jo Eminencija kardinolas RoPeipingų. Tuo Hudu jie ats ekonominė konferencija įvyks ROMA, bal. 27. — Užsie- visam pasauly kraštas, kaip
m.
amž.,
iš
AVaukegano;
jo
dinolas
Gasparri, Jo Em. kar’
ssi
vyskupu
konsekravo
nau

ileis žiemių Kinijos dalį ir su Londone ir prasidės birželio niuose tarp italų daug veikęs tik ne lygiu* sovietų Rusijai,
žmona
Stellą,
18
m.
amž.,
ir
jų apaštališkų delegatų J. Vai 'dinolas Fumasoni-Biondi ir
ir pagaliau Italijon grįžęs fa- Amerika turi daugiau, negu
kurs naujų valstybę.
mėn. 12 d!.
šios
pastarosios
sesuo
Franstybėms mons. A. G. Cicogna- Jo Eksc. arki v. Moonev.
ši-zmo priešas Guglielmo Cerr- koks kitas kraštas įvairių švie
Gauta žinių, k-ad japonai pa i
ces
Vitkus,
12
m.
amž.
Įni. Naujas vyskupas paskir Po konsekracijos naujų ar
oni specialaus teismo nubaus timo ištaigi). Bet visai mažai
SUTARTA SU MacDOsiryžę užimti visų kinų rytinį
tas tituliariu Laodiosa di Fri- kivyskupų priėmė Šventasis
pažangos dvasios atžvilgiu.
NALDU
tas 7 metus kalėti.
geležinkelį Mandžiūrijoj
be
BUS PALEISTI ATSITAR gia arkivyskupu.
Tėvas. Į J. Aralstybes jis iš
Šis kraštas žengia senovės
nė kokio Rusijai atlyginimo.
NAVĘ
AVASHINGTON, bal. 27.— BELGRADE BAIGĖS BYLA Atėnų ir Rpmos imperijos liKonsekracijos apeigose kar vyks gegužės mėn. 16 d.
Numatomas neišvengiamas Paskelbta, kad prezidentas
KROATUI
kiman, sakd kun. Coughlin.
Pranešta, kad iŠ Cbicagos
japonų karas su bolševikais. Rooseveltas baigė sėkmingus
Kaip Ronids galinga imperi pašto Ims paleista su pensijo
Japonai užims Vladivostoku pasitarimus su Anglijos prem
BELGRADAS, bal. 26.
ja kitados ;buvo reikalinga mis daugiau kaip 103 atsitarir visų Pajūrio provincijų. Šis jeru aukso standardo, sidabro,
taip- šiaii“- TiSVūsiiiji) Tfttkšteslnųjų" valdi
karas, matyt, sngriafis holševi ekonomijos ir prekybos klau ČPko byl™ nagrinėjimas. Ištar difn sja
ninkų, o jų vieton bus padėti Lakūnai Darius-Girėnari
kų valdovavima Rusijoje.
simais.
mė atidėta. Jis buvo teisiamas gas.
jaunesineji.
nda is Chicagos Gegužės 7 d.
Dabar vyksta pasitarimai už savo pastangas, kad Kroa
(Vokiečiai diplomatai
turi
Lėktuvo krikštynos Bal. 30 d.
vilties, kad lenkai sutiks vo su Prancūzijos atstovu Herrio tijai išgauti autonomijų. Ser
PASKIRTAS APAŠTA
VASAROS ŠVIESOS
tu.
bai
sako,
kad
tai
išdavikiškukiečiams grųžinti Dancigo kaLIŠKU VIKARU
TAUPYMAS
LAIŠKAI, KURIE BUS VE- įatsįlankydami į “krikštynas”
mas.
ridorių. Lenkams už tai bus j
ŽAMI ORLAIVIU PRIIMA-!padės lakūnams sukelti tų rei
atlyginta Ukrainos dalimi, į- ATVYKSTA VOKIEČIŲ
VATIKANAS, bal. 27. —
Ateinantį sekmadienį Chica
MI “DRAUGO” RED.
kalingų sumų vienokiu ar kiČEKAI GRASINA PRIE
ATSTOVAS
ėmus Kijevu, o gal dar ir OKun. J. AV. Trudel iš Heige- goj prasidės vasaros šviesos
---------tokiu būdu aukodami, užsišaŠAMS
dessa.
vvisch, III., paskirtas tituliari- taupymas. Mieste laikrodžiai
Cbicagoo ir apylinkių lietu- kydami laiškų, kuris bus nuBERLYNAS, bal. 26.—Vo
PRAHA, Čekoslovakija, ba niu vyskupu ir apaštališku de bus nustatyti viena valanda viai iškilmingai atsisveikins vežtas į Lietuvų ar įsirašydaKALBAMA APIE SLAPTĄ kietija į J. Valst. siunčia su landžio 26. —Užsienių reikalų legatu Tabora, rytinėj
Afri pirmiau.
su lakūnais kap. S. Dariumi mi į skridimo rėmėjus. Įžanga
prezidentu
Rooseveltu
tartis
SUTARTĮ
ministeris E. Benes parlemen koj.
ir S. Girėnu, kurie apleis Chi- į aerodromų “krikštynoms”
ekonominiais klausimais vals
te pareiškė, kad jo vyriausy-*
GAISRE 6 ASMENYS
cago gegužės 7 d., išskrisdami Į— 25c. Tolimesnių kolonijų
VARŠUVA, bal. 26. — Pra tybes banko prezidentų dr. H. bė yra griežtai priešinga suPREKYBOS KARAS
SUŽEISTA
į New Yorkų, iš kur gegužės jlietuviai gali atvažiuoti auto“Deutsch- manomajai valstybių sienų re
nešta, kad Prancūzija, Lenki Scliachtų. Laivu
20 d. išskris per Atlantikų j Į mobiliais, nes bus daug vie>
ja ir “mažoji entente” (Jugo land” jis išvyko.
LONDONAS, bei. 27.
—
vizijai. Jei kas nori Čekoslova
Vakar gaisras ištiko G repu Lietuvų — Kaunu.
tos “parkinimui.”
slavija, Čekoslovakija ir Ru
kijos sienas keisti, tegul su sa Tarp Anglijos ir sovietų Ru- Mili didelius namus, Lawren
Atsisveikinimo bankietaa
munija) pasirašiusios sutartį, IŠVYKO ITALU ATSTOVAS vimi atsigabena kariuomenę, sijos vyksta atkaklus preky- ’ ce aVe. jr Broadway. Gesinant Balandžio 30 d., Ashbum
aerodrome įvyks jų aeroplano
gegužės 5 d.
kad bendrai veikti prieš tai
sako Benes.
bos karas.
, G ugniagesiai sužeista.
krikštynos, o gegužės 5 d. Atsisveikinimo bankietas
GENOA, Italija, bal. 26. —
kos sutarčių revizijų.
atsisveikinimo
bankietas.
vyks penktadienį, gegužės
Lenkų užsienių reikalų mi Į J. Valstybes išvyko italų at KAS ATSIEKS MILIJONĄ BAL
LEGISLATŪRA DIRBA
stovas — finansų ministeris
d., Juciaus seserų restauranteę
Tikimos tūkstančių
nisterija tai nuginčija.
SŲ DRAUGO VAJUJE?
Illinoiso legislatūros abieji
Guido Jung. Jis siunčiamas į
Bridgeporte. Tai bus paskui
“krikštynose”
rūmai
vakar
pripažino
bilių,
tinis viešas parengimas, ku
PRANCŪZIJA UŽTRAUKIA AVasbingtonų tartis ekonomi
Svarbiausias iš visų paren
“
Draugo
”
vajaus
kontestiSt.,
Chicago,
III
........
8«)9,227
^
ur
į
uo
^
us
atšauktas
18-asis
riame lakūnai dalyvaus. Sek
niais klausimais.
PASKOLĄ
ninkai kad sukasi tai sukasi A. Švilpauskienė, 103_N. 20 j-pa)įt0 konstitucijos priedas. gimų, bus “krikštynos”, į ku madienį, gegužės 7 d., jie
po savo kolonijas. Mat, gegu Avė., Melrose Pk........ <00,811 pejPgataį konvencij-on bus rias, tikimos, suvažiuos kelio trauks iš Chicagos su aeropla
UŽDARYTA STATULŲ
PARYŽIUS, bal. 26. —
žės 14 dienų baigsis “Drau A. Valančius, 1226 S. 50tli * renkami birželio 5 d. Tų pa- lika tūkstančių Chicagos ir a- nu, lydimi geriausių chciagieSALĖ
Prancūzijos vyriausybė nus
go” vajus ir visi nori
kuo Ave., Cicero, III........ 673,75.)
dienų bus renkami teisė- pylinkių lietuvių. Tai bus pa čių linkėjimų.
prendė iš Anglijos pasiskolin
skutinė proga plačiai visuo
daugiausiai balsų tų dienų tu S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 jnj.
ti apie 80 milijonų dolerių vi VATIKANAS, bal. 26. —
Laiškai į Lietuvą,
menei pasimatyti su lakūnais
rėti.
St.,
Chicago,
III
........
498,257
,
---------------Uždaryta
statulų
salė,
kurioje
daus reikalams. Su Anglijos
P. Labutis vis dar pirmoj S. Staniulis, 6651 S. Talman I Areštuoti trys plėšikai išpa ir jiems palinkėti kuo geriau Lakūnai Darius-Girėnas ve#
popiežius
iki
šiol
priimdavo
banku vyksta derybos.
1,000 laiški) į Lietuvų Skai
sios laimės.
gausingas maldininkų grupes. vie*toj, bet jo stovis pavojin Avė., Chicago, III. .. 375.311 žino, kad balandžio 7 d. puolė
čius, kaip matome, yra apri
gas. Mat, V. Stancikas jau be A. St»lginskas, 1628 So. 50 ir apiplėšė Niles Central banPriruošimo darbas veik
PREKYBOS SUTARTIS SU Pastebėtas salės sienų suraibotas. Taigi norintieji siųsti
veik pasivijo ir bi kurių die Ave., Cicero, III.......... 333,816 kų ir nužudė banko kasininbaigtas
žėjimas.
KUBA
laiškus Lietuvon orlaiviu, šiuo
nų stovis gali pasikeisti.
A. Gilienė, 3131 Emerald kQ
Muellerį.
HAVANA, Kulia, bal. 26.—
Prisiruošimo darbas Cbica- prašome juos tuojau užsisakyA. Švilpauskienė smarkiai
Prezidentas Machado paskyrė UŽGROBS NAUJĄ KINIJOS
goje beveik baigtas. Nors ae-,ti. Laiškas su visais reikalinAvė., Chicago, III. ..284,015
---------------varosi ir gręsia pralenkti abu O. Rašinskienė, 1639 S.. 50tb i Cooko apskrities prokuroDALĮ
roplanas jau baigtas remon-'gais ženklais ir su pervežimu
4 atstovus ir juos įpareigojo
pirmuosius,
V.
Stancikų
ir
P.
Ave., Cicero, III........ 268,551 ras Courtney nusprendė už- tnoti, bet fondui dar trūksta
vykti į J. Valstybes ir pradė PEIPINGAS, bal. 26. —
$2.00. Siųskite pinigus su
Labutį.
S. Stašaitis, 1413 S. 46tb trauktus už pereitus keleris apie $600, kad apmokėti T a\rd J užsakymu į “Draugo” red. (I.
ti derybas prekybos sutarties Japonai paskelbė, kad jie pa
A.
Valančius
ir
S.
Balčiunle
Ct.,
Cicero, III......... 204,258 mptus mokesčius kolektuoti. bendrovės suskaitę. Ši bendro Sakalui), 2334 S. Oakley ave.t,
siryžę užimti žiemių Kinijos
padarymo reikale.
nė ir kiti kontestininkai smar
dalį.
vė atremontavo aeroplanų, pa Cbicago, Illinois. Specialiai
K. Šerpetis, 1710 N. Girard
kiai
veržiasi
į
priešakį.
BERLYNAS, bal. 26.
—
St., Chicago, III.
195,074
ORO STOVIS gamino naujus sparnus, nau- vokai ir lakštai bus prisiųsti
.Tus gazolino baksus, įtaisė kai vėliau.
Berlyno universiteto studen BERNE, Šveicarija, bal. 26.
PIRMAEILIŲ STOVIS:
V. Mandravickas, 815 — 45
tai fašistai reikalauja, kad u- — Šveicarijos federalinė tary I*. Labutis, 917 W. 34th st., St., Kenosha, Wis.
180,252 CHICAGO IR APYLIN- kuriuos reikalingus instrume- j Asmeniai atsilankę į redakei
jų čia pat gaus tuos vokus ir*
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 KfiS
Šiandien
saulėta; .ntus, propelerį, ir 1.1
niversiteto rektorius Koblrau- ba nusprendė laikytis aukso Chicago, III.....................862,393
standardo. •
sch atsistatydintų.
V. Stancikas, 1706 W. 47th PI., Chicago, III......... 120,404 maža temperatūroje atmaina. 1 Fondas tiki, kad lietuviai lakštus.

LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA
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DRAUGAS

miesty didelis su baldais kambarys. Pagal
nejudomybių savininkų Sųjungos davinius,
šiuo metu Vilniuje yra apie 5000 tuščių bu
(tatn* kasdien. liakyrua aekmadlenloa
rASaiMKRATOB KAINA: Metama — ll.ll. P»- tų, kurių skaičiuje apie 1000 butų prekybai
» Mete
M-M, Trims Mėnesiams — ll.ll, ▼lenam
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
ir biurams. Turint galvoje, kad Vilniuje yra
,<••• setai
Tie Surotoje — Metams 17.11. Puael Ma
Amerikos
Lietuvių Daktarų Draugija
liet Kopija ile
200,000 gyventojų, reikia pastebėti, kad tuš
Mendaateetdasas Jr koreapondentams raitų negrų
ioa, lei nepraioma tai padaryti tr neprlalunfilama tam
čių butų skaičius yra didelis.
'kalvi palto tankių.
Krautuvėse nėra jokio judėjimo. Apyva STAIGUS NOSIES GLEIVES kaulo daubas, tai žmogus jauStelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
PLĖVĖS ĮDEGIMAS
čia viršui akių veržimų ir
rtos, palyginus net su 1931-32 metais, nukri
vai. po niet.
skaudėjimų. Jei viršutinių žan
Kada rtortus priima — ano 11:11 Iki Xl:ll vaL to mažiausiai 55—65 nuošimčiais. Todėl net
Rašo: Dr. A. L. Yuška
dakaulių daubos apsikrečia,
•keiblmų kautos pnalaueiamoe paretkalarea
žymiausių firmų bankrotai yra gerokai išsi
Gydytojas ir Chirurgė
tai ten jaučiama skaudėjimas,
platinęs reiškinys.
-DRAUGAS”
Chicago, 111.
veržimas ir visas veidas būna
Šiandien kaip dvarininkas, taip ir val
LTi HUANIAN DAiLY FRIENb
lig surakintas. Akys paraudo
stietis susilaiko pirkę. Šiandienų taupoma
Publlshed Daily, boept Bunday.
■UMCRIPTIONB: One Tear — »l.ll. Blx Months dvaruose net žibalu vartojant (vakarai pra
Nosies gleivės plėvės įdegi nuoja, vokai patinsta, ir aša
f. pi.ve. Three Montka — fi.vt. One Month — Tie.
— One Tear — IT.ee. lu Montka — |Aee
leidžiami tamsoje prie krosnių), o valstiečiai mų žmonės vadina šalčiu arba ros bėga. Retkarčiais užnuodi
užuot žibalinių lempų, seniai jau vartoja ba- slogomis. Nors sloga arba šal jimas įsigauna į užpakalinę
APrertlalnB m "DRAUOAr* brlnga best resulta
tis. paprastai, gaunama užsi- nosies dalį ir į galvos kauluo
• lanas, užuot degtukų — skiltuvų.
Abeartlslng ratee on applloauon.
Jei ūkininkas gaus truputi pinigų, tai š-aldžius, vienok tai nėra tikro se esančius korelius, iš kurių
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
juos suvartoja sekveštratoriui atsikratyti ar ji šalčio priežastis. Tokis klai ne lengva nuodus pašalinti.
ba licitaeijai išvengti. Tokiose sųlygose gy dingas šalčio supratimas lai Įdegimas gali pereiti į chro
Pavasaris, o Rytinėse valstybėse Balandžio mėnesį buvo
venant, nesunku'stebėtis, kad ūkininkas ne kės iki 19-to šimtmečio, kol niškų pūliavimų arba katarų. tokia žiema, kad per sniego klodus nei automobiliais nebuvo
DIENOS KLAUSIMAI
skuba į Vilnių, o kas tufėjo glaudesnį su tapo surasta tikroji nosies į- Užnuodijimas gali pasiekti ko galima važiuoti. Šis atvaizdas nutrauktas Bostono apylinkėje.
adenoidus,
, VILNIAUS KRAŠTO ŠIANDIENINĖ
miestu ryšį, tas skuba jį nutraukti. Čia visų degimo priežastis, tai yra ma sergalio gleivę,
į
,
BŪKLE
pirma ir glūdi butų likvidavimas ir masinis žyčiai gyviai, vadinami bakte- gerklę, tonsilus ir plaučių arba chroninį įdegimų. Cliro- ne tik nuo įdegimo nosies glei
bėgimas į kaimas. Bet ne tik dvarininkai rijomis. Kadangi kitų organų trubeles. Tai]) pat gali įsigau- ainis įdegimas arlia kataras vės, bet ir nuo visokių kitų liVilnius! Vienas jo vaido suskambėjimas išsidangino iš Vilniaus.
skaudėjimų mes taip pat vadi- <i ir į Eustachian trubelę ir į gali užnuodyti inkstus, širdį gų. Rodos, minėti man čia nė
Vilnius visuomet turėjo žymiai geresnes Į name šalčiu, tai nosies glei- vidurinę ausį. Įdegimas pasie- ir pagaminti narių reumatiz- ra reikalo, kų visi turėtų žino
slkia mūsų tautai ilgesiu, teisingumo alkiu
teisingiau kęs viršutinę dali pertvaros'mų.
į'ir. pasiryžimu laimėti. Nenuostabu: tauta neti, tai yra: saugotis nuo šal
ir viršutinį turbinkauliukų, su j Norint apsisaugoti .nuo nu čio, alkio, nuovargio,
-ęaii užmiršti rr išsižadėti savo brangiausių laikotarpy pas mus galima buvo gauti bu vadinti slogomis.
nedamažina uostymo jausmų taip sies gleivės įdegimo arba slo- miegojimio, peršalimo ir įkvėrelikvijų, savo meno ir mokslo šventovės, tas be specialaus atlyginimo.
Priežastys, nuo kurių stai
pat ir skonį. Žinoma, įdegi gų, reikalinga turėti sveikų pavinio visokių dujų, dūmų,
Todėl pas mus žymiai padaugėjo senes
dltys į Vilnių skaidrėja. Pasaulinio masto
gus įdegimas paeina, yra stai
mui taip išsiplėtojus, pažan kūnų ir gerų kraujų cirkulia dulkių ir nešvarumų, kurie ku
Įvykiams keičiantis ir bręstant dideliems ga- niųjų emeritų, o po gegužės (Autorius turi
gi oro atmaina, kūno .nusilpnė
dėse gručiolai sutinsta. Užti cijų. O kad kraujas geriau čir tena ir erzina nosies gleivi
fliinūniams galime tikėti Vilniaus į mus artė galvoje 1926 m. gegužės mėnesio įvykius) ir
jimas nuo kitų ligų, alkio, nuo
nus nosei,. ligonis yra privers kuliuotų, yra naudinga kiek nę plėvelę.
tu. Ar laisvosios Lietuvos visuomenei ok įi jaunesniųjų. Gyveno sau toksai ponas su šei
vargiu ir uostymas aštrių du
tas kvėpuoti per burnų. Sėk vienų rytų, šaltu vandeniu sumtųjų būklė gerai .žinoma! Ar Vilniaus ma Vilniuje, galėdamas mokyti vaikus ir j
jų arba chemikalų, chlorino,
Motinos sergančios sloga
nusitrinti
mė to būna balse atmaina, lū sivilgius sparčiai
tbartiniš veidas visai ‘ryškus'! Manome, kad naudodamasis teatrais, kinais ir panašiomis
amalijos, krienų ir t. t. Nusil-i
turėtų stengtis apsaugoti kū
pų, liežuvio ir burnos sudžio- ir negaišuojant greitai nusiš!. Štai -tįftibi' reikalui keletas bruožų. Suglau- kultūrinėmis vietomis. Šiandienų gi emigruo
dikius, nes mažyčiai lengvai
pusi nosies gleivė neduoda
vinimas. Ligonis
užmigęs į 1 uostyti sausu rankšluosčiu.
$įjl&ęių “Š-nis” paduoda iš ‘-‘Vilniaus ja d r emeritai iš Vilniaus. Bėgimas labai pa
pragos „mnijding’oms bakteri
apsik,r&čią, 5Jaikųp»s reikia pa
knarkia ir oro pritrūkus daž,- (Tokia maudynė turėtlĮ'Tfuti a?' - - ;:;f • ,
" lengvintas, nes'bet turtingiau: i (barai inie-”
joms veistis, sužadinti jos įkak-tinai įš^iniiągoti, vakare
Kartas nuo karto kai kūnuose* lenkų lai- lai priima “liokatorius.” Už. 50-60 auks. per
nai pabunda. Nosei užsikim likta dvi ar tris minutas. Jei
turėtų liuku eiti gulti, dienų
degiinų. Temperatūrai urnai
čiuose pasirodo gana drąsiai parašytų mėnesį galima gauti su kuru ir šviesą 3; kąšus, maži kūdikiai vargingai ]>o tokios van-os oda neparaupasikeitus, į kelias valandas
žaisti saulės šviesoje. Vailipšnių, koriuose vaizduojama sunki Vil mbąrius, kartais gražiame palociuje, kur
traukia iš buteliuko pienų. donuoją, tai kitų rytų reikia
..
.
..... ikams sveika yra gerai daug
pasikeičia ir nosyje padėtis.
ios Būklė. Panašų straip nį įdėjo lenkų visi nauji įrengimai. O pragy veninius ?
. v .
.
Tada jie geriau mėgsta vande vartoti siltesn] vandeni ir ku .
,
,. ..
pieno ir žuvies aliejaus po
P-a šalto oiro įtaka nosies
Jeigu už kiaušini, už kurį Vilniuje nib<
. 2 .
nų palengva pripratinti prie f
.
.
J
‘
^Ettdefeų tyriausias organas “Gaaeta Warszan į ir pienų gerti iš stiklo.
v
,
T . ,
. , 'saukstelj. Gi susirgus, karsta,
,
i
•
i
,
o
o
,
•
-Agletvno
plėvė
sutinsta
ir
]>akifma
13
sk.,
J
kanne
mokama
2-3
skat.,
o
visi
\
” 225 nr., pavadinęs jį Mirštantis miePaprastai, nosies gleivės į- salto vandens. Jei kas mėgsta,
Mažutės kruuja- degimas nebūna taip smarkus gali vandens prisileidęs niau me garstyčių vandenyje mir
” Štai ka rašo apie Vilnių laikraščio kiti produktai 50-60 nuoš. pigesni, tai
gva suprasti, kaip atrodo kalkuliacija, ir no^8'58 Pripildo , krauju .r ri- nepasiekia kitų organų. Li-;dynę atsigulti ir greitai išli- kyti kojas ir gerti karštus gė
>respondentas P. K.:
. , stebėtis
, .
•
•
•• i„
iai ” įtartais
ncatlaikv,damos dide
tenka
masine
emigracija,
kuri dab"
^
genis bevaikščiodamas ir ne ]>ęs šiurkščiu rankšluosčiu nu rimus. •
.■y
u AišVttė kad šitas miestas yra šiandieną
Jio spaudimo trūlrista
ir krauvartodamas vaistų i>er kelias sitrinti. Taip pat plačiai re
būtis. Prieš Icarų judrus prekybos punktas vyksta iš mūsų miesto.
jas bėga. Taipogi lympho dū
dienas pagyja. Bet ne visados komenduojama ultravioleti
metu Vilnius pamažėl merdi. Miškų pra•Sėdi nejudėdami, tur būt, tik vieni žy- delės prisipildo skysčių.
SUMAŽĖJO NEDARBAS
taip lUina. Retkarčiais įdegi nius ir saulės spindulius, bet
>nė, Stiklo ir odų dirbtuvės stovi, arba dai. Jie turi didesnes pinigų atsargas, na ir
Įdegąs nosies gleivei, žmo
cba 2-3 dienas savaitėje.
naudojasi parama, kokios kiti mūsų miesto gus čiauda ir jaučia nemalonų mas atsikartoja po kelis kar tai privalo būti daroma gana
Kovo pradžioje Klaipėdoje
Seniau, Vilnius — Molodečnas linijoje “piliečiai” neturi. Galop šio elemento stip kutenimų. Praėjus kelioms va tus ir vis aršesnis, pastovės-Į atsargiai,
ritavo keliolika porų traukinių, šiandieną rinimas vra geriausias merdėjimo laidymas.” landoms pradeda skystos glei nis ir žymiau išsiplėtoja po Prisilaikymas nustatytų hi darbo biržo buvo užregistruo
ia 4-6 vagoninių keleivių traukinių kartų,
Tiek šiuo atveju “(razeta \Vąrszawska” vės iš nosies bėgimas ir nuo nosį ir kitus šalimais esan gienos dėsnių yra geriausias ta 1,603 bedarbiai, o dabar li
bitėje kursuoja prekių traukinys, vežąs apie mirštantį Vilnių. Šiuo skaudžiu mums, nuolatinio vartojimo skepe čius organus. Tokiai padėčiai apsisaugojimo būdas nuo įde ko 1,390, kurių trpe 325 mote
luputį prekių, kurios dar siunčiamos gele- tikriesiems Vilniaus krašto gyventojams, klau taitės nosies galas parausta, [susidarius žmogus privalo gul gimo nosies gleivės, kaip tai: rys. Nedarbas sumažėjo, pagy
celiu. Apie vi jokio judėjimo Vilniuje mer- simu oi kiek daug yra prirašyta. Deja. Ra peršti ir kaista. Įdegimas grei ti į lovų ir gulėti iki visai pas tyras oras, saulės šviesa, vė vėjus uosto judėjimui ir 2-ms
MUjhnų liudija šiandienų mūrinių namų iš- šymas palieka rašymu, o beatodairinis gyve- tai paplinta po nosies ląstas, veiks. Nes nosies gleivės įde dinimas kambarių, švara, po lentpjūvėms pradėjus apdirbi
fMUzdos. Nekalbant apie priemiesčius, netgi rūmas daro savo. Kas mokėjo realiau žiūrėti į "retkarčiais pareina į kauluose gimas neišgydytas maž daug ilsis, maistingas valgis ir už- nėti miškų departamento miš
ssto centre matome šiandienų korteles, ske ateitį ir katu iš tiesų buvo brangus netik esančias daubas ir korelius. per šešias savaites pereina į i laikymas vidurių veikliame pa kų. Praeitais metais tuo pa
čiu laiku lentpjūvėse dirbo aliančias, kad išnuomuojama pora butų. Bu- Vilnius, bet visas šitas kraštas — tie nud Jei įdegimas paniekia kaktos taip vadinamų
užsisenėjusį j dėjime. Tas gellisti apsaugoti
pie 990 darbininkų, o šiemet
8, kuris dar prieš pusmetį atseidavo 250-- seniau tvirtino, kad dalykų būklė blogės. Ki
300 auks. mėnesiui, šiandienų galima gauti taip į tai žiūrėjo lenkų publicistai, kurie var matome, jau čia pat, ir nuo kelių metų ne- ėmė verkšlenti nusiminusiu balsu prašydami dirba 1,080.
už 150—170 auks.
dan siaurojo savo nacionalizmo užrištomis duoda ramumo vakarykštiems minėto šūkio tiesiog išmaldos, o kai jos negavo, ar gavo
Tas pat yra samdant kambariu.. Už 30, akimis skelbė “vcie.lenie bez zastrzežen” ne apaštalams, kurie lik dabar pamatę kokioje labai maža, ėmė rėkti, šaukti, kad bankrudaugiausiai už 35 auks., galima gauti vidur- norėdami visai žvilgterėti į ateitį, kuri, kaip būklėje atsirado Vilnius ir visas kraštas — tuojame.
“DRAUGAS”

SVEIKATOS SKYRIUS

GARSHUMTtS "8I1M6P
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SUOKIU TAKU

Iš visų, sunkia likimo ranka užrašyįusno buities pilkom praeities dulkėm
apneštoje knygoje atsiminimų, kurie šionr’ tokiu būdu turėjo įtakos mano
fbesniain gyvenime, geriausiai atsi me
dienos nelaimingos moters tragiškų
jniipo istorijų, kurių ir jums noriu
įpasakoti.

i Tai atsitiko tais metais, kai tik praeiti gailestingosios seselės pareiga*,
V-ienų vakarų, buvo tai prieš pat Ka
rt, greitosios pagalbos automobiliu alį musų ligoninę sąmonės netekusią
terį. Iš karto ji man, kai]) ir kitoms
jrims, jokio efekto nepadarė. Tik akvpažvelgus į jos dar jaunų, bet jau
^ehimo išvagotų veidų pastebėjau, kad
to Iniku ji buvo rafinuoto grožio mo
tis. J r dabar ji dar neperblogiausiai atiė. Nešuriksiu net pasakius, kad ji bug vi> na iš tų moterų, dėl kurių dažnai
Miliai atsisako nuo sosto, o elgetos virfeąraliais.
.Atsipeikėjus ji nieko ik k dlvj" ri nie-

į *•

protarpiais verkė. Įėjus daktarui ji įpuo
lė į isterikų.
— Kas yra tai moteriškei?
— Nežinau, daktare. Ji nieko nekal
ba,
Priėjęs daktaras arčiau valandėlę žiū
rėjo į jų- Liūdnas ir susimųstęs. Paskui,
lyg būtų netikėtai jailietęs nuo Dievo ir
žmonių širdies gilumoje slepiamų skaus
mų, giliai atsiduso ir, netaręs nė žodžio,
pakėlė jos rankų.
— Pulsas nenofmalus. Kiek turi kur
^čio? J
' •
•
— 39 I.
— G m... Ko verki, ligonė, a?
Vietoj at akymo ji dar labiau pra
virko.
— Mano mielas, pagydyk man sielų.
Sielų tik pagydyk, o kūnas ir pats pa
sveiks.
Suvaitojo kai tėvynės netekus ir ulkanu žvilgsniu sekė kiekvienų daktaro
judesį.
— Perneškite jų į kitų palatų, — mo
stelėjo daktaras ranka ir skubiai išėjo.
Tų vakarų jo niekas niekur nemat

nvsiskundė, Žvalgėui tik aplinkui ir

sveikti. Ji dažnai teiravosi apie savo svei
katos būvį, tui rūpinosi kų veiks palikus
ligoninę.
— Perdaug nesirūpink, poniu. Dau
giau tik pasitikėjimo Dievu ir ištvermės
pasiryžime — viskas i u.i gerai.
— Ha, ha, ha! Tamsta taip manai?
- Taip mano tūkstančiai, inilionai...
—- Tr labai klystu.
— Ne.
— Kuo gali, sesutė, man įrodyti?
— Tuo, kad tamsta netiki kų sakai.
— 11a, ha, ha! Jūh mųnot, kad aš ka
da nors į Dievų tikėjau?
— Netik manau, bet ir tikiu.
— Klystate, sesute.
— Tegul bus ir taip, bet pa akyk i t
jūs man, ar jau taip niekad ir ne])ajutote
Apvaizdos, malonę?'Daleiskim, jūs buvo
te labai neturtinga mergina, nieko dau
giau, išskyrus aukso širdį, neturėjote ir
vis tik ištekėjote už turtingo vyro. Saky
kit, ar tai buvo ne Apvaizdos valia?
Many žodžiai, imityt, ]>atnikė jai į
paėįų opiausių vielų.
— Ištekėti, kol kas aš dar ncištekė-

Praėjus kelioms dienoms ligone, ėmė jusy — valandėlę patylėjus -atsilĮepė vi-! \jo tėvas, įžiūrėjęs mūsų santykiuose dau-
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sai at .įmainiusiu tonu — bet panašių li
kimo kaprizų, kų jūs vadinate Apvaiz
dos valia, man teko pergyventi. Atsime
nu, aš niekad tiek iš.džiaugsmo never
kiau, i r niekad taip karštai nesi meldžiau
Dievo Motinai, kaip tąsyk, kai mūs pa
rapijos klelamas man išrūpino stipendi
jų mokytojų seminarijų baigti. Tada ir
gyvenimas ne gyvenimu, o rojum atrodė.
Ir į žmones žiūrėjau vien tik pro pasiti
kėjimo priomų, kol jie man neparodė ki- ’
tų dievų.
I
—- Atsitiko tai sekančiais metais. Ru
denį, kai panūdus geresnes, negu pradžios
mokytojos, vietos atvažiavau į sostinę.
Beveik visą mėnesį varsčius įvairių mi- t
nisterijų duris paguliau gavau vienoje
banko kontoroje kuklių sąskaitininkės vie
tų su 2(X) litų mėnesinio atlyginimo. Iš
pradžių darbas nesisekė. Maniuu, reikėvietų kitai užleisti. Bet mane išgelbėjo
gudrus ir greit sugebąs kiekvienoje situa- .
cijoje orientuotis mano principalo sūnus.
Jis jmsidarė man ne tik geru mokytoju,
bet ir sąžiningu (baugu. Laikui bėgant
j pamilome vienas kitų. Bet toli numatųs

------- Ak
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ginu negu paprastų draugiškumų, viskų
išardė: nieko nelaukdamas išsiuntė savo
sūnų į užsienį medicinos mokslo studi
juoti. Aš supratau kų tai reiškia. Supra
to ir jis. O, kas nesupranta senių gudru
mo! Bet nei laikas, nei erdvė, nei senio
įsikišimas mums reikšmės neturėjo. Lai
kui bėgant vistiek būtume apsivedę. Bet
mus perskyrė mano lengvapėdiškumas.
(Daugiau bus)
Mokėjimas

daug reiškia

deiminiiikė (į naujų virėjų): šį va
karų turėsim svečių. Ar tu gali gerų va
karienę paruošti?
Nauja virėja: O, taip! Galiu paruoš
ti į bile kurių pusę.
— Kaip tai “į bile kurių pusę”?
— Taip poniute, kud svečiai paskui
kas vakaras lankytus, aiba, kad daugiau
niekad nebesusirinktų.
Artimo meilė — tai žemės malda, o

Dievo meilė — tai dangaus giesmė. Kai
jos abi susitinka, tuomet gimsta tikras ir
amžinas dangus.
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iš dabartinio pasaulio stovio, .prieš blogos pakraipos laikrą- ir tik katalikiškųjų spaudų Yė-’plytas’ Atvelyk*yje* ir šv/
<'Jur
Jur- Taip pat* nuvažiuoti
nuvažiuotu fr f. I
Žymus evoliucijos mokslo ty-,ščius mes turime pastatyti au- platina.
tuvų į savo l^ynę,. j&aiB
gio dienoje vardu Jurgiu.
'*•’ Kr;
rinėtojas prof. Huxley taip^kštos doros laikraščius.” Aiš- Te Švč. Jėzaus Širdis palai Kaip tai gražiai, po 60 melų gai, Tėvelil
sako: “Vienas iš didžiausių y- ku, kad tikri katalikai negali mina visus darbuotojus, kata pasikartojo tos pačios šven-,
X Sekmadienį, hattatl|ia
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
ro principų, kad praeitį te sudėję rankas sėdėti ir tylėti likiškos spaudos platintojus, tės, tik, žinoma, su tuo skir d. daugelis southsid|n||*b
2128 Larkins \Vay, Pittsburgh, Pa.
galime spręsti nuo dabarties; tikėjimo gynimo reikaluose, kad jų darbai atneštų gausių tumu, kad Jurgis su (10 metų McKeesRocks Šv. Vi»w*n8to
Telephone HEmlock 1490
[jei ne, turi būti gerai įrody kurį ardo blogoji spauda. Rei vaisių ir gerovės žmonijai.
našta ant savo pečių. Nors vi rapijos “card partėje.** 1
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
kia
ginti
tikėjimų
platinant
ta.” Tas jo pasakymas yra (A
sa kapa metelių ant jo mažos
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Čia dar turiu priminti, kad kupros, bet Jurgis sveikas, kurie “žioplio”
gerų
katalikiškųjų
spaudų.
cliapter
contributed
to
“
The
Telephone Hemlock 2204
prizus išlošę važiavę
life and Letters of Darwin”, Spaudų platinti kiekvienas ga Anastazas Valančius ir Juo drūtas, smarkus vyras ir geras linksmus. Už tad
Vol. II p. 190).
li be jokio vargo, tik reikia zas B. Tamkevičius lankysis ‘mekanikas,” toks, kaip kad ckiefiai •
Kun. J. V. S. biskutį uolumo ir pasišventi po namus užrašinėdami kata zakristijonas turi būti. Tat, čiams atkeršyti bąli
mo. Žmonės gi skaitydami ge likiškus laikraščius ir parda kas tik Jurgį pažįsta, visi jam d., sekmadienį, čia
Kaip pavasaris yra gražiau- Žinau aš, o Marija, į
rus katalikiškus raštus labiau vinėdami knygas. Dieve, duok linki laimingai dar susilaukti sv.
* Kazimiero svetainėj
sias metų laikas, taip gegužės Kad rūpinies žmonija;
susipranta, tampa kilnesniais, pasisekimo jų misijai.
daug tokių švenčių susibėgi našioje “card partėj*.’
Katalikas mo jo varduvių, krikšto ir gi
mėnuo yra gražiausias metų Geibi Tu jų visados,
naudingesniais sau ir kitiems,
pas mus bus kur kas
mėnuo; užtad rūpestingoji Ka Neapleidi niekados.
mimo dienoje. Net ir mokyk tnesnė ta “card party,
Su sekmadieniu, balandžio virsta geresniais katalikais ir
X Antradienį prasideda ge
talikų Bažnyčia yra jį pašve Užtad meldžiu aš Tavęs
23 d., pas mus prasidėjo Fe- doresniais, taipgi rimtais pi- gužės mėnuo skirtas Panelės los vaikučiai linki Dėdei Jur mes duosime “door prizą*
ntusi gražiausiai, tyriausiai, Neapleiski ir manęs;
giui daug, daug, labai daug gyvų veršį. Jei to dar negj
deraeijos ir spaudos vajus, ku ,Ueaais> s“rais «vynainiais, išnekalčiausiai ir švenčiausiai Mokyk žengti vis pirmyn ris tęsis per tris savaites, ar, !moksta arti,n0 meilfa' Ra4rau Švč. Marijos garbei. Šv. Kazi metelių laimingai pragyventi kad įtikinti, tai galite p
Panelei Marijai, Dievo Moti Link dangaus kasdien artyn, gal, ir visą mėnesj. Taip kle- kia Prie *,r» l,arb'! ir P™ miero bažnyčioje gegužinės pa ir niekados nepasenti.
klausti Stanley Siinonaviču
maldos
bus
sekmadieniais
3
nai. Tš tos priežasties šis mė- Kad užbaigęs kelionę
Ilgiausių
metų,
Jurgiui!
tonas paskelbė iŠ sakyklos'ir doros- sužadina » stiprina
lies jis tų veršį augina ir
popiet, vietoje Mišparų, tre
nuo ir pavadintas Marijos mė Per Tavųjų malonę,
visus ragino prisidėti prie Fe->ose
suramina nu
X Šeštadienį, balandžio 22 jj pristatys. Jei mekeesrairi
nuo.
Danguj’ būčiau laimingas... deramos, kaip parapijų, taip ; liūdimuose, paskatina prie ka- čiadieniais ir penktadieniais d. kelioms valandoms buvo čiai tų peršį mums nusivi
Tau per amžius dėkingas.
ir visas draugijas: švč. Var- itesnės Uiev° meilė8' PrieSi’ vakare 7:30. Tai gražiausias sustojęs pas kun. Kazėnų kun. tų. tai būtų nekaip. Visi d
Šventoji Bažnyčia per šį išKun. M. J. Urbonas do Jėzaus, Šv. Vincento, Tre- r‘Sai>
bl°«oji- ^‘viSkoji mėnuo ir gražiausios pamal- Dr. J. Navickas, Lietuvių Ko tis galanda prie to veršio.
isų mėnesį šaukia visus krik-'
spauda žudo žmogaus sielų ir t osMaruos garbintojai
legijos Direktorius, Federaci kvienas dabar bedarbės 1d
ėčionis katalikus, kad jie yp»-,'kur kirminai atsiranda, bet tininkų, Šv. Ražančiaus, Mo
kūnų griauna tikėjimų ir do- lurėttj kuo skaitlingiausiai lajos centro valdybos narys, uo nori pasinaudoti vargšo t
tingu būdu kreiptųsi prie Ma-' tome> kad
atairanda. terų Šųjungos kuopų, Marijos rų, priveda prie didžiausių nu akytis i pamaldas,
lus jaunimo auklėtojas ir or šelio kaileliu. Biednas v«
rijos, savo dangiškosios Mo-L J0NAS;
jei a3 Vaikelių sodalicijų, Šv. Kazi
sikaltimų,
desperacijos,
žmog-1
x
“
Believe
it
or
not.
”
Juganizatorius. Čia jis smagiai lis... Kas nors jam nusuks ]
tinos visais savo reikalais. blVian
nenorWiau būti di.' miero parapijos chorų, Rūtos
žudysčių,
vagysčių,
suardo
šei-'rgis
Čižauskas,
Šv.
Kazimiepraleido keletu valandų ir tai vėlę.
- įfįfl
Kiekvienoje katalikų bažny-'dcliu tamsūnu. Ncs tik pa- klubų, St. Casimir’s Lyceum
mvnas,
išplėšia
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talikų klusnumą Sv. Bažny- 'Cent„rv„ (Geg. m^n > ]886). rapijos komitetų ir visų drau
susirinkiman, gams pasauliečius katalikus;
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ragina visus stoti į bendrų da
visi skaitlingai renkasi ant tų vit,nba|Kiai satinkaj kad da.^nns įvyks sekmadienį, balarbų, į bendrų kovų su šių' die
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mokykloje tuojau po sumos, nų didžiausiu žmonijos slibi
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ktiniuoja idant tinkamiau ir atsirastų iš medžiagos, t. y. ar kad bendrai pasitarti ir nu
da.
ntsnkančiau pagerbus Mariją. ;g (lumWo, ar
kranjo, „r jS statyti viso veikimo planų, yDARBUS “DRAUGUI”
pač spaudos platinimo reikale. Tat ir mes, jei esame kata
Bažnyčiose,, namuose ir Iau- kitokh! pflnanžių daiktų.
knose švenčiausios Panelės
Pl.of j, Aroore> vjenas ,g Spaudos platinimo generolu likai, turime išgirsti Bažnyčios
Prof.
Marijos stovylos yra puošia žymiausių šių dienų biologų klebonas pakvietė Juozų B. Galvos Šventojo Tėvo balsų
mos Josios mylinčių vaikelių “Recent Advance in Pbvsio- Tamkevičių, 2021 Jane Street, ir darbu pasirodyti, kad tikrai
gražiausiomis daržų ir laukų Iogy and Biochemistry”, (Ed. Pittsburgh, Pa. Jam į pagal esame katalikai. Nes, priežo
žydinčiomis gėlelėmis, o apie 19(^ taip pako; «Ngra kito. bų atvyko Anastazas Valan dis sako: “Pasakyk, kų tu
tas stovylas ir altorėlius su- kįo ka(]0 gimdymui gyvo or- čius, įžymus Cicero ir Chica skaitai, o aš pasakysiu, kas
sirinkę ištikimieji katalikai ganizmo, kaip tik vienui-vie- gos spaudos apaštalas, tikras tu esi.” Jei remi bedieviškų
ATLIEKAME
kalba rąžančių, gieda litanijų nas, t. y. gyvas organizmas žemaitis, a. a. Vysk. Motie spaudų ir jų skaitai, tai men
ir giesmes Marijos garbei. Ti- turi kilti iš kito organizmo, jaus Valančiaus giminaitis. kas iš tavęs katalikas, prie
krai malonus, pagirtinas i’’(Kiekvienas mokytas žmogus ir Tamkevičius irgi neprastas šingai gi geras katalikas tik
veikėjas, žymus nuo daug me katalikiškas knygas teskaito
patraukiantis reginys.
kurie
priklauso mokslinin
tų darbuotojas įvairių draugi
Pasirūpinkime ir mes tin kams, visi taip sako apie gyjų tarpe. Tad tokiem dviem
kamai ir atsakančiai pagar vybės atsiradimų, kad kiek
susiėjus į krūvų, galima tikė
binti savo dangiškųjų Motinų. vienas gyvis turi paeiti iš gy
tis, kad jie daug kų nuveiks.
Greitai, Gerai ir Pigiai
Nuo šio mėnesio pradžios iki vio: “Omne vivens ex vivenJėzus Kristus Karalius, pa*
Juos, petį pridėjęs, stipriai
pat pabaigos neapleiskime nei te” Visokia gyvybė paeina iš
remia mūsų klebonas kun. Ka rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
vienos dienos Josios nepagar kiaušinio. “Omne vivo ex
zėnas, Federacijos centro val- karna .................... lOe
binę ir neparodę savo tikros ovio.” Dabar nėra nei vieno
įdybos narys. Tokius veikėjus
Švenč. Jėzaus Širdies Troš
ištikimybės. Eikime prie jos biologo, kuris nepripažintų šių
,.
«.
.
turint prišakyje, nėra nei ma- kimai, to paties autoriaus 15c
SPAUSDINAME:
.
, . . , , „
visi, nes Ji visų mūsų Moti tiesų, nes čia vra gamtos mo- V
, .
......
ziausios abejones, kad Fede1
na. Šaukimės prie Jos visi, kslo pagnndinesi tiesos.
racija daug laimės ir katali Viršminėtos knygeles yta la
RAUDAS: — Jonai, tegul
nes visi reikalaujame Josios
kiškoji spauda giliai įleis šak bai naudingos ir kiekvienam
Tikietus,
Bilas,
galingojo užtarymo pas Die būna jūsų tiesa, kad visi gam
nis tarpe Pittsburgho lietuvių. žmogui reikalingos, patartina,
Plakatus,
Laiškus,
vų. Maldaukime Josios pagal tos mokslo žmonės pripažįsta,
Žinoma, patys vieni veikėjai kad ta knygelė rastųsi kiek
Serijas, .
Konvertus,
bos visuose savo reikaluose, o jog dabar nebėra ‘Spontaneous ne kų daug padarys, jei jų vienuose katalikiškuose na
Draugijoms Blankas,
Programus,
,lJi mums tos pagalbos neat- Generation” ir evoliucijos, bet
liaudis, visuomenė neparems. muose.
Posterius,
Konstitucijas,
-■eųkys. Atminkime kad Ji yra kubai senai, kada žemė buvo Čia reikia, kad visi stotų į
Reikalaukite
tuojau
pas
pa

dar jauna, tuomet gyvybė sa
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
“Krikščionių pagalba.”
vienų bendrų darbų, kataliki- tį autorių, 4557 So,Wood St..
Šis Marijos mėnuo taip grei vai mi veisėsi ir buvo evoliu škųjį veikimų, pasauliečių aChicago, UI.
tai praeis kaip ir praeitieji cija gyvybėje.
Ir Kitokius Spaudos Darbus
jpaštalaviinų. Šv. Tėvas Pijus
arba
mėnesiai; nei nesijusime. Pa JONAS: — Raidai, leiskim, XI sako, kad: “Kiekvieno kasinaudokime šio mėnesio duo tu laikais tokios paikos nuo
tuliko yra šventa priedermė
ta proga daug kų nuveikti Ma monės, kartu su savo bedie paremti katalikiškjų spaudų
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
Išėjo iš spaudos maldakny
rijos garbei ir savo išgany viais, pasakyk man, iš kur ži ir jų kuo plačiausiai pasklei
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
mui.
Kun. M. J. U. nai, kad anuose laikuose gy
sti tarp žmonių... Kuris gi re jų ir išvertė T. Kazimieras
vybė savaimi veisėsi ir buvo mia, kiek tik galėdamas, ka Kapucinas, išleido seserys kotjoje evoliucija? Nūnai vien talikiškųjų spaudų yra misi- rinietės. Maldaknygėje yra pa
pasakymas neturi jokios ver jonierius-apaštalas, tiesos pla aiškinimas apie atlaidus h
tės. Pasakymų reikia įrodyti tintojas, tikėjimo apgynėjas, daugiau, kaip 300 įvairių malRAUDAS: — Jonai, gražiai sveikais ir moksliškais fak- didžiausias žmonijos gerada- rų, kuriom popiežiai suteiki
2334 S. OAKLEY AVENUE
įrodinėjai man, kad tas gar tais. Argumentai be faktų yra'ris!” Tat aišku, kaip ant dėl it laidus. Nors visos maldos ge
sus mokslininkas Pasteur’as, kaip namas ore. Mes, remda no, kad į katalikiškosios spau ros, bet už vis geriausios yra
savo bandymuose surado, jog miesi mokslo įrodymais, sako dos platinimų visi pasaulie tos, kurioms suteikti atlaidai
CHICAGO, ILL.
gyvybė negali pati per save me, kad negalėjo būti “Spon- čiai turi stoti ir ne tik pame Ai knygelė turėtų būti visų ka
atsirasti; turi paeiti iš kitos taneous generation,’’ nei evo sti bedieviškų spaudų skaitę, talikų rankose. Kaina su ap
į
.
Telefonas Roosevelt 7790
bet, sulig šv. Tėvo Pijaus XI taisais 65c.
tam panašios gyvybės. Bet y- liucijos gyvybėje.
Kaip galime spręsti praei- pasakymo: “Prieš blogas kny
ra mokytų žmonių, kaip dr.
tus
laikus, kurie nėra užrašy gas mes turime pastatyti ge
Autas, kurie Rako, kad gyvybė gal atsirasti ir iš visokių ti istorijos nei žinomi padavi ras; prieš klaidų statyti tei
puvėsų, k. v. grybas kirmija, įmais? Tik vienas tėra būdassybę; prieš blogų bedieviškų
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
obuoliai kirmija ir daug tam sužinoti tokius laikus; nežino- raštų nuodus mes privalome
*/♦/*/♦/*/♦/♦/*■/*/*/'*/♦/♦/*/♦
panašių dalykų; nematyti, išĮmųjų praeitį tegalime spręsti pastatyti gerų raštų vaisius;
Chicago, IU.
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vos, (pašalpinė) moka pomir terį, Motinų Marijų Dovidų, nojo gyvenimo, jei tik būtu-' maišiukų su pupomis, druska
šu pamažu nykti, kaip vatinės $230, ligoje pašalpos $2 kini nepamirš savo maldo.e mėm pasinaudoję tuja proga. 11 aluneiliukais. R. išsigando tiesios nuo distributoriij. šį Gydyto
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Chicagoj. Žinoma, yra
ėjo devyniolika šimtų metų
gražiai korespondencijų tams laiminga pas Dievų,
Tlšlpratūsių lietuvių,
nuo to laiko, kada Kristus bu
ta parašei iš savo parapijos.
klauso tokių kvailybių.
Lauksime daugiau. Tik, ger O gerb. Motinai M. Dovidai, vo ant Kalvarijos kalno prie
Mttkri neišmanėliai. Kai kuiv,
biamasai, prašome rašyti plu Dieve duok stiprybės išken- kryžiaus prikaltas, o antfa, šie
jau verkia, kad prarado
VISADA
nksna, ne piešeliu. Reikia juk tėti tų sunkų širdies skausmų. yra mano pirmieji metai vie
tikėjimų, Gaila tų- žflionuolyne.
»
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Kun. J. V. Skripkus,
UŽMIRŠTA
ir redaktorių akių pasigailėti.
, kad duodas tokiems iš
Kapelionas Velykų dienų išklausėme šv.
loti. Susipraskit jūs, nezaAr žinot, kodėl jos ne
Mišių. Per pusryčius mušėme
mėgo?
Ji pati nežinojo.
fatkai, kurie ten priklauPA.
Jos blogas kvapas buvo
Bal. 20 d. Šv» Pranciškaus kiaušinius ir šiaip kalbėjomės
priežastim, nes blogo kva
ir grįžkit prie savo tikpo niekas nemėgsta. Vie
Se.erų Generalė Viršininkė, prie stalo. Visų dienų pralei
Kas mano SĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Bal. 17 d. čia pasimirė sekatalikiškojo tikėjimo,
nok visi tą gali pašalinti.
Motina M. Dovida, susilaukė dome labai linksmai, kaip tik jau laikus pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
Gargaliuok su Listerine ir
pats Kristus įsteigė. Ta- |nas Bentleyvilles gyventojas
tas atliks kas reikia. Var
to
apsirūpinti
reikalingais
dokumentais;
b)
gauti
pasus
Rudnos žinios, kad pasimirė per dideles švente/.
tok kasdien. Bandymai ro
Įsų sąžinė bus rami. Skai- (čekas. Palaidotas Bealsville
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
do, kad fils vaistas atlieka
jos mylimoji motinėlė. Žinia
Pirmadienį mergaitės iš ne visada geresnes laivuose vietas gauna.
katalikiškus laikraščius kapuose, nes buvo nekatalikas.
greit, ko kiti vaistai ne
buvo netikėta. Senoji močiu
padaro per 4 dienas.
X Didįjį Penktadienį čia'
tolimųjų miestų išvyko namo,
lygas. Jose rasite gerų pa
tė laiškeliu, siųsdama Šv. Ve
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
pasiimdanios su savim ir sa rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
rimų ir tada nieks nega moterys labai gražiai giedojo
LAMBERT PHAKMACAL
lykų linkėjimus su išsiilgimu
prie Kristaus karsto. Jų vedė
vo drauges. Kurios pasiliko na pildys.
išų suklaidinti.
COMPANY
kvietė dukrelę pas save, lig
8t. Louls, Mo.
sburgh’e yra labai daug ja buvo Damanauskienė. Ma atjausdama savo dienelių ga mie, visų dienų smagiai pra
“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
tyt,
kad
ji
savo
laiku
yra
bu

leido.
veikėjų, tik biskį apsnūvasarines Ekskursijas į Lietuvų: Balandžio 29 d. “Ile
lų. “Tu dukrele,” rašo ji, “evus
gerame
chore,
kad
taip
’ip, tat, į darbų! Pranyks
Mergaitės,
kurios
buvo De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27
si vienatinė mano paguoda.
gražiai
sugebėjo
giedorkoms
tamsybės, kaip migla.
Nors aš tavęs nematau, bet South Side, aplankė savo drau d. “Gripsliolm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys
promptly ends odors ordlnary
ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
is, katalikams, reikia vadovauti. Tas labai visiems
džiaugiuosi ir raminuosi atsi gc M. Kebleriūtę, kuri yra na paskutiniosios
antlsoptfcs can’t hide in 4 days
sėdimo^
ti savo dvasios vadų; paliko ir net griaudu darėsi minimu, kad tu esi gyva. ” mie ir prižiūri savo sergančių
stiprinti savas parapi- iš džiaugsmo. Kai kuriems net Niekas nesitikėjo kad už ke motinų. Taip pat atlankė ge
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
savas draugijas ir drau- ašaros akyse pasirodė. Prisi lių dienų ateis kvietimas į tos rb. kun. M. Kazėnų ir gavo po tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir
pasaulio kraštus.
l Federacijų, o labiausiai minė anie Velykų naktyje gie pačios motinėlės laidotuves.
dovanėlę. Buvo ir pas sesutes,
MIm K. Kstner of Brooklyn, N. Y.
wrlteo: ''Boro nood Knuofcen fov Mm
parapijas. Jei parapijos dojimai Lietuvoje.
kur praleido keletą valandė
poot 4 montho and hare not only loot 85
X Per pirmąsias šv. Mišias Šv. Pranciškaus Seserų vie
poanda bot feel >o naeh better in erery
gyvuos, tai ir visas veilių.
’ '
way. gyea for people wbo Son’t earo ta
redaee, Kraoeben la vonderfal ta beep
nuolyno
įstatai
įsako
išpildy
P eis gerai ir mes būsi- klebonas pasakė gražų pamothe vatom healthy. I being a mraa
shoald knew fer I've tried 10 many
Po to visų dienų buvo pas
kslų ir.visiems linkėjo linksmų ti paskirtas maldas už mirų)j vietoj. Vienybėj
tMagi bot airip Krmnhen aaoarered aU
parpoiea.
” (May lt, IPSt).
U
šv. Velykų. Papeikė tuos, ku sius Seserų gimdytojus. Die pažįstamus, gimines, pas tėve
TO lota fat SAFKLY and RARMIMaLY, take a half teaspoonful of Kruuhen
iš Cicero, Illinois ri« nors netoli bažnyčios gy- vo gailestingumu pasitikint, lius ir t.t. Grįžo pilnos visoSalta ln a fiala of hot arater ln tho
morning before breakfast—don’t m lai a
Seserų maldos už a. a. Rožę kių naujienų, kurias papasako
_________ 5vena, bet neina į bažnyčių:
morning—a bottle that laata 4 weeks
eoata bot a trifle—get Kruschen Salta at
įgirti vaikšto per pamaldas, a Pocienę išmelš jai amžinąjį a-'jo ir savo draugėms,.
any drugatore ln America, lf not )oyfuily satlafled aftor the ftrat betilo—
įba šlamštus skaito. Gaila mū- tilsį kurį ji savo pavyzdingu) Pranciška Loretta Sliakiūtė ,
money back.

4

Pittshmgho lieta-

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

ATAUKIŠKOS SPAUDOS
MATINtMAS EINA 1

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

LIETUVOS GYVENIMAS

MT. PROVIDENCE, PA.

GARSINKINTES
“DRAIKE"

W-

RHEOMATISM

ai.

Nusa-Tone

BENTLEYVILLE,

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

USTERINE

vlsus

DANGŲ ŽENGIMO
PARAPIJOS

klebonauja senelis
Rimkevičius, kuris jau
kaip valdo parapijų,
flirinktas naujas komisenųjų liko keturi ir
brinkti nauji: P. Ba. Tamulis, P. Dargis,
įskas, A. Rakauskas,
įkus, P. Pocevičius ir
į pe r Kalėdas ir Velykas
būna per maža, bet

^kmadieniais — jmr diĄ

bylios ku Ištiki'kos drau
Viena jaunimo
Ma
ilių. Jos valdybų

9tlirfS UNCLB

TOLOSEFAT

Ketvirtadienis, bai. 27, 1933

D R A UGAS
programa, kuria visi liko pa
tenkinti.
Buvęs

RADIO

CICERO LIEJIMU ŽINIOS

5

DAKTARAI:

Tel. Calumet 4039
Ree. and Office
Office Phone
Tel. ULFAYETTB 1017
PLEČIASI N AM I; PRAMO Ofiso:
Porų metų atgal Ciceroj ne- gų” skaito ir skelbimus jam
lies.: Tel. Iiemlovk «2H0
RADIJO VALANDA
2289 So. Leavitt 8t
Pnapeot 1928
NE
Canal 9706
DR. A. RAČKUS
galėjai rendų gauti, bet dabar ■ duoda. Mes neturim savo geGYDYTOJAS, CHIRURGAS
kas kita. Itendų galima gauti pų žmonių pamiršti. Darykit Pereitų sekmadienį vėl te
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
U'kmergėje nuo kovo 1(1 d.
pasirenkant. Kambariai (fla-'biznį su tais, kurie “Draugų” ko gėrėtis gražia J. E. Budri
....
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND 8URGEON
3051 W. 43rd St
z. u. rūmų organizuoti 'on«o valandos: i-< ir 6-8 vai vak.
tai) gražūs ir nebrangūs. Kam įskaito ir “Drauge” skelbias ko radijo programa iš stoties veikia
2403
\V. 63rd St., Chicago
...
.
:
i. .... , ReaideiieUos Ofisas: 2B5« yv «u<i> Kt
(Prie Archer Avė. netoli Kedale)
audimo
kursai.
Nuo
bai.
20
d.
Į
valandos:
įo
_
12
ryto
OFFICE HOURS:
nubodo Chicagoj dūmai, kvie- Nesigailėsi.
Rep. WCEL S valandų ryto ir 1
▼alandoa: nuo 1 tld I vaL vakaro
S to < and 7 to • P. K.
bus priimamos mokinės j 1[ Seredoml8 ir Nedėllomia pagal sutartj
Bunday by Appolntment
čiami persikelti į Cicero.
vai. popiet. Gražios dainos ir
laitių.
Mergaitės
kursus
gau

autartlee
Ciceros miestelis labai gra
muzika darė malonų įspūdį,
HEMLOCK 8151
siai tanko. Mokytojos Vitkevi
žus: medžiais apsodintas. Kie
Tet Cicero 1260
X— RA.Y
o Budriko akordionai linksmai
kvienas namo savininkas, aDENTISTAS
ir šauniai grojo. Aldonos teis- čiutės vadovaujamos mergai
Cicero. m.
tės audžia skaras, staltieses, 1446 So. 49th ct
pie savo namus turi gražius
. _
___
. ___ mo posėdis buvo tikrai atvaiUtar. Ketv. lr Pėtnyčlomle
(Naryauckas)
LIETUVIS DENTISTAS
10 — t vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gėlių darželius. Cicero’je jau MARQUETTE PARK'dintas su visais teismo for- takus, langams užlaidas, rauk ' >147 8. Halsted
▼ai.:
kasdien
uuo
10
v.
ryto
lkl
9
8t
Chicago
valandai vakare
2420 West Marąuette Road
ties lig Lietuvoje. Daug lie
ZINUTES
^maluniais ir reikalavimais. Ki šluosčius, baldams apmuša Paned., Sered. Ir Subat 8 — 9 vai. Nedėliomis ir Seredomis susitarus
VALANDOS:
4847 W. 14th St Cicero, lik
tuvių čia gyvena ir visi gra
9 lkl 12 ryto; 7 tkl 2 vakare
---------tų sekmadienį, tur būt, jau iš- lūs ir persiškus kilimus, ku
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutari j
Phone Boulevard 7042
žiai sugyvena. Kas atsiklaus
“0! DAKTARE”
gilsime teismo nuosprendį.
TEL. LAFAYETTE 7469
Rea. MM K 1£APLEWOOD A VE
riuos esame pratę plikti iš
to į Cicero gyventi, nesigaili.
---------| Vakare Lietuvių Auditori- užsienio.
Cicero visados pirmoj vie Jau dvi savaitės beliko iki joj įvyko radijo ir teatro arDENTISTAS
TeL Lafayette 5793
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
loj. Taigi garbė gyventi to L. V. Dainos choras Gimimo tistų vakaras su vaidinimu,
Gydytojas ir Chirurgas
arti 47th Street
kiam mieste. •
i
Vai.: nuo 8 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
P. 6. parap. salėj statys sce- dainomis' ir šokiais. Buvo tik- SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Seredoj pagal sutartj
Vai. 2—4 ir 7—9 vaL vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Ciceriečiai per du metus Jai noj operetę “O! Daktare.”
rai puiki, įvairi ir turininga
BARGENUS
Bes. 2136 W. 24th St
mėjo pirmų dovanų “Draugo”
Office: 4459 S. California Avė.
Tel. Canal <182
Operetė
yra
juokinga
ir
la

TJIL
CANAL
9498
konteste.
Nėra abejonės, kad
Nedėlioję pagal sutartį
Ik Kon
M te
;įmet toji garbė klius Ci- bai smagi. Taigi nei vienas ne
Tel. Canal .267 Ke*. Prospect MUK
ii. Nepasiduokim. Visi to- praleiskite progos nepamatę
dentistas
Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0<17
1remkit savo kontestinin- gražaus lošimo, neišgirdę gra
6917 S. Washtenaw Ava
Kapitonas
2201
AVest 22nd Street
Specialistas iš
žių
dainų.
Operetė
bus
stato

(Kainpaa Leavitt St.)
Gydytojas ir Chirurgas
kus, o mes “for šiur” laimė
Pasauliniame kare
Rusijos
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
ma
scenoj
gegužės
7
d.,
7:30
1821
SOUTH HALSTED STREET
sime.
Nuo 1 lkl 8 vakaro
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTKRŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP VŽSISENfcJL'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Seredoj pagal sutarti
vai. vak. Tikietai nebrangūs;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residenclja 8694 8o. Artesian Ava.
Anastazas Valančius yra iš
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
2423 West Marąuette Road
galima įsigyti pas siuvėjų Ka
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
Valandos: XI ryto lkl 4 po plotų
važiavęs i Rytines valstybes
Vai.:
1-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
• lkl 8:89 vakare
zį Gervilį, 2614 W. 71 St. ir galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada Dp. C.K. Kliauga
Nedėlioj susitarus
“Draugo” reikalais. Žinokit,
l’raktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
pas laikrodininkų R. Andreliū- ryti.
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
DENTISTAS
kad jei kur tik Ciceros Žemai
ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
nų, 2650 W. 63 St.; pas biznio valandai
2420
W.
Marąuette Road
♦800 WEST 86th HT„
kampas Kecler Avė.
Tel. Orawford 5573
Phone Canal 6i22
tis pasisuka, tai ir naudos pa
Moterų ir Vaikų ligų
arti AVestern Avė.
komisijų: S. Šimulį, 2150 So.
daro katalikiškajai spaudai.
DR. S. BIEŽIS
Valandos: nuo 8 Iki 9
Specialistė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
G K A H O R I A h
Jis neis iš namo biznio nepa lloyne avė.,; A. Petrulį, 3015
Phone Hemlock 7828
4145 ARCHER AVĖ.
W.
55
St.
ir
pas
visus
choro
2201 West 22nd Street
daręs.
Ofiso TaL LAFAYETTE 7287
narius. Kviečiame visus atsi-'
Valandos: 1—S Ir 7—B vak.
AKIŲ GYDYTOJAI:
' Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • lld Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj
lankyti.
Operetė
pirmų
kartų
/Lipskio muzikos ir radijo
19 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
REZIDENCIJA:
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utaminkeis
GRABORIAI
krautuvė vėl pradėjo oru lei bus lošiama lietuviškai.

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

OR. ATKOČIŪNAS

CHICAGOJE

DR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

DR. G. Z. VEZELIS

DR. F. G, W1NSKONAS

DR. A. I JAVOIŠ

Daktaras

»

O

MISSIG,

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. L ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

sti lietuviškas programas kas
pirmadienio vakarų, nuo 7:30
iki 8 iš WHFC stoties (1420
kilocykles). Pirma programa
labai pavyko; malonu buvo
klausytis.
Ciceriečiai ir apylinkės lie
tuviai, nepamirškite Lipskių.
krautuvės. Dabar eina didelis
išpardavimas visokių dalykų
Tėmykit “Drauge” ir klausy
kite per radijo. Taip pat ne
užmirškit nueiti į krautuvę
adresu 4916 W. 14th St.

A. Petrulis

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite RĖPI.'DL1C 5340 dėl eksperto ’patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

S. M. SKUDAS
Didelė graži koplyčia dykai

LACHAVICH
IR SONOS

718 WEST 18th STREET
TeL Roosevelt 7532

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 251<

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero,

Musų patarnavimas
visuomet sųžiningas ir
nebrangus, nes neturi

J. Rubis užlaiko gražių bu- me išlaidų užlaikymui
eernę ir grosernę adresu 1308 skyrių.
So. 49 avė. Dabar pirko gra
Nauja, graži ko
žų radijo iš Lipskio krautuvės.
plyčia dykai.
Labai patenkintas gavęs gerų
3307 Auburn Avenue
radijo už žemų kainų.

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

DR.MJ. STRIKŪL'IŪ.MiB.

llt.

TEK CICERO 5987

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVUMOA UNDERTAKING CO.

akių

įtempimų,

k u ris

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

DR. T. DUNDULIS

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KlįEIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

<859 SO. VVESTERN AVĖ.

pigesnes, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Pavasariui atėjus, visi sa
vo namus taiso ir inaliavoja. tel. Lafayette 3572
Ciceriečiai visi gražina savo
J. Liulevičius
namus. Gerbiamieji, neužmir
Graborius
lr
škit savo biznierių, k. a. A. J.
Halsam uolojas
Lutkus, Hardvvare ir visokių
Patarnauja Chi
eagoje lr apylin
pentų krautuvė 1421 So. 49th
kėje.
Ct.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
Taipogi ir S. Bukauskas lai
4092 Archer Avė.
ko Hardtvare krautuvę, 493.8
W^5 St. Kam reikia važiuo
ti ieškoti “selų”, kad ant vie
toki galima jų rasti ir dar pas
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
savo žmogų. Pasitaikius ko
VBDAIAS
kiai kolektui, tuojau einama 1646 WEST 46th STREET
Tai. Boulevard 1998—8418
pas savo biznierius, nevažiuo
jama į miestų rinkti aukų. Tel. CICERO 894
SYREVVICZE
Mūsų biznieriai niekado.4 ne
GRABORIUS
atsisako paremti gerų darbų; LaMotuvėma
pilniu patarnavime*
galimai ui <25.00
aukoja ir tikietus perka ir inū
KOPLYČIA DYKAI
sų spaudų paremia, ir “Drau- 1344 8. 60th Avė., Cicero, Iii

DR, P. P. ZALLYS

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Ofisus į'r Akinių Dirbtuvė

LIETUVIŲ

756 WEST 35th STREET

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mea
nieko nerokuojame 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 Modemiškos Koplyčios
Dėl lemenu. Palaukiu KUDEIKĮ pirm negu krsip•Uta kur Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Kampas Halsted St.

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

DR, MARGERJO

DENTISTAS

30 East lllth Street

PRANEŠIMAS

Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas,

ĮSTAIGA

4142 ARCHER AVENUE
Tel Virginia 0036

Chicago. J1L

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso- Phone PULLMAN 9858
mos be akinių. Dabar kainos perpus

DR. G. SERNER

GRABORIŲ

Trečiadieuiaia ir sekmad. ausitarua

DR. J. W. KADZEWICK

Tel. Canal <174

ANTANAS PETKUS

VaL: 19—11 v. ryto. S—4, 7—9 v. »
Nedėllomia lr ėventadlenlals 19—11

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.

(Licensed Embalmer)

CHICAGO, ILL.

DR. A. A. ROTH

4645 So. Ashland Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Ofiso valandos:
Specialistas odos ligų ir
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
veneriškų ligų
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820 Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street
Namų telef. Prospect 1930

Henry W. Beclter

3238 S. HALSTED ST.

Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Drevei 9191

SUGRĮŽIMĄ

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.
OFISAS
<68 VVEST I8th STREET

I.J.ZOLP

f

PRANEŠU

esti
Li priežastim galvos skaudėjimo,
Graborius tr Balsamuotojas svaigimo,
akių apttjmf.no, ue-rvuotuVnriu automobilius visokiems i cataractus. Atitaisdu trumpų, rogyste
. ,
Ir tolimų regystę.
v
'•eibalanis. Kaina prieinama
Ur.*1r,,'ni’*u teisingai akinius visuose
©gzaiuinavilmas daro
3319 AUBURN AVENUE atsitiki.nuošė,
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Cbioago, III.
Specialė atyda atkreipiama moky

INCORPORATED

Jonas Brazauskis, naujas
biznierius Ciceroj, pradėjo sa
ldainiais prekiauti. Pirkėjų
netrūksta. Panelės ir vaikinai
eina ir eina pirkti saldainių
Visi nori susipažinti su nau
ju biznierium. J. Brazauskis
įąinija ir mustravoja savo ur^^Žukus “Draugo” piknikui.
j^Sako, turėsiu padaryti keletu
neinu “
“Draugo
Druiiirn’” nau
dešimkių pelno
dai. Geras Jonas.

Ree. Tet Hyde Perk

Telefonas Yards 1136

LIETUVIS GRABORIUS

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

lr

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

LIETUVIS GRABORIUS

Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT.

X-RAI, etc.

Boulevard 7989
Re,

Hemlock 7<91

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

TeL Grovehill 1598

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar*

DR. A. L. YUŠKA

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 9-11 ryto 2-4 lr 14 rsk
■ereĮlomis po pietų lr Nedėtdlentak
tik susitarus
9421 V. MAKGUKTTH ROAD

Gydytojas ir Chirurgas
463 L SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Ros. Phone
Englewood 6641

Ine

WenfWorth 3000

DR. A. R, McGRADIE

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oft'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų ir Vyr.ų Ligų
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

OPTOMETRISTAS

Telefonas Midway 2880

1801 S. ASHLAND AVENUE

Persikėliau | erdvesne lr patogesni
vieta
*325 80. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
nuo < lkl 8 vakare
Šventadieniais nuo 19 lkl 12
Phone BOULEVARD 8488

Office;
Victory 2284

TaL Wentworth 8000
Rei. TeL Stevart 8191

DR. H. BARTON
Gydytoju ir Chirurgu
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Res.:
Beveriy 0081

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

Dr. JOHN F. RUZIC

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

3046 Wentworth Avenue

Tel. Ofiso Boulevard 5912-14

PHYSICIAN AND SURGEON

Re

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, 111.

Phone: Heailock <700

Vlflortr 2342

DR. A. J, BERTASH
J

756 W. 35th STREET

... Ofiso vai.: nuo 1*2; nuo <:30-8:20

Ketvirt adieni s, bai. 27, 1933

D te X tr G A R
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CHICAGOS POLICIJA IEŠKO 500 M.
SENUMO LIETUVOS KUNIG.
BIRUTES RELJEFO
istorinę brangenybę plėšikai pa
vogė iš vienos šokėjos apartmento
NEW YORKO KOLEKCIJO- sias lietuvių numizmatikas ir
NIERIAI UŽ ŠĮ RELJEFĄ senenų rinkėjas, sakė “sukel
siąs ant kojų” visą Chicagos,
SIŪLĘ 1,300 DOL.

mėnesį, baigdamas savo moks- Knitumienė, R. Nutnutienė ir ja į laukus. Taip pat išdalinlūs. Linkime geriausio pasise-i Vaškienė.
j ta narėms knygutės. Dovaną
kimo ir greito sugrįžimo. Ašt.
Dalyvavę! primicijoje paaukojo p. (’esnavičienė, o ją
-------------

išsiuvinėjo mergaičių siuvimo

X Nebetoli jau ir geg. 5 d., j ratelis
kurioj visi rengiasi dalyvauti
Ašt. Balandėlis
Šv. Kazimiero Akad. Kėni. 5
Nuo redakcijos, širdingai
Balandžio 23 d. 10:30 vai. sk. bunco party. Dovanas re
prašome, Balandėli, aiškiai ra
ryto varpams sugaudus, nuo nka p. Kalias ir Buividienė.
šyti. Gražiai, neskubomis pa
klebonijos iki bažnyčios durų X Motinos Diena pripuola
rašyta korespondencija malojau stovėjo ministrantai, maži
geg. 14 d. Tą dieną Šv. Onos j nu yra redaktoriams į rankas
vaikeliai ir mergaitės su vai'draugija rengia vakarą moti- paimti ir zeceriui statyti. Re
nikais rankose. Tuo tarpu K noms
Pelna8. skiria. daktoriai taip užversti dar
klebonijos išėjo procesija. Du i]||ns pnra])
bais, kad neturi laiko kores
maži vaikeliai nešė lelijas, o
pondencijoms perrašyti.
mergaitė bursą.
X Šv. Kazimiero Akad. Rė] bažnyčią primicijantą įly-’mėjų jaunamečių sus-mas įvydėjo Šv. Onos, Apaštalystės
bai* 10 d. Sus-mą atidarė
Maldos. Tretininkų ir Šv. \"a-|aialda pirm, A. Vardauska \
ADVOKATAS
ido dr-jos.
i
'Nutarimus perskaitė rašt. Bu105 W. Monroe St., prie Clark
Primicijantui priėjus prie trimaitė ir vienbalsiai priimti
Telefonas State 7880
Valandos 9 ryte lkl 5 popiet
altorio užgiedojo “Veni Crea- Pranešimą iš bunco darė Po
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.
tor,” po kurios prasidėjo Šv. caitė. Padaryta gražaus pelno.
Panedėlto, Seredos lr Pėtnyčlos
Ališios, per kurias giedojo pa- Nutarta surengti bunco pa
vakarais 6 lkl 9
Telefonas Canal 0660
rap cbora8> vedamas varg. K. rapijos naudai, birželio 3 <1., o
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Sabonio. Per “ Offertorium ” ne 4 d. t. y. šeštadienį, nes Utarnlnk-o, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 lkl 9
solo giedojo viešnia dain. Pe- sekmadienį „daugelis išvažinėTelefonas Republic 9800
ržinskienė. Gražų pamokslą pa
Sftkė kun B Įjrba,
juo.
_
zapo parap. kleb., primicijaninokvto-ja<,
ĮSPŪDŽIAI IŠ KUN. PR.
LUKOŠIAUS PRIMICIJŲ

New Yorko ir kitų didelių
Balandžio 25 d. vakarinis miestų numizmatikų associjaChicagos dienraštis “Cbicago ciją, kuriai ir jis pats priklau
American” paskelbė nepapra so, ieškoti istorinės Lietuvos
brangenybės. Dr. A. Račkus
stų žinių.
Tą pačią dieną, bai. 25 d., pareiškė, kad visi, kokius iki
du plėšikai, prisidengę drau- šiol esame matę, I K. Birugiškumu ir dedantieji pastan- tės paveikslai nėra autentiški
gų sukelti pinigų savo drau-' (tikri), nes numizmatikoj ir
gui išvaduoti iš kalėjimo, įsi- istorijoj nėra žinoma, kad D.
veržė į 25 m. šokėjos p-lės L. K. Vytauto motinos atvaiStaseli DeAnna apartmentą, Į zdas būt buvęs iškaltas ant
5668’/2 Ridge avė. Surišę šo- pinigo, ar medalio. Ir jei tai
_„
__plėšikai
1 “ y i 1 * parei? T-būti} Xtikrenybė,
*
-r.L A lrm
•»-» Staseli
Inonli '
kėjos rankas,
kaip
kalavo atiduoti pinigus ir bra DeAnna papasakojo, pavogtangenybes. Kai Staseli DeAnna sis iš jos apartmento Birutės Po Mišių primicijantas vi
bandė šauktis pagalbos, plėši reljefas būtų vienatinis auten siems suteikė palaiminimą.
Rap.
kai užrišo jai burną ir net grą tiškas jos atvaizdas.
Pietūs svetainėje
sino kojų padų deginimu. Plė
Po Mišių visi žmonės susi
šikai pagrobė deimantinį žiedą
rinko į svetainę. Apie stalus
$200 vertės, pinigais $28 ir is
susėdo 400 asmenų. Pietų ve
torinį rankų darbo, 500 m. se
dėjum buvo kun. A. Valan
numo Lietuvos Kunigaikštie
čius. Primicijantui pasirodžius,
nės Birutės reljefą (reljefu
X Praėjusio sekmadienio Šv. Kazimiero orkestrą pasiišpiaustytą figūra).
graži pavasario diena atnešu ĮBk<> inargu pr;e sfaių patarPolicijai p-lė Staseli DeAn- daug džiaugsmo šios parapi- navo
Kazimiero akademina papasakojo, kad jo; pro- jos žmonėms. Gerb. kun. P. kgs j* vietinės parapijos. Pa
seneliai
irai buvo tolimieji gimi- Lukošius, šios parapijos auk- 'valgius gražias kalbas pasakė
didžiajai istorinei kumlėtinis, laiKe
laikė primicijas,
primicijas, KUku-'Run
ku_ Urbft>
Urba. pralotas
nraiotas M
U Rru
Km.
nės urv.z.tajm
num- mums,
gaikštienei ir šisreljefas ir riose dalyvavo labai daug gas> kun Ig Albavi^us> kun
brase (saga) jųbuvo pave,l- žmonių ir mūsų visuomenės Gagiunag> Run Paškauskas>
dėtas nuo to laiko kada ji ta įžymių vadų.
kun. Yaičūnąs, adv. Waicbes,
po padirbta prieš penkis šim X Ateinantį sekmadienį mū p Tautkus, P. Šaltimieras.
tus metų.
sų parap. jaunimas, L. Vyčių' prie garbės stalo sėdėjo it
Paprastai, sakė p-lė Staseli 4 kp. vadovaujant, rengia ne- |,iaugįau SVečių: kun. VaituPeArina, ši retenybė tėvų bū-'paprastą vakarą parapijos naii jkaitis, kun. Švarlis, kun. Kad&vo pervedama — dovanoja- dai. Jaunuoliai daug pastan- Stauskas, kun. Klioris, kun. Pema vyresniajam naujosios ka- gų deda, kad užtikrinus šiam trauskas, kun. Juškevičius, dirtoa sūnui, bet šį sykį atsiti- vakarui didelį pasisekimų. Pro jakonas V. Urba, klierikas F.
ko taip, kad reljefas pateko gramoje dalyvaus apie 30 as-|Valuckas ir daugiau svetimjai, kai dar ji buvo maža.
menų-artistų. Tai bus pirmas taučių kunigų bei klierikų,
Did. Lietuvos Kunigaikštie lietuviškas vodevilius.
Programą išpildė Šv. Kazinės Birutės reljefas, sakė, raX Gerb. kleb. kun. Ig. Al- miero orkestrą ir parapijos
nkomis išpjaustytas iš onykso bavičius, praleidęs daug viso- mokyklos vaikučiai, kuriuos
(akmens) ir pritvirtintas prie kių parapijos iškilmių, išvyko >tai programai prirengė parasidabrinės lentos, kuri nuo se kelioms dienoms į Vašingtoną, pijos mokyklos mokytojos, vie j
numo buvo jau net nulanks Šią ekskursiją nori panaudoti tinės seselės mokytojos.
tyta. Reljefas, sakė, labai bra poilsiui ir savo draugi} aplan 1. Šv. Kazimiero Akademi
ngus senenų kolekcijonieria- kymui.
jos orkestrą.
ms. Vienas New Yorko kolekX Mūsų kolonijos uolus da 2. Dainos.
cijonierius jai siūlęs už jį net
rbuotojas A. Vardauskas prieš 3. Trys kviečių varpos —
$1,300.
melofarsa.
Ši nepaprasta žinia, be abe Velykas buvo sunegalėjęs. Da 4. Pašaukimo kryželis.
jo, sudomins visus lietuvius. bar jau vėl sustiprėjo ir toliau
5. Ona Pužauskaitė.
Ji sudomins ir visus nuniiz- darbuojasi įvairiose parap. o- 6. Elena Vespenderaitė.
matikus senenų rinkėjus — rganizacijose.
7. M. Peržinskienė.
kolekeijonierius ne vien tik
X Kun. P. Lukošius po at 8. M. Janušauskienė.
lietuvius, bet ir svetimtaučius. laikytų primicijų vėl sugrįžo 9. K. Sabonis.
Dr. Al. M. Račkus, įžvmiau- į seminariją, kur da išbus visą Akompanistai buvo B. Ja

’ JOHN B. BORDEN

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

“ROOSEVELT 7790 ?”
“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namą
ant rendos?” — “Gerai, dabar skelbimų kainos
nupigintos galima garsintis už tą pačią kainą du
kartu? Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidą.”
Jeigu turite namą, lotą, ūkę, biznį pardavimui;
norite ką nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pąsiskolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimą,
ir patalpins jūsų skelbimą “Drauge” du kartu
už tą pačią kainą.

Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki
7 vai. vakare.

Ant galo įteikta dovanos:
jas įdavė du maži vaikučiai,
o pritaikintas eiles pasakė ir
dovaną įteikė H. Ivanauskaitė.
Po visų kalbų ir dainų pra
bilo pats primicijantas, kuris
dėkojo savo draugams kuni
gams, gerb. kun. Albavičiui ir
visoms bei visiems gerada
riams, kurie kokiu nors būdu
prisidėjo siekiant jam kilnaus
pašaukimo. Ant galo nuošird
žiai dėkojo savo brangiai ma
mytei už jos triūsą, vargus ir
maldas.
Pietus baigė malda kleb.
kun. Albavičius. Šeimininkavo
A. Sasnauskaitė; pagelbinin kėmis buvo: S. Bartkaifcė, E.
Jvekštaitė, O. Samsonaitė, P.

GEGUŽĖS (MAY) 14 D, 1931. VYTAUTO DARŽE
’ dalis).
Metamorfoza (Jonas Kmitas).
Dante Aligliieri (Kun. K.
“Draugo’- redakcijoje dar Jenkus).
galima gaut “Studentų Žod *~Kam Mokytis? (J. K. Nožio” No. 1 ir 2 (sausio ir va rankevičiutė).
sario mėn.). Tai įdomus, rim Reikia Darbo (J. J. Kupre
tas, patriotinės
lietuviškos vičius).
dvasios Amerikos Lietuvių Eilėraščiai (Plytaitis).
Katalikų Studentų Draugijos Spauda (J. Naudžius).
žurnalas. Žemiau paduodame Menas ir Laisvė (Snaudu
abiejų numeri} turinius, kas
lis).
geriau negu aprašymas pa
Vienybėje Pasisekimas (G.
rodys šio žurnalo turiningu
F. Jurgelionis).
mą,
rimtumą ir literatinį
Apžvalga (J. N.),
brangumą:
tų. Galima siųst pašto ženk
Vasario mėn.
lais.
Nepriklausomybei 35 metų
Iš Mūsų Veikimo.
(J. P. Pilipauskas).
Vieno numerio kaina 20 c.
Lietuvos Liūdesys (Snau-

SUSIPAŽINKIT SU “STU
DENTĮI ŽODŽIU”

BRIDGEPORT HARDWARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANCIONIS, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
ir visokių geležinių reikmenų,

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

nušauskas ir S. Sabonytė.

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:

Sienoms popiera volelis......... 5C *r aukščiau
SPAR Varnish, galionas ..
$1.25
FLAT Paint, galionas........................ S“|
Tel. Victory 7261

3214 SO. HALSTED ST.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINUS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
švediški mankštinimal Ir elektros masažas
Treatmental visokių ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
lr taip tollaus. au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Tel. Boulevard 4552

Kampas So. Paulina St.

PERKAM

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

J

«PinKiFwiez<s(

Lietuviškus

.MORTGAGE BANKERS

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadelphijos, atvažiuos į Chicagą GEGUŽĖS 6 D. iir daly
vaus keliuose koncertuose, kuriuos rengia ‘ Draugas”
savo vajaus užbaigimui.

Gegužes 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.

CLASSIFIED
CASH UZ JŪSŲ SENA A UKSĄ.
Me» mokame augščiuslą kalną už
aulaužytuM senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.
HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

S No. IVabash Avenne
Kambarys 600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pi
giausias kainas. Pašaukit lafayette
8980

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

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

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

PARSIDUODA FARMA
DIRBAMA

60 akerių su gera ganykla prie
miško ir upės ir prie gero ke
lio. Allegan Mich. route No. 1,
Box 118 — Atsišaukite

STASYS BAUG1EN A
3251 S. EMERALD AVE.

Tel. Victory 0728

/

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME *
Lletuvoe LalzvAa Bonus, Pirmus Morglčiua. Namus, Farmas ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J, NAMON FINANGE 00.
6755 S. Western Avenue
Chicago, III.

Tel. OnoVEHILL 1011'

