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ALCOHOL

Vokietijos fašistai degins žydų
ir socialistų parašytas
knygas
MASKVA RAGINA KOMUNIS
TUS PRIE RIAUŠIŲ
GEGUŽĖS 1 D.
NEKARIAUS SU JAPONAIS i

MASKVA, bal. 28. — So
vietų, vyriausybė
praneša,
kad ji senai žino japonų pasi
ryžimus užgrobti kini} rytini
geležinkeli Mondžiūrijoj be nė
kokio Rusijai atlyginimo.
Sovietai sako, kad dėl to ge
ležinkelio užgrobimo jie neką
riaus su japonais. Jie neka
riaus su japonais ir šiems įsi
veržus Vladivostokan ir užė
mus visą Pajūrio provinciją
(Primorskaja oblast,).
To
priežastis kiekvienam yra ž1’
noma.

PASITARIMAI SU
HERRIOTU
J. V. kongrese yra sumanymas is
AYASHINGTON, bal. 28. — vi am krašte atskiesti automobiliams va
Prezidentas Rooseveltas turi augintojams ūkininkams. Atvaizdas rodo,
pasitarimus su
Prancūzijos pasitinka j Nebraską prisiųstą pirmąjį
kornų alkoholiu ūkininkams būtų gerovė

perviršio gaminti alkoholį ir juo privalomai
ijamą gazoliną. Tai būtų didelė pagalba kornų
ip'Nebraskos legislatūros atstovai ir įmoninkai
ų alkoholio' vagoną-kubilą. Jie pareiškia, ka i
ažinta.

$V. TĖVAS MELDŽIAS UŽ ANGLUOS
GRĮŽIMĄ R. BAŽNYČION j
VATIKANAS, (per paštą).. maldininkų, atvykusiųjų iš Ita
— Šventasis Tėvas Pijus XI lijos, Prancūzijos, Vokietijos,,
priimdamas anglų katalikų Lenkijos, Vengrijos, Rumuni
n.uld'ininkų grupe
pareiškė, jos, Anglijos, Olandijos, Čeko
kad šių Šventųjų Jubiliejaus slovakijos, Belgijos, VenezueJugoslavijos,
Metą viena intencijų yra, kad lės, Austrijos,
Angliją grąžinti Romos Kata Ispanijos, Airijos ir Šveicari
liką Bažnyčios vienybėm Taip jos.
Anglų grupėje, kurią Šven
pat pareiškė, kad už Anglijos
tasis
Tėvas ragino melstis už
grąžinimą Jo šventenybė mel
Anglijos grįžimą, buvo 500
džiasi.
Per visą savaitę prieš atve maldininkų. Pijus XI dar pa-;
lykį Šventasis Tėvas priėmė žymėjo, kad šie Šventieji Me
gausingas maldininkų grupes, tai nepereis be naudos Angli-;
kasdien nuo 5,0Q0 iki 6,00') jai.

atstovu Henriotu.
MOTERYS DRAUGO VAJUJE
Plačiai kalbama, kad preziAPA£ TALIUKAS DELEGA
MASKVA ĮSAKO PASI
TAS AMERIKOJE BUS
DEDA PASTANGAS PRA
dentas keičia karo skolų klau- RENGTI PRIE RIAUŠIŲ
GėGl&ĖS 23 D.
simu nusistatymą. Jis yra pa (
_______
LENKTI VYRUS
I
linkęs karo skolas patikrinti j RYGA, bal. 27. — Visų Ku
44-------DAUGIAU AUTORITETO
PIRMAEILIŲ STOVIS:
Iš pradžių vyrai smarkiauNEW Y(|^K, bal. 27. —
ir siunažinti, kad tuo būdu pa ropos kraštų komunistų orgaIŽDININKUI
i šia varėsi “Draugo” vajuje. P. Labutis, 917 W. 34th st.,
lengvinti Europos valstybėms, nizacijoms ir bolševikų agen- čia. imta rengtis atitinkamai
Jei ne vienas vyras, tai kitas ; Chicago> in............. 877,391
Taip pat kalbama, kad pre-itams iš Maskvos įsakyta, kad ir iškilmingai pasitikti ir pas
Illinois legislatfiroj yra su
pirmoj vietoj. Bet dazidentas norėtų, kad J. Vals- gegužės mėn. 1 d. visur būtų veikinti naują* apaštališką dele5 manymas, prieš kurį griežtai 7stovėjo
......*................ J . "
,, .
V. Stancikas, 1706 W, 47th
Jo Etaee kov:lja nekilnojamųjų
±
tybės įsiveltų Europos pollti- provokuojama policija įr< kurs gatą J.
St., Chicago,' DI. .,„ ,^876,6,,L
ir'SavininML’prende "epaS,"k“
koiMU&uopa to* mra^^agei. tomi dar} Udnkni rbutscs b^l- lėncfpj A A
už vyrus ir pradėjo smarkią
a7 Švilpauskienė, 103 N. S
Jauja.
ti.
gnani.
kai.
DEGINS ŽYDŲ IR SOCIA
kovą už pirmenybę. Jos sako, A ve., Melrose Pk. ....754,814
Kai kuriuose kraštuose po
Tuo sumanymu norima aps
Manoma,
kad
Jo
Ekscelenei
.,.
......
.
.
kad
vyrai per ilgai turėjo pir
LISTŲ RAŠTUS
INFLIACIJOS BILIAUS licija iš anksto suima komunis
A. Valančius, 1226 S. 50fch
knciu iždininkus autorizuoti,-1
v • > j
ja
New
Yorke
bus
gegužės
23
, f.
,._x
.j \ .
menyųę, ir kad prieš gegužes
DALIS PRIPAŽINTA
tų vadus ir uždaro juos į sau
<ad jie skirtų likviduotojus 14 dieną moterys stovės pir Avė., Cicero, III......... 673,755
BERLYNAS, lai. 28. —Vo
gias vietas, kur jie be triflkš- d.
tiems namams, už kuriuos mo
S. Balčiūnienė, 2212 W. 231
moj vietoj.
kiečių studentų fašistų sąjun WASIIINGT()N, bal. 28.
mo galės gegužės 1 d. praleiskesčiai nemokami. Ir kokios
AREŠTAVO
KATALIKŲ
Taip gali būt. Per paskuti- St., Chicago, III. .... 408,257
ga iš privačių knygynų išran Vakar sfi.atas pripažino in- ti
pajamos būtų iš namų gautos,
RAŠYTOJĄ
, nes dvi savaites moterys pel S. Staniulis, 6651 S. Talman
kioja žydų ir socialistų pa fliacijos biliaus dalį. Šiandien
pirmiausia liūtą skirtos mokės
nė daugiausiai balsų. Jei dėl Avė., Chicago, III. .. 375.311
rašytus įvairios rūšies veika svarstomas prie to biliaus pri
LAIVAS PAKEISTAS
čiams, ne kitiems reikalams.
AUGSBURG,
'Vokietija,
Valančiaus smarkaus veikimo, A. Stulgic&kas, 1628 So. 5C
lus (knygas). Tai visa suga segamas karo veteranų apmo
KALĖJIMU
bal.
28.
—
Policija
areštavo
vyrai labai mažai būtų pelnę. Avė., Cicero, III........... 333,816
bens krūvon, sulies žibalu ir kėjimo . priedas.
_______
1
10 MĖNESIŲ KALĖTI
vokiečių
katalikų
rašytoją
dr.
BARCELONA,
Ispanija,
Į
Iš kitos pusės A. Švilpauskie A. Gilienė, 3131 Emerald1
sudegins.
...
Senatas pripažino prezidenKnygų deginimui
skirtas tui autoritetą mažinti aukso balandžio mėnesio 27 diena.i Hans Rost. Nesenai jis išlei G. F. Hortsman, 37 m; amž., nė, S. Balčiūnienė, A. Gilienė Avė., Chicago, III. . .284,035'
gegužės 10 d. vakaras.
kiekybę doleriui ir šalia auk- — Sąryšy su paskelbtu sindi- do brošiūrą vardu: Kristus, teismas nubaudė 10 mėnesių ir O. Rašinskiene tikrais glė O. Rašinskiene, 1639 S. 50th
so sidabrą padėti valiutos stan Ralistą transportacijos darbi ne Hitleris. Policija brošiūrą kalėti. Jis kitam žmogui pe biais balsus nešė.
Avė., Cicero, III........... 281,877
konfiskavo.
Šiandien
A.
Švilpauskienė
dardan.
NUSIGINKLAVIMO
ninką streiku areštuota tiek
S. Stašaitis, 1413 S. 48th
reitais metais buvo pasisakęs,
pasiekė
750,000
balsų
skaičių,
KONFERENCIJA
Ct., Cicero, III............ 204,256
daug sindikalistų, kad vieną
kad esąs asesoriaus pagelbiS. Balčiūnienė 400,000 ir A. K. Šerpetis^ 1710 N. Girard
MINĖTA 200 METŲ BAŽ laivą reikėjo pakeisti laikinuo’ KATALIKAI JURISTAI
ninkas ir galįs mokesčius su
Gilienė if O. Rašinskiene jau St., Chicago, III.
ŽENEVA, bal. 28. — Nusi NYČIOS SUKAKTUVĖS
ORGANIZUOJASI
195,074
ju kalėjimu.
mažinti. Paėmė iš žmogaus 85
netoli 300,000. Už dienos ki V. Mandravickas, 815 — 45
ginklavimo konferencijos ko
dol. ir mokesčių nesumažino?
Laive yra apie 250 kalinių.
tos pasieks ir pralenks tą skai St., Kenosha, Wis.
PHILADELPHIA, Pa. —
mitetas pradėjo svarstyti gi n
LISBONA, Partugalija, bal.
180,252
Kada bus pristatyta dar apie1
čių.
i
.į
minėta Šv.
klavimosi mažinimo klausimą. Čia iškilmingai
27. — Šio krašto katalikai ju
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
ŠVIESOS TAUPYMO PRA50, tada laivas išplauks atviVyrai,
nepasiduokite!
Apsaugos klausimas atidėtas. Juozapo istorinės bažnyčios
ristai (teisėjai) organizuojasi
PI., Chicago, -III........... 120,404
ILGTNIMAS
ron jūron.
200 metą sukaktuvės. Bažnvti
dvasiniais tikslais. Ispanijoj
BUS REIKALINGA DAU
MOTERIŠKĖ KARSTE
nėse pamaldose buvo ir Jo EVOKIEČIŲ VETERANŲ
juristai katalikai seniau yra
10-ojo vardo aldermonas GIAU KAIP 6 MILIJONAI
REVOLIUCIJOS SĄMOKS
ATGIJO
rrinencija kardinolas Dougher
VADAS PAŠALINTAS
susiorganizavę.
Rowan sumanė, kad
šviesos
LAS
DOLERIŲ
ty, Philadelphijos arkivysku
taupymas Chicagoj dviem mė
HAVANA, Kuba, bal. 27.—
BERLYNAS, bal. 27.
— pas.
AL
SMITH
TRUSTISU
nesiais būtų prailgintas. Jo
HAVANA, Kuba, bal. 27.—
Illinois bedarbių šelpimo ko Mirė Mrs. Candelaria Ortega
(Vokiečiui karo veteranų plieno
sumanymas pavestas juridi misija praneša, kad per gegu Ortą, 98 m. amž. Dr. Fr. VeiSusektas dar vienas revoliuci
šalmo organizacijos vadas pui MacDONALD APLEIDO
1VASHINGTON, bal. 28. — niam tarybos komitetui.
nis sąmokslas prieš preziden
žės mėnesį jai bus reikalingas ga parašė liudijimą, kad ji mi
AMERIKĄ
kininkas T. Duesterberg paša
to Maebado vyriausylię. Areš Amerikos katalikų universite
6,710,200 dol. fondas. Kreipsis rė gamtiška mirtimi.
lintas, nes susekta, kad jo tė NEAV YORJi, bal. 27. Ang
išrinktas
Al.
UŽPUOLĖ NAMUS
tuota daugiau kaip 20 polici to trustistu
į Reconstruction Finance ben
vukas iš motinos pusės buvo lijos premjeras MacDonaldas
Moteriškė įguldyta karstau
ninkų ir kelios dešimtys ka Smlth.
drovę, IVasbingtane.
su savo palydovais vakar lai
žvdas.
ir per naktį išgulėjo. Ant ry
reivių.
Keturi plėšikai, kurių tarpe
vu Berengaria išvyko namo.
NAUJAS VYSKUPAS
tojaus
staiga ji pakilo. Tarp
viena moteriškė, užpuolė Mrs.
IŠVYKO SU PROTESTU susirinkusiųjų kilo pasiauba.
Prieš apleisiant
Ameriką)
LENKŲ PREZIDENTO
S. Kersten namus, ties GenePERKELTI SERGANTIEJI
jis pareiškė, kad pasaulio vals
RINKIMAI
Pakviestas gydytojas išaiš
WASHINGTON,
bal.
27.
—
va vieškeliu, arti IVbeaton.
VETERANAI
tyliems nereikalingos sąjun
Illinoiso
fabrikantų
sąjun

kino, kad senelę ištiko ypatin
Syracuse, N. Y., vyskupu pas Namuose 6 asmenis suvarė į
VARŠUVA, bal. 27. — Len
gos, bet bendras nuoširdumas.
gos
delegacija
išvyko
į
Washgas ir labai retas nuomaras
kijos prezidento rinkimai pas
56 sergantieji karo vetera kirtas Newarko, N. J., vvskupi kambarį ir, kampus išgriozdę,
ingtoną.
Tenai
ji
protestuos
(katelepsija).
kirti gegužės 8 dieną. Spėja
nai iš karo laivyno ligoninės jos generalinis vikaras mons. paspruko su 20 dolerių.
10,000 MOKYTOJŲ
prieš
sumanymą
darbo
valan

ma, kad prezidentas Moscicki
Great įsakęs perkelti į Hines J. A. Duffy.
STREIKUOJA
dų darbininkams trumpinimą.
bus iš naujo išrinktas.
ORO STOVIS
ĮKRITO UPĖN IR NUS
Mejnoirial ligoninę, Evanstone;
DUBLINAS, bal. 27. — A- Kiti ligoniai bus perkelti pasKENDO
NEW YORK, bal. 27. — Du
AUTOMOBILIŲ AUKOS
CHICAGO IR APYLHS
TOKIJO, bal. 27. — 6 vie pie 10,000 valstybinių mokyto-' kiau.
aviacijos mechanikai vos išsi
Frank Rychlik, 13 m. amž.,
Šiemet iki balandžio
mėn. KĖS. — Iš dalies debesuota
nuolės karmelitės iš Prancūzi jų vieną dieną streikavo. Tai
gelbėjo iš mirties spąstų. Jų
jos įkūrė čia karmelitėms vie protestas prieš atlyginimo ma! SKAITYKITE IR PLATTN lėktuvas nukrito ir gazolino 2120 Canton gat., įkrito Chica 27 d. Cooko apskrity nuo au vakare numatomas liet
kiek šilčiau.
tomobilių žuvo 273 asmenys.
nuolyną. ,
gos upėn ir nuskendo.
kubiliukas susprogo.
žinimą.
KITĘ “DRAUGĄ”

CHICAGOJE

DRAUGAS

“D R A U G A S”
ihaiaa kasdien ltokyrua sekmadlenlua
t* MENU M KRATOS ELONA: Metams — »« •». PaMetn
9* St. Trlma Mėnesiams — 11.99. Tlsnam
•”ul
’le Europoje
Metama ST.lt Pusei Ms
«4 St Kopija tts
• 'radarbtain* u korespondentams raitų nasrų
•pratoma
aadarrti ir nsprlslunčlams tam
>*Me tankių

AVisberge, arti Bambergo, Frankonijoj,
komunistai sudegino atklydęs ir galvijų tvar
tus, priklaususius piliai. Prieš keletu dienų
komunistų susirinkime vienas jų pranešė, kad
visa pilis ir jos kiti trobesiai bus griuvėsiais

pakeisti.
Kitose vietose komunistai vykdė valsty
........
^kančiai dienai priimami ik’ *» bei kenksmingų sabotažų.
Po parlamento rūmų gaisro policija puo
vai. po piet.
tedaktortas priima — nūs ll:tt lkl ll:tt ral. lė komunistų buveinę vadinamuose Liebknekainos prlalandlamos parelkalaraa
clito namuose. Tenai rado daug bombų ir
įvairios rūšies ginklų, fašistų pilkųjų marš
i) R A U G A S”
kinių, policijos uniformų, plieno šalmų, ne
LliHUANIAN DAILY FRIENb
tikrų
pasų ir galybes atsišaukimų. Tai visai
Publlshed Daily, Ezoept Sunday.
■OBBCRIPTION8: One Tear — ft.tt. Biz Months
buvo gudriai paslėpta.
9S.lt Three Months — SB.tt. One Month — Tta
j ltnrept — One Taar — |T.tt. Biz Months — I4.IS
Po parlamento rūmų gaisro Vokietijoj
(rep? - įsa
daugiau kaip 2,000 komunistų areštuota. Pas
A/rarttring ln "DRAUGAS" brlnps best resulta
kai kuriuos nainuo.-e rasta daug dinamito.
AGvertlslng ratee on applloatlon.
•RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago Jie buvo pasirengę dinamituoti valdiškus na
mus, geležinkelių tiltus ir kitas įstaigas.
Tad ir nestebėtina, jei vokiečių vyriau
sybė ėmėsi komunistus spausti. Daugelis rau
donųjų suspėjo į užsienius pasprukti. Ypač.
greitai išsinešdino svetimšaliai komnistai.
KOMUNISTŲ VEIKIMAS VOKIETIJOJ

Maskvos valdovui ima sielotis ir plūsįtis, kada vokiečių vyriausybė ima komunis|tus spausti. Bet jie nepaduoda to komunistų
^Spaudinio priežasties. Toli ne viskas pašaufiįui žinoma, kas komunistų Vokietijoj vel

'

Parlamento rūmus padegė olandas konnilistas. Jis prisipažino tai padalęs. Tai Marius
įvan der Luebbe.

Sveikata -- Brangus Turtas
REI). PASTABA:

Jum

M\

vienuolikti metai, knl mu

sų dienrašty dr. Raėkus veda Sveikatos Skyrių. Jis

telkia profesijona'.ius patarimus skaitytojams Ir mie-

lai atsakinėja j klausimus sveikatos dalykuose. Visi

kviečiami

V

naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

iiMi
1)

Klausimus galima siųsti “Draugo” redukcijai,

arba tiesiog Dr. Kaėkui, 3051

W.

43rd SL, Cideago.

e.

Illinois.
2)

Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbimus.
3)
ti

j

Jei klausimo lr atsakymo negalima butų

luikraštj,

tada

klausėjui

bus

atsakyta

dė

laišku.

Ui tat visada reik pridėti pašto ienkelj už 3 centus.

REGĖJIMAS IR DARBAS

DR.A. M. RAČKUS
3051 VV. 43rd St.
Chicago
Tel.

Uarayette 3057

daugiau nei kituose užsiėmi

• | v'/v

muose.
S*

Kų. labiau brangini: savo akis, ar pinigus? Žmonės savo
akių neįvertina iki regėjimo
netenka. Taupyk savo akis se
natvei, jei nori būti laimin
gas. Viena iš baisiausių ne
laimių, tai netekti regėjimo.
Verčiau būti biednu, nei aklu.

Dažnai pasitaiko lietuvių la
rpe, kad iš prigimties jie ne
gali atskirti raudonos spalvos
nuo žaliosios. Savo praktiko
je patyriau, kad iš šimto lie
tuvių, du ar trys nemato tujų
spalvų. Tokie didelę klaidų
padalytų, jei mėgintų gauti
A S T A B Ė L £ S
Daug subrendusių žmonių darbų ten kur reik greit įvaiBrooklyno liberalų laikraštyje buvęs jo turi silpnas akis todėl, kad irias spalvas pažinti. Juk toredaktorius J. O. Sirvydas, vienas buvusių vaikystės amžiuje jų tėvai ne-jkie negali būti nei kondukto-

dr. J. Šliupo adjutantų apie religijų rašo:
“Kad žmonija be religijos negali apsieiti, tų
iama.
L- New Yorko vokiškas laikraštis Staals parodo ilgų amžių ir visokių tautų istorija,
Seitung iš Vokietijos gavo informacijų apie Tų parodo net ir tie Amerikos lietuviai, kurie sekmadieniais kimštinai pripildo savo
komunistų veikimų.
Prieš padegsiant parlamento rūmus Ber bažnyčias ir vis dar naujas stato. Jose matylyne, parlamento atstovas komunistas Scliu- si ir tuos indeferentus, kurie šiaip gyvenime
pann kalbėdamas Geljrpne pareiškė: “Šian- paburnoja prieš tikybų ir dvasiškius, o bile
lien vakarų parlamento rūmai bus sudeginti, kuriame reikale (krikštais, šliūbais, taipgi
st kfc* 4'š’ to? Kada jie sudegs, kitų susiĮmuksime! ’ ’ Atstovas Schumana- -yp-ąkalė

le ir laukia teismo.

’ū'nis, baland. 28, 1933

si stengė gelbėti, kuomet į akių vokelius buvo įsimetęs karštis. Visada reik turėti omenyje, kad įsimetęs į akių vokelius karštis silpnina regėji
nių, ir to gulima išvengti su
gydytojo pagalba. Akis, tai
ne pirštas; kad ir menkiausia
akies infliamaeija, reikalinga

Pietvakarinėj Philadelphia, Pa., miesto daly, pakilus
Delaware ir Derby upėms, užlieta visa apylinkės žemuma.
Į medį įlipęs laikraščių fotografas fotografuoja įdomesnes
vietas.

teik pirma pasitarti su geru i
gydytoju, kad išvengus klai- Į

LAIŠKAI 1 LIETUVĄ

dų, kurie gali žmogaus atei
riais, nei policijantais, jiems čiai ir sveikatai labai paken
Kap. Darius ir lak. Girėnet automobilių valdyti yra kti.
'nas
darydami pirmų transat
pavojinga.
lantinį skridinių vež ir paštų
D-ro Račkaus atsakymai į
Jei yra kokia nors abejonė
į Lietuvų. Jjaiškų galėj paimklausimus
apie akių sveikatų, jei žmo
. ,
_ ~
ti viso tiktai 1000. Skaičius
Atsakymas J. č. — Tai tie-1 , , v
rr .
gus gali gerai matyti tik iš
. palyginamai. ,labai
mažas. Tai
bet ir vai- •
.....
. .. . .v,
arti, lai pirm pasirinksiant ko są. Ne tik suaugę,
.
.
gi, norintieji siųsti laiškus
gali gauti cukrinė ligų
kį amatų ar profesijų, priva ai
. .. .
°
.Dariaus-Girėno transatlantidiabetes inellitus.
Tik js’ •
...
„ . .
lo nueiti pas gydytojų ir per
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pašto ženklais ir pervežimu,
tik bandymas ir labai reikia abejoti, ar jis-lpninti Barbas> kurs yra lgalilnybę dirbti bile kokį da-i*W «
ir beveik hepagydoinų
$2JX). Pinigus siųskite į ‘Drau
bus vykęs.
dulkynas, kur yra liepsna, ga- |rbų; o neretai net ir akiniai
diabet
______ “‘diabetes
mellitus.”
go’ redakcijų (lg. Sakalui),
Prie šių žodžių nieko neteiktų bepridėti, Jrai ir dūmai, silpnom akini j maža gelbsti, ir yra pavojų! Atsakymas B. P. _ Tams2334 S. Oakley Avė. Gavę pi
jei p. Sirvydas jų nebūt panaudojęs teisini- yra labai nesveika. Yra neina- senatvėje netekti gero regėji-j tos laiškas taip neaiškus, kad nigus tuojau pasiųsime spe
linui p. Liūto žygio, kuriuo jis (pasivadin- žai atsitikimų, kad turintieji nio, jei darbas vargina akis. jokiu būdu negalėjau supra- cialų numeruotų vokų (kondamas save !“nezak‘žninkų V piy^riu^ skn-Mlpnas akis, nuo dūmų ir iriJwįstLl vicn? jaunjj lįetuvį'sti kokios “rodos” tamsta novertų) su J. A. Valstybių pi

Luebbe Olandijoj daug kartų buvo areš
tuotas. Kada jam ten pasidarė ankšta, jis
[išvyko Rusijon, kur jis bendrai su kitais
mlandų komunistais buvo mokinamas teroro
iasi žmonių tikėjimų griauti, juos klaidi- į Klojančių gaių visiškai aPa‘[ijįžįnįerių. Jis yra puikus ma- r’-^Lengkis parašyti savo klati što ženklu, specialų poperos
rursuose. Iš Rusijos jis nusikėff* Vokietijon ir
lu kartu buvo areštuotas už kurstančias pra- nant. Dėl to ir išeina, kad p. Sirvydas viena ko
tematikas, turi gerų atmintį,
aiškiau.
lakštų su orlaivio vardu ir viranka
lyg
ir
norėtų
padėti
religijų
palai

lalbas. Jis buvo suimtas parlamento rūmus
Kas mato tik su viena a- lyra labai gabus ir aukštąjį į Atsakymas K V
Šalie- SaS ^n^ormacijasdualiai padegant. Kada sulaikytas, keliose kyti, bet kita ranka jų griauna.
ki,n (o tokiu gan daug yra), inžinerijos tuoksi,, „nivorsito. L
ir Illenas I|Sra
‘vdu#.j Asmeniui atsilankusicms į
rietose rūmai jau buvo padegti ir liepsnojo,
privalo saugoti savo vienintė-,te baigė su atsižyn,ėjimais. |(, ui ljgai
redakcijų bus ne. vien tik su
Tame Įiačiaine rašinyje p. Sirvydas rašo
įebbe rankose turėjo kerosimi persisunkusį
lę akį, kai didžiausį turtų. To Tik viena nelaime kad turi
teikta
informacijos, bet ir dy
Skudurų. Jo kišeniuose rasta teroristinių at apie spaudos laisvę ir pažymi, kad “ši ap kie neprivalo ieškoti užsiėmi- silpnas akis ir inžinerijos proAtsakymas 0. D. —- Reuma
kai suteiktas patarnavimas už
itikimų. Pasisakė, kad padegime jis vienų raiška ir nebe amerikoniška, kur asmens ir ino ten, kur akį reik varginti, fesijoj dėl to neturi pasise- tizmo ligos yra nevienodos ir
adresuojant vokus ir t.t.
krienas veikė. Tačiau policija netiki jo paša • spaudos žodžio laisvė yra kiekviename žmo kur darbas yra smulkutis ir kimo. Jo tėvai leido jį į nioreumatizmo
priežastys
yra
viPasiskubinkit.
Hkoms. Sako, turėjo būt raudonųjų sumoksiąs. guje įaugusi jo kūne ir sieloje.” Aišku, kad reikalauja atyduino, nes dėl kslų ir daug vilties turėjo, ir sukios, taigi ir gydymo būdai
taip,
bet
kodėl
tas
pats
p.
Sirvydas
“
garbi

[Atstovas Schumann iš anksto žinojo, kad rū
tokių akį varginančių darbų visgi klaidų padarė parinkda-' negali būt vienodi. Tamstos
tai bus padegti. Tad turėjo tai žinoti ir kiti na” tautininkus, kurie kaip tik varžo ir as galima netekti ir paskutinės
mi jam tokių profesijų, kuri'lįgaį^ dėl viršminėtų nesupra- Skaitykite ir platinkite
mens ir spaudos žodžio laisvę.
ttnunistų vadai.
akies. Laikrodininkai, gravi
it
neatitinka jo akių sveikatai, timų, jokio iccepto suteikti dienraštį “Draugę”
ruotojai, siuvėjos, adytojos.
Tų pačių dienų Berlyne ir kituose mieschemistai, braižytojai ir t.t. Taigi renkant savo vaikui ku- negaliu. Privalai su tokia ri remkite visus tuos pro
S
Įuose komunistai daugiau gaisrų sukėlė. Berturi turėti stiprias akis, nes lių nors mokslo šakų, arba re mta liga kreiptis pas gydytoj?, fesionaius ir biznierius,
fhelme sudegintas stiklo fabrikas. Septyni

įtariamieji komunistai suimti.

GARSINKINTF?
“DRAUGE”

jų amate reik vaitoti

aki nkantis kokį amatų ar darbų, asmeniškai.

—- Karlų, tai buvo mūsų sužudėtuviu
vus studentas, kai aplinkui liejosi šam
išvakarėse
kaž kas pabeldė į mano du
panas, skambėjo auksas...
— Gyvenime, tačiau, nėra nieko am ris. Paprašiau. Įėjo senyva moteriškė. Ne,
(Pabaiga)
žina. Su kiekviena praeityn lekiančia die tai buvo ne moteris. Tai laivo piktas, žiau
— Būdama-graži ir nors tuo norėda na blanko ir mano žvaigždė. O, nė smai rus mano likimas, kuris atėjo pasijuokti
ma pasididžiuoti prieš pasipūtusį princi- liausia poeto plunksna neaprašys, kas dė
iš manęs tų valandą, kai aš taikiausi už
pialų, tais pačiais metaisausio mėnesio josi širdy, kai išgirdau mušant mano triu sparnų rugriibti juo šalį lekiančių laimę...
pradžioje išstačiau savo kandidatūrų Į so mfo 12 valandų!
— “Atiduok jam, ponia, šiuos laiš
stinės “miss” titulų, o vėliau įsigeidžian
kus ir pasakyk kad niekad jo nemylėjau.
— Gyveninius, kai meile girtas fau
šalies “grožio karaliene” būti. PasiTaip bus geriausia” — atsisveikindama
nas, vienus nušluodamas, kitus iškelda
*kė. Nuo tos dienos, kai taĮiau “grožio
įspaudžiau pundų laiškų į jo motinos ran
mas Jie atodairos bėgo pirmyn. Greit ap
karalienė”, man prasidėjo nauja , nei sa
kas ir tų patį vakarą užsidėjus ant pečiu
sipratau su savo fatalia padėtimi. Bet
le net n<»sajMiuotas gyvenimas. Beveik
sunkias šni,»ės pareiga; išvykau į sveti
širdis krūtinėje nenurimo. Dienų ir naktį
tas dienų plaukė laiškai suvedybų pasimų šalį meilę numarinti,—
ji blaškėsi ir ilgėjosi to kas praėjo, ir kas
ifilyniais, tai kvietimas į labdaringus baValandėlę ji nutilo. Iš jos gražių adaugiau grįžti negali. Ir dirbti nieko ne
hus. Daugiausia mano rankos prašė nukių riedėjo stambios, kai brilijuntai, aša
galėjau.
Mane
dvasiniai
ir
moraliai
gy

jlgyvenę avantiūristai ir geneologijos keros.
venimo sužalotų palaikė tik naujų avan
negulį savo bajoriškų kilmę įrodyti iš
— Taip ir neteko tamstai daugiau
tiūrų viltis.
retur atsibastę grovai, kurie faktinai ba
su juo susitikti? — bijodama, kad dakta
lo ne kas kitas, kaip Kiltųjų vergių pirk
- Beklaidžiodama tamsiuose gyveiu- ro Avietėno staigaus pisikeitimo |aislapiai. Apsvaiginta garbės, turto ir dažnų, mo skersgatviuose kartų, visai netikėtai tis, kuri klausant nelaimingos ligom”s pa
?yeik visuomet naktinėm orgijom užsi- sutikau jį — mario pirmų mylimųjį. Jis sakojimo ėmė aiškėti', neliktų mįsle, at
ligiaiH-ių bulių ai-tra greitai išvijuu iš bnvo tik kų grįžęs iš Paryžiau . Be žo sargiai paklausiau jų.
lies nmno tėvų dievų ir fanatiškai pra- džių, be išmetinėjimų suspaudėm viens
— Iki pereito ketvirtadienio, nors jo
įėjau tikėti savo grožio galia. Nebijojau kitam rankų. Tyla už mus daugiau kul
pamėklė mane ir visur persekiojo, nieko
kfel Dievo, nei velnio. Ėjau savo keliu bėjo. tr vėl mano sieloje, nors gatvėje apie jį nežinojau — trumpai atsakė.
|nk<tai iškėlus galvų ir už suteikta ; link- kaukė, kai alkanas vilkas, žiemys, pražy
Daugiau '»• neklausiau nieko. Izodau
iiybes sųžiningai gyvenimui nu kėjau va do baltos alyvos. Tačiau neilgai teko ma j>>s G-ek'isioo s jėgoms susikoncentruoti,
lų sudraskytos širdies gatmlois Užurr- no nuvargusiai sielai saulėtų dienų džiau nes man jau ir taip buvo aišku...
ir pirmųjų meilę ka reiškė man nai gsmo paunksnėje ilsėtis.
r- Gfjžus ^pereito ketvirtadienio ryt)

SLIDŽIU TAKU

kurie garsinasi jame.

iš Vokietijos — vėl pradėjo — nežinau
kokios tai jėgos traukiama, pirmiausia
užėjau į bažnyčių. Buvo kaip tik rytmeti
nes jiamahlos. Įėjus iš karto nieko nejau
čiau. Dairiausi uplinkui ir šypsojausi kai
invalidas karo mažėjui. Mano užgauta
siela pravirko tik išgirdus duslų vargonų
aidų ir }*iuiačius jį besimeldžiantį. Man
pasidarė baisiai graudu. Viso pasaulio siel
vartas tarytum būtų mane užgulęs. Nie
kad, turbūt, taip nejaučiau savo menkys
tės, ir niekad taip gaivališkai, kaip tųsyk, nenorėjau iš naujo atgimti. Bet tai
buvo lik momento akimirksnis. Išėjus į
gatvę, kur mane jau laukė šilta draugi}
kompanija, vėl grįžo sena nuotaika. Iš
to aišku, kad niekuomet negalėsiu padėti
senų rūbų. Be to, tikėjimas yra senu, nu
valkiota iš apyvartos išėjus idėja ir, kas
svarbiausiu, — ji kenkia mano karjerui.

aptemo. Su baisia širdies gėla, su įžeis
tos ambicijos grumojimu pasitraukiau į
šalį nežinodama kas su manim darosi.
Jaučiau tik kad iš po mano kojų žemė
slysta, ir kad tūkstančiai sudaužytos vil
ties į rių vis storiau ir storiau dengia šir
dį...
Lž dinų pasigirdo vyriški žingsniai.
Įėjo daktaru- Avietėmis. Jis buvo nepa
prastai išblyškęs ir susijaudinęs.
— Atleisk, Jule, aš nežinojau, kad
mano motina.... prispaudė jos rankų prie
lūpų.
Ji nieko neatsakė. Priglaudė tik jo
rankų prie veido ir tyliai verkė. Verkė
ir jis. Abu verkė iš laimės. Tik kai aš
apsisukau išeiti ji, lyg iš sapno pabudus,
mane sulaikė.

laisvės alėja su vidutinio amžiaus mote
rimi ir gestikuliuodama* kaž kų gyvai jai
pasakojo. Aš nr;s'v:jus nutvėriau jį už
rankovės :r paklausiau kaip sekasi. Bet
,ji.s nudavė mane nepažįstąs. Man net akys

Už ligoninės sienų suskambėjo Kris
taus užgimimų skelbdami pasauliui var
liai.

— Sesute, šiandien aš antrų kartų
gyvenime aiškiai jaunačiau Apvaizdos va
— O vis tik kada nors, tamsta, tikėsi. lių. L'žmiršu viskų, kų prieš kelias minu
tes kulbėjau.
— Manau, kad ne.
— Ramybė jums, — atsakiau sujau
Atsiduso iš visos kiūtinės.
dinta jos atsivertimo ir greitai nusisukau
— Vakare vėl jį pamačiau. Jis ėjo į šalį, kad paslėpčia ašaras.

Filio, Msjris
Kaunas, 1931 ui., lapkričio 12 d.

Penktadienis, baland. 28, 1933
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O et r o it o Lietuvių_________
Artiste p-le Emilija Mickunaite “Draugo” Vajaus Koncerte
iį, ypač jaunimas. Nors jis yra senas kunigas, liet malonaus
ir linksnio būdo, ypač labai
mylintis muziką. Kleb. kun.
Penktadienį, gegužčs 5 d..
I č'ižauskas džiaugiasi tu
i Detroitą atvyksta Lietuvos
rėdamas visokeriopą jame pa
ir Italijos Operos artistė p-lė
galbą.

kų ranką darbo. Vakarėlis bus
geg. 17 d. Bilietai bus iš ank
sto pardavinėjami.

EAST SIDE

Į susirinkimą atsilankė at
sisveikint su nariais Uršulė
Gadaleičiūtė, kuri grįsta pas
tėvus į Cleveland. Prieš kelis
metus ji atvyko į Detroit su
Photo Association, kaipo raš
tininkė. Toji organizacija per
sikėlė į Flint, kur jai nepati
ko.

Emilija Miekūnaitė dalyvauti
“Draugo” vajaus koncerte, kti
Laukiamas visų koncertas
ris įvyks Šv. Jurgio parapijos
dainininkės artistės ]>-lės Emi
•svetainėje.
lijos Mickūnaitės įvyks geg. 5
Prie koncerto prisidės taip
d., p< nktadienio vak., šv. da
pat ir vietinis choras vadovau
lgio parap. svetainėje. Taip
jamas varg. J. Čižausko.
gi dalyvaus parapijos choras,
Vienintėlė proga matyti ir
ved. muz. J. č'ižausko ir bus
girdėti lietuvaitę, operos arI atvykęs
kalbėtojas.
Parap.
\tistę. Skaitydami Chicagos,
choras visu smarkumu sten- į
Philadelphijos ir kitų vietų
giasi pardavinėti kuo <langiau
žinias, kur p-lė Emilija Micšiai tikietų iš anksto. Visiems
kūnaitė savo dainavimu pra- |
patartina įsigyti anksčiau ti'garsėjo, nerūgokime, kad ne
i kietus kad paskui nereiktu
galime išgirsti ir pasigerėti į
grįžti namon nieko negirdė
lietuvišku talentu. Dabar pro
jus, nes toks koncertas tai re
ga, pasinaudokime ja, būsime
tenybė.
patenkinti ir galėsime amžinai
pasididžiuoti turint tarp lie
P. Marijona čižauskienė ytuvių tokią žymią, talentingą
ra pakviesta dalyvauti į Cosartistę, p-lę Emiliją Mickūnai-

tę.

vakarienes laike būvu
perinuvo perinaŠv. Jurgio parapijos klebonas,
knrioie ivvk« “Dmno-n” vn.
P?nkn? stal'J' 1 ztat <b(1(1'K'
kurioje
•’ 1įvyks
• •
r •->
‘ ‘ garbė priklauso komisijai p.
jaus koncertas.
Ūsoriui ir Valutkevičiui.

Skandinavų-Amerikos Tanimos garlaivis “United States”
išplaukė balandžio 15 su geru
skaičium keleivių, šis laivas
yra gerai ir plačiai žinomas
lietuviams keleiviams savo pui
kiais kambariais, erdvais <lekais ir patogiais sueiginiais kių.
kambariais.
Kadangi užsakymai vietą
plaukia gana skubiai, tai pa
Sekantis šios Linijos išplau
tartina kreiptis prie vietinių
kimas iš New Yorko bus gar
agentu.
laiviu “Frederik VI IT gegužės

Bai. 24 d. uždarytos bankos
pradėjo mokėt 30 nuošimtį pa
dėtų pinigų. Žinoma, žmonės
džiaugiasi, bet kur “reštasd”
Tuo tarpu nežinia, kaip greit
vėl mokės, bet yra vilties, kad
neužilgo bus kitas paskyrimas.
Reikia saugotis apgavikų, ka
irių atsirado Detroite. Nesilei
skite su bile kuo į pinigiškus
j dalykus. Neduokit nepažįsta

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGI”

“DRAUGO” VAIAUS KONCERTAI

mi uz. J. Č’ižauskas, Šv. Jurgio parap., Detroit, Mich., var-17171111 an^ rankos pinigų, ypagonininkas, kuris su savo dideliu ir gerai išlavintu choru tingai ūkiams (farmoms) pirdalyvaus “Draugo” vajaus koncerte, gegužės 5 d., Šv. Jur- kti.
, ;
gio parap., dalyvaujant Philadelphia, Pa., artistei E. MicKun. Vincas Masevičius
kūnaitei. Be lo, muz. J. č'ižauskas pianu akompanuos sako
mai artistei.

riams už surengimą šio vaka- kūčių taip pat eis prie KoBai. 29 d. Šv. Pranciškaus ro ir atsilankusiems už gra- munijos atlaidams įgyti.
Vienuolyno Rėmėjų draugija, žias aukas,
Tylutė
Per antras mišias prasidės
su sesučių pagalba surengė ne
keturdešimtės atlaidai. Trečią
paprastai gražų vakarą šešn
PATAISYMAS
valandą popiet vaikučių drauyčių naudai. Buvo vakarienė,
j lošta kelio ir šokta iki vėlu
mos.
Šio vakaro renginio komisija savo darbštumu sutraukė
daug žmonių į svetainė
tainę, kad

atlanky-

mui savo gimtinės šalies.
Į Lietuviams taipgi primena
,na> kinĮ Skandinavų-Amerikos
Linija rengia didelę ekskursij;l laivu “Frederik VIII”
birželio
tiesiog į Klaipėdą,
kuri duos progą kiekvienam
lietuviui keliaut būryj saviš-

Kol Detroite gyveno, buvo
choro narė ir priklausė prie
(Literatūros draugijos. Atsi 4, ir nėra abejonės, kad dau
sveikindama žadėjo prisiųsti
gelis lietuvių pasinaudos šiuo
iš Cleveland pyragaičių drau
gijos vakarėliui. Nors atsiskyte, bet neužmiršta draugijos.

|

mopolitan Club koncertą, Dal.

2!) d.
Visi į Šv. Jurgio parapijos
-2.
svetainę penktadienį gegužės
Geg. 30 d., Birutės darže,
5 d., 8 vai. vakare. Artistei ap. Lukšis, savo vitaphone ma
kompanuos muz. J. č'ižauskas.
šinomis nufotografuos parapijos chorą su dainomis ir šo
KUN. J. ČIŽAU3KAS
kiais, parsivežęs j Lietuvą ro
dys paveikslus ir bu ; visiems
girdimos Amerikos choro ska
mbančios dainos.

LIETUVIŲ EKSKURSIJOS patogiu išplaukimu

gija priims naujus narius ir

Sa\o korespondencijoj apie
^v- P’anciskaus Riemėjų draugijos rengtą vakarą pažymėjr.u, kad pelno
liko
1
---- apie -šim.....
tas dolerių. Istikrųjų-gi pelno

LIETUVOJE
(Musų korespondento).
RAJONAS SUSITVARKĖ

Maletai, (Utenos aps.). —

j)Ug apvainikavimas Dievo Mo- Lietuvos Katalikų Jaunimo
f,nos> Vakare bus iškilmingi/‘Pavasario” Federacijos Ma
niiSparai choras mišparag gie igtų Rajonas jau susitvarkė,
^OK Keturiais
ketviriais balsais.
dienomis padarė
susiuos
oaisais. Tai
rai bus,Šiomis
dus
uicuvuub
panuie »u»i'garbingoji Motinos dienos už- [rinkimą ir išsirinko valdybą,

hki
jaip pui
nuvo baiga ir
liko, .■piii.-iv.
$117.50. Taip
pat buvo
įr pradžia 40 vai. at-j kurion įeina: kun. Br. Novels-

Ifcis _ pįrm-ku, J. Jurgelevi-;
lus
vicepirm., VE Šilins į
Tylutė
kas
—
sekr.,
EI. Paulavičiūtė
Geg. 2 d., vakare 7 valandą
Nors dabar visur randasi di ;
bus parapijos komiteto sus- — iždinink., EI. Panavaitė —'
Bal. 1S d. kleb. kun. J. č'idėlė bedarbė ir žmonės per
mas. Į šį susirinkimą pripuo mergaičių reikalų vedėja ir J.
žausko surengtam chorui bailgus laikus suvarginti, bet
la iš eilės atvykti K. Kanciui, Šilinskas — valdybos narys.
nkiete visi gražiai linksmino
mūsų sesučių visviena neuž
K. Pongoniui, S. Rokui, S. Sa Susirinkime gyvai svarstyta į
si. Taipgi dalyvavo ir gerb.
“Drauge” rašoma, kad kai
miršta, jas atjaučia gražiai au
ikui, K. Gregui, J. Žemiui ir vairūs aktualūs klausimai i?
kun. K. Valaitis kurio rū
kurios parapijos jau rengiasi i
kodami.
Centro būklė. Nusistatyta vi
pesniu įkurta ši parapija, di
,r , . . ,
v.
apvaikščioti Motinos dieną, k u V. Zimnickui.
somis pajėgomis padėti CenVakarienes laike pačios se- .
.
,
., . . ’
džiausia liet. parap. Detroite.
....
v
„
ri pripuola geg. 14 d. Sv. Po
stiles ėjo per žmones prašv- ,
.. . .
Po Atvelykio jaunimo kiu-į trui sutvarkyti reikalus, ži
Kun. Valaitis yra paaukojęs ,
,
. , .
, : tro parapija taip pat įskilimaukų; po doleri aukojo
.
. _ .
..
,
. . bo buvo šokiai, parapijos sve-lnoina> pirmiau sutvarkius sa' daug savo sveikatos įsteigimui danios
v
i, . i
T -A
,
ngai minės tą dieną, kurioje •
s?e: kleb. kun. J. Cižauskas, ® ... .
1 tainėj. Kaip paprastai, jauni vuosius, kaip kad patsai Cen
šios parapijos. Nors jis dabar ,
- ... T . ,.
ne tik bus Motinos diena, bei
kun. \ akutis, Jezbutis, Stepą- , .
, .
v. _..
mas labai gražiai elgės ir li tras pageidauja. Nutarta in
darbuojasi prie lenkų, bet jo
, ■ .
. . ....
taip pat ir vaikučių Pirniou
nauskiene, Usonene, žižienė,
...
-,
nksmai vakarą praleido. Ir iš tensyviau platinti Federacijos
širdis visuomet su mumis, jis
C,,
...
,
, . Komunija ir prasidės keturUeslis, Stanevičius, JanuJevi- ...
’
., . .
apylinkės susirinko gražus bū organą “Pavasarį”, kurio tu
rūpinasi lietuvių visuomenės ... ■ T. , ...
,T
...
desnntes atlaidai,
cicnc, Balevi/aus, Vaškevičius,,
rys. Visi nei nejautė kaip atė riniu nariai pareiškė didžiau
reikalais. Visa parapija yra
Rauličkis, Jasaitis, Galdikienė, j Kas link Motinos dienos, ši jo dvylikta. Vakaro vedėjai sio pasitenkinimo. Taip pat iš
dėkinga ir gerbia kun. ValaiPaučinskienė, Tulauskienė, Ma Ydingai prašomas visas jauni- buvo J. Bražinskas ir M. Du skaitytoją pusės “Pavasaris”
gauna nemaža palankių atsi
Išėjo iš spaudos maldakny- r07-’enė.
Imas prisidėti nors maža dova- bickiūtė.
Vakarienei visas valgis bu- .n*1 papuošimui Kristau;; Moliepimų. Kiek leis krizio me
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
ją ir išvertė T. Kazimieras vo aukotas. Širdingiausiai a- tinos nltorio. Nereikia gailė-j Bai. 24 d. buvo ypatingas tai, bus stengiamasi sutvarky
tis tam dalykui, nes tai at- Literatūros draugijos sus-mas. ti finansus. Reikia pasakyti,
.apucinas, išleido seserys kot- čiū Jezbučiui ir Jurėnui.
Kimo
dovanas
aukojo
ūsomintis
dėl jūsų motinų ir Die- Aptarus savo reikalus, drau- krizis neaplenkė ir organiza
rinietės. Maldaknygėje yra pa
Paukštis
aiškinimas apie atlaidus ii rius, Mikalauskienė, \ alutke-j'^ Motinos. I arodykit tą die- gija svarstė dalyką parapijos cijų.
|WJ savo moUinai pagarbą, nes naudai. Nutarė surengti kordaugiau, kaip 300 įvairių mai vičius.
Vakaro pasisekimui daug .ii >’ra 1° užsitarnavus. Mes (ų lošimo ir kauliukų metimo KRIZIS VISKO IŠMOKINO
rų, kuriom popiežiai suteiki
d laidus. Nors visos maldos ge darbavosi komitetai Tumelis ir L} vieną dieną negalime jai vakarėlį. Nutarta po žaidimų
ros, bet už vis geriausios yra Šeštokas. Iš rėmėjų pasidar- almoket skolos, bet galime pa visus pavaišinti. Kiekviena na Ž. PANEMUNE. Įsigalėjęs
tos, kurioms suteikti atlaidai. bapo: Mikalauskienė, Škulienė, garbą suteikti. Jos širdis bus rg apsiėmė iškepti po keksą, krizis verčia žmones taupiau
j linksma pamačius sūnaus ar pyragą. Nutarta, kad rengiant gyventi. Daugumas jau lio
Ši knygelė turėtų būti visų ka \ uškevičius, Bukšaitis.
Į stalus nešti prigelbėjo p- dukters atminimą. Geriau te-vakarą, nebūtų jokių parapi- vėsi pirkę fabrikinį tabaką ir
talikų rankose. Kaina su ap
les: Urboniūtė, Vaičiūnaitė,
ff’d kitur biskį trūksta, tik jai išlaidų. Dovanas suaukos tenkinasi savu. Su audiniais
toisais 65c.
Cepelioniūtė, Petroknitė.
kad toji diena tinkamai būtų narės. M. Dubickiūtė, O. Ore- tfls pats: kaimo merginos
Sesutės yra dėkingos klebo- paminėta.
gut^ 0. Zimnickutė ir M. Du- nors ir labai nenoriai stakles
k 2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
nni kun. J. č'ižauskui, Rėmė8valandą bus vaikučių Pi- bickutė gauR vyrams dovanų, ir audžia. Grįžta verpėjų ir
Chicago, III.
jų draugijai visiems gerada-rmoji Komunija. Tėvai tų vai- Dėl moterų bus puikių daly- audėjų gadynė.
P’aleista, kad Ona Aksomai- laifhj
tienė irgi paaukojo dovaną.

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

I

“DRAUGAS” PUB, GO.

P-lė Emilija Miekūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadel
phijos, atvažiuos į Chicagą GEGUŽĖS 6 D. ir daly- [J
vaus keliuose koncertuose, kuriuos rengia “Draugas”
savo vajaus užbaigimui.

Gegužės 5 d. p-lė E. Miekūnaitė 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-cią 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.

D R A U G A S

APIE LEGALU ĮLEIDIMĄ
Į J, A, VALSTYBES '

, merikos uostų! Tas irgi pa
deda surasti rekordus.
PUS.

J. A. VALSTYBIŲ
APSKRIČIAI

Labai daug ateivių negali
įrodyti legalaus į leidimo į J.
A. Valstybes nuolatiniam gy
veniinui. Tokie įrodymai yra
Mūsų valstybės padalintos į
labai svarbu, kad galėtų gau
ti “sugrįžimo leidimų’’; taip apskličius (counties).
Paprastai apskritys turi ko
gi reikalingi prašant “pirmų
jų popierų’’ ir vėliau piliety kių nors legislatūrų, kuri va
dinama apskr. komisijonierių
bės certit’ikato.
Į komisija arba direktorių koKad legalus ateivio įleidi
Ši komisija nutaria,
mas būtų patikrintus ir gale- 1,ll!'1-la
kiek pinigų išleisti keliams,
tų gauti atvykimo certitikatų
tiltams, vargšų namams ir ki
natūralizacijos tikslams, jis
liems tikslams, bet komisija
turi tikrai įrodyti atvykimo
mažai, arba visai neturi teisės
į J. A. V. dienų ir laivo var
įstatymus daryti.
dų, kuris jį atvežė į Amerikos
Apskr. viršininkai susideda
uostų. Kurie atvyko iš Meksikos arba Kanados, aplikaei- iš šerifo, kuris pildo apękr.
joj turi būti pažymėta diena teismo įsakymus ir palaiko
ir įvažiavimo vieta.
Itvarkų; iždininko, kuris laiko

CICEROS LIETUVIU 2INI0S

Be peržiūrėjimo tų laikraš vadinami miestais, arba mies
čių, Foreign Language Infor teliais. Bet yra skirtumas taip
mation Service, kartais, gali Naujos Anglijos miestelių ir
gauti informacijų iš laivų ko- .Vakarų Valstybių miesto aps
mpanijų.
(kričių. Naujos Anglijos mies-

Jei ateivis nepristato tų ži
nių, tada sunku rasti atvų^
žiavimo diena ir laivo vaidas.
Foreign Language Informa
tion Service negali prieiti prie
oficialių imigracijos rekordų
ir tuo būdu negali peržiūrėti
įleistų ateivių. Imigracijos re
kordai atdari tik valdžios da
rbininkams; Foreign Langua
ge Information Service nėra
valdiška įstaiga.

teliai laiko susirinkimų sykį,
arba dažniau, į metus, į kurįuos susirenku visi balsuoto-

arba neturi iš ko, vis tiek ga
li kreiptis į šių organizacijų
dėl platesnių informacijų. Pa
tarnavimas tokiems teikiamas
dykai.
Kad palengvinti darbų ir ne
gaišinti laiko laiškams, svar
bu su pirmu laišku atsiųsti
sekančias informacijas.

L Atvažiavimo diena; jei ateivis negali atsiminti laiko,
tai reikia bent prisiminti kada atvažiavo.
2. Pažymėti vardų uosto, iš
kurio išvažiavo ir į kurį at
važiavo.
3. Kiek dienų truko perplatt
kti jūrų.
4. Jei ateivis nežino vardų
uosto, iš kurio išvažiavo, —■
jeikia, kiek galima parašyti
ifi atsiminimo. Pav., jei žmo
gus sėdo į laivų Liepojuj ir
nuvyko į Angliju, iš ten gelžkelui važiavo į kitų uostų, tas.
gal, jis atvyko į liuli uostų,
ir iš ten vyko į Liverpolį, kur
sėdo į laivų.
5. Kada atvyko: prieš ar
ba po kokių nors švenčių, pav.
Kalėdų, V^hkų ir pan.

(i. Kada — pradžioj ar pa-

baigoM savaitės atvyko į A-

Rekoinenduoja Nebrangų
Naminj Vaistą
“Europoje mn visuomet laOttme In
karo Pain-Eapellerį geriatuia nami
niu raiitu. Negalima gauti nirko
geresnio gydymui skaudamų pečių,
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reurnatiškų gėlimų. Net galvot
skaudėjimų, danties gėlimų, gripų ar
mėšlungį greitai palengvina šia ne
brangus vantas.”
P. P.
Blootnfield, N. J.

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

)ij>»s svet. šaukiamas susi rin- ^Krasauskienei, Mockienei, Sa
kimas visų Ccicero
lietuvių snauskienei iv Nakrošaitei,
draugijų valdybų ir tų, kurie tuip put jaunamečių globėjai, špaties Dievo visiems geradayra iš draugijų išrinkti atsto V. Mockienei, kuri daug Jai- riams sveikatos ir gausių mu
vais lankyti Chicagos Pasau ko ir darbo pridėjo. Savo ma- lonių.
linės Parodos lietuvių susirin lonu būdu ji daug mergaičių
l.'ž visas man suteiktas gekimus. (Kad ir kurios draugi pritraukė. Ačiū ir Vaišvilie
radėjystes ir aukeles visiems
jos nepriklauso prie Federa nei, kuri nuoširdžiai darbuo
turiu širdingiausiai ačiū, ačiū.
cijos, vistiek, be skirtumo, jų jusi; taip pat mūsų pirm. Kra,
Pavasarėly atgimsta visa
valdybos bei išrinktieji atsto sauskienė su savo bulvarišDievo surėdyta gamta. Ir man
. .
.
vai kviečiami į šį susirinkimų, kiais daug darbo ir aukų prij-U!n .
. .
. . yra geriausias laikas gydytis,
y
,
kad visi galėtų aptarti, kaip dėjo. Ačiū ir visiems, kurie L., ®
Dėlto
prašau
visų
brangių
bro
tinkamai prisirengtus prie Lie utsilankė į mūsų vakarus, ar
lių ir sesučių lietuvių pagal
tuvių Dienos, kuri įvyks lie- prisidėjo aukomis. Taip pat
bos aukomis, maistui ir gydy
I>os 1G dienų, kad kuo geriau- (širdingiausiai ačiū “Draugui“
muisi.
šiai galėtumėm
pasirodyti.
dėjimtį mūsų koresponden
J. Lapinskas, 1417 S.
Korespondenti.
Susirinkimas prasidės
pažy Cljų.
mėtu laiku, tat nesivėluokite.
VAROSO PADtKA

S. K. A. It 9 skyrio jauna-,red- už

nesį skris į Kaunu, kreipki
tės
į
“Draugo“ redakcijų
(prie Igno Sakalo). Yra at
spausdinti specialiai vokai ir
laiškams poperu. Vieno laiš
iiE NUSIMINKITE
Jt}»
galite
pas savo vaistininką
ko persiuntimas $2. Iš tos su- tam tikrą gauli
1TONIKĄ, kuris per ilgą
mos $L eis cį lakūnu*• skridimo preknpcija.
lalk/? bu'° Tai
2*®noyra tikrai gera
Gyd>t
°j°
naul'ondų, o $1 apmokėti už spe- J‘ena dėl vyru —..Uk _reitt*l.ttUMte.
eialį voką, poperų, J. A. V. ir
Lietuvos pašto ženklus.

PAIN-EXPELLER

Nusa-Tone

X Rytoj laidojamas a. a. V.
Mikšis. Gedulingos pamaldos
Aušros Vartų bažnyčioje bus
9 vai.
49th 0t., Cicero, IU.
X Vestsidiečiai, visi ruoški
tės į atidarymų parap. daržo,
Atidarymas įvyks gegužės 7
d. Bus muzika, užkandžio ir
gėrimo ir visokių įvairenybių.

CHICAGOJE

šiidingai dėkoju “Draugo“

n‘“no’ var«* “! „ , „

1 [RS GIRDĖT WEST SIDE

metės rengiu draugiškų („o-i1,K0B,0> uMisukimy ir visi e-

X NekaltoPrasidėjimo P. Š.
mergaičių sodalieijos “llike”
"uka"' Aplankydami, ir laišX Mokyklos rėmėjų komi- įvyko pereitų sekmadienį. Bi<
keliais, daug kartų mane va-;
teto rengiamoji bunco party j na buvo labai graži; mergairgšų šelpė J>ab. 3 kuopa ir se- i
gegužės 10 d. tikrai bus gra- Į tės miške linksminosi ir grįžo
kautieji aukotojai:
ži ir turtinga dovanomis. Ko- namo patenkintos nors ir paJš Cliicugos, aplankęs D. Ba miteto nariai darbuojasi ir de vargusios.

rial) vakarų penktadieni, Ga- ,,,“i Radėjams, aukotojam. už'
landžiu 28 <1., 7:30 vakaru, po-

rupijos svetainėj. Visos jaunumetės rėmėjos kviečia visų
senesnių rėmėjų skyrių atsi
lankyti į gražų vakarų.

Mėnesinis treatmentas už Dolerį —
pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
jaučiate tvirtesniu, arba jeigu ne huLita pilnai patenkintas, jūsų pinigai
bus jums sugrąžinti.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”
Imant Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound
Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... iIiknIu geresnį apeti
tą... gerinu miegi... atleidžia galvos
skaudėjimą,
nugaros
skaudėjimą...
sunkiosios dienos pakenėiamos.
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

da pastangų, kad pramoga bū- j Mėnesinis susirinkimas
Taip pat rėmėjos rengia bu kiltis aukojo $3.
I, Boselando V. Mitkus —-itų visais atžvilgiais sekiniu- ’vv|<s į<pį virtadielii, gegužės
nco party gegužės 3 d., 8 va
Gydomos Nauju Būdu
$1.
ga. Visi mokyklos rėmėjai ir
8 vaj vakare, “Club Roolandų vakare, parapijoj, sve
tainėj. Širdingai kviečia visus Į Iš Centralia, 111., T. C’liino- se .erų prieteliui nuoširdžiai lue?> yisos narės turi būtinai
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi
kviečiami išanksto ruoštis, [-'atsilankyti. Neužmirškite, jog
atsilankyti; turės .labai gražių vicli — $1.
dirbti po senovei, nebent jau dabar
Vietiniai J. Karpus — $1. žanga tiktai 25c.
jsu šiuo susirinkimu baigia i priverstas gulėti. Tam vaistas yra
prizų. Kviečia taip pat ir btilEmerald Oil. Gydo greit, mažina ti
O. Žadeikienė, maistu ir $1.
X Moterų Sųjungos 55 kp. naujų narių vajus, dykai įsto nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vaia
variškes ir kitų kolonijų rė
A. J. Janušauskas dovanė savybės vakarėlis motinoms jjmas.
Koresp tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
mėjas.
pinigus.
pagerbti įvyks gegužės 11 d.,
Mūsų jaunametės rėmėjos v- lių ir $1.
S. Sargūnas savo automobi parapijos salėj. Visos sųjun
ra darbščios; senesnėms pade
liu
nuvežė prie gailestingojo gietės su šeimomis prašomos
dant geg. 21 d., 7 valandų va
kare, parapijos svetainėj ir pa dr. J. J. Simonaičio, kuris man dalyvauti. Bus užkandis ii
rapijos naudai rengia “May ,deu&
j° gjdymu ir \. programa, kurių išpildys pa ■
gausit malone, tikiu at- čios sųjungietės ir jų duktė- J
Dance. “ Iš anksto prašo vi-IDievo
,
sus parapijonus atsilankyti;
sveikatų,
rys bei sūnūs.
rėmėjos nors kiek nori atsi- i
Kavaliauskas ir kiti gelX Vestsidiečiai, kurie nori-;
bsti
man
nueit
į
bažnyčių.
Kol
,
te
fiųsti Dariaus-Girėno or ;
lyginti savo parapijai, nes d y
kai naudojos svetaine vajui ii gyvas būsiu, melsiu nuo Vie- laivių, kuriuo jie gegužės mė- ’
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
remia mūsų vakarus.
jau laikas pradėti rūpini is kelionės Teikalais: a) iš anks
Prie progos širdingai ačiū
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Tyro*, AMkloa, Sveikos
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
gerb. kjebonui kun. II. J. Vai
GRAŽIOS AKYS
visada geresnes laivuose vietas gauna.
čūnui, kuris taip nuoširdžiai

VAR1C0SE VEINS

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVI!
DĖMESIUI

jai ir išrenka komisijų, kad ve
stų visų darbų per metus, iš
renka raštininkų, taksų rinkė
jų, vargšų prižiūrėtojų, konstabelius ir kitus valdininkus.
Vakaruose, miesto apskričiai
niekuomet nelaiko panašių su
sirinkimų. Jie išrenka miesto
viršininkus slaptu balsavimu.
Foreign Language Informa Jų pareigos netaip svarbios, rėmė kolekta bažnyčioj ir pats
tion Service ima vienų dolerį kaip Naujos Anglijos valdini ! didelę aukų davė. Ačiū vieti-

už šį patarnavimų tik tuda,
kada ateivis, kuris reikalauja
tų informacijų, dirba ir gali
apmokėti tokį patarnavimų.
Žmonės, kurie negali mokėti,

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

Sekmadienį, l.al. 30 d., 1 :3'J daug darbo padėjo. Ačiū mūvai. popiet, šv. Antano para- 'sų nenuilstančiai komisijai:

Komisijų: K. Deveikis, J.
Labai daug ateivių neatsi- apskr. pinigus; raštininko, ku- Vilkas.

mena tikros atvažiavimo dič ris prižiūri dokumentus, pronos, nei laivo vardų ant kurio ‘tokolus ir rekordus; registra
atvažiavo. Per daug metų Fo toriaus, kuris užlaiko doku
reign Language Information mentus ir rekordus; viešojo ka
Service teikė žmonėms pagal- Įtintojo, kurio pareiga surasti
bų pilietybės reikale. Jei ap ir teismui pavesti nusikaltė
likuotas gali nurodyti atva lius; ir mokyklų direktoriaus.
Tie valdininkai paprastai
žiavimo dienos, uosto, iš kur
išvažiavo ir į kur atvažiavo, balsuotojų renkami trumpam
kaip ilgai kelionė truko ir pa- laikui.
našiai,. F. L. I. S. gali peržiū
Apskr. padalinti į miesto
rėti laivo rekordus, kuriuos apskričius (townsliips). Nau
atspausdina tuo laiku, kuomet joj Anglijoj ir kelio e kitose
ateivis atvyko.
valstybėse tie “townships”

Penktadienis, baland. 28, 1933

nkų- pareigos, nes apskrities nėms seselėms, kurios taipgi
valdžia prižiūri darbų.
Tarp miesto apskričio ir žesni nusikaltimai nuteisti, čia

’/MEL

Yra didelis

Murina Co., Dpc. H. S., 9 B. Ohio St.,

miestelių turime kaimus. Kai- įvyksta pirmas teismas ir, jei
nias> mažas apskritis, gerokai gu nusikaltimas svarbus, tai
apgyventas, kuris atskirai sto nusikaltėlis perduodamas į au
vi nuo apylinkės ir save val kštesnį teismų.
dos. Balsuotojai išrenka komi
Taikos teisėjas išklauso gi
sijų ir prezidentų.
nčus tarpe piliečių, apie maApskr. (counties) turi savo ,žas sumas pinigų, sakykime,
teismų, kur vadovauja teisėjas, neviršijančias dviejų šimtų do
balsuotojų išrinktas. Teismas lerių. Apskr. kaltintojas (cousprendžia svarbesnius nu įkai nty prosecutor) laiko svarbių
timus. Miestelis, arba miesto vietų, nes jis turi pagelbininapskritis, irgi turi savo teis- kus visam apskr. Jie gaudo
lnus> j<uv balsuotojai išrenka nusikaltėlius no tik apskr., bei
taikos teisėjų, (justice of the j miesteliuose ir miesto apskrijieače). Čion sprendžiama ma- .čiuose.
rus.
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Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty" ant

Švelnina gaivina
Jus ją pamėgsit*
Care” arba “Kpo
pareikalavimo.

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

“Draugo“ laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE
pasteurized

vasarines Ekskursijas į Lietuvą; Balandžio 29 d. “Ile
I)e France“ laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27
d. “Gripsliolm“; birželio 3 d. “Frederik VIII.“ Trys
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per

sėdimo.
“Draugo“ laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j, Lietuvą ir visus

pasaulio kraštus.

NATURAL
FLAVOR

švelnosnis valgyti; geras kepiniui
— Sis naujas K.raft American
Cheese. Krnft.'o ypatingai paga
mintos. Natim-ilus skonis palai
kytas pakavime.
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Proepect 1088
MARQUETTE PARK Į
jvyks svarbi “Dainos” choCanal 97SS
DR. A. RACKUS
pos mėnesinis susirinkimas įŽINUTES
Iro pralyta. Visi choristai ir
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
vyks balandžio 30 d., 1 vai.
JAS 1,1 chirurgas
Didelio siurprizo susilaukė 'choristes kviečiami būtinai atX—SPINDULIAI
3147 So. Halsted St.
popiet, Šv. Kryžiaus parapiPHYSICIAN AND SURGEON
3051 W. 43rd St
valandos: 1-4 lr 8-8 vai. vak.
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Valandos; nuo 1 Iki 8 vaL vakaro
nes Seredomis lr Nedėllomia pagal sutarti
and 7 to 9 P. M.
jos katalikai tikrai moka įve- W. 63 Str.) vedėjas, praėjusį parims rengiamoji operete turime daug svarbų reikalų '------------ ---------------Beredomls lr nedėllomia pagal
Sunday by Appointment
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įtinti ir tinkamai metines šve- šeštadienį balandžio 23 d., ka-.
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sparstyti. Nepamirškite naujų
HEMLOCK 8181
ntes praleisti, eidami skaitlį- da vėlai vakare parėjo iš biz- i Kaip žinoma, operetė bus narių atsivesti.
Tel. Cicero 1289
X—RAY
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ilgai prie šv. Komunijos. Di-1 nio namo. Savo rezidencijos statoma scenoj gegužės 7 d.,
DENTISTĄS
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, Paned-. Sered. lr Subat. I — 9 vai.
ni ir seni sveikino Prisikelu* į draugus ir gimines. Čia jo lau- bruskime, kad tinkamai prie
Nedėllomls lr Seredomis susitarus
įvyks
balandžio
30
d.,
2
vai.
į.
__________________
VALANDOS:
. 4847 W. 14th St Cicero, 11L
Kristų, priimdami Jį į savo kė dr. Kulis, M. Kizas, J. operetės prisiruoštumėm ir
9 Iki 13 ryto: 7 Iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
širdį. Tai tikrai gražus ir nau K rūkas, Kelley (visi trys iš padalytumėm operetę sekmin- popiet, parapijos svetainėje. Phone Boulevard 7042
TEL. LAFATETTB 7969
Rea. 9469 S. MAPLEWOOD AVB.
Visi naiiai nuoširdžiai kvie
dingas būdas švęsti Velykas. Peoples Furniture Co.), kap. ga.
Sesutės Didžiųjų Savaitę irįjurgėla, J. Paukštis, Petrulis | Pratybų jvyks punktualiai čiami ateiti, nes turime daug
DENTISTĄS
Tel. Lafayette 5793
Velykose gražiai ir artistiškai (iš Vilija Co.), B. Karsokas, 7:30 vai. vakare, Dievo Ap- svarbų reikalų svar. tyti. Pra 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Gydytojas ir Chirurgas
arti 47th Street
papuošė altorius, o didysis ir P. Smitas, giminės Nekrošius vaizdus parapijos svetainėje, šoma naujų narių atsivesti.
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
Seredoj pagal sutarti
mažasis choras giedojo jaus (šeimininko pusbrolis) ir p. I8tl» ir Union Ape. Prašomi
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Valdybi
mingas ir linksmas Velykų Alinauskienė iš Kockfordo. nesivėluoti. Lukošiūtė, rašt.
Res. 2136 W. 24th St.
Office: 4459 S. California Avė.
Tel. Canal <188
TEL. CANAL 9498
giesmes. Kun. Urbonavičius Daugumas iš čia minėtųjų bū
Nedėliojo pagal sutartį
dytą pasakė gražų pamokslą. vo su poniomis. Netrukus pa
| Tet Canal 9167 Res. Proepeot <668
aiškėjo, kad p. Nekrošius gi
DENTI8TA8
X Mūsų parapijos moterys
Tel. Ofiso lr Ree. Grovehill 0617
mė naktį į šv. Jurgio dienų
2201
VVest 22nd Street
6917 S. Wushtenuw Avė.
Kapitonas
Specialistas
iš
nenori vyrams pasiduoti. Mat,
(Kampu Leavitt 8t.)
ir pats atsinešė sau vardą į šį
Gydytojas ir Chirurgas
Rusijos
Pasauliniame kare
vyrai susitarę surengė Užga
Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
1821
SOUTH HALSTED STREET
pasaulį.
Nuo
1
iki
S
vakare
GYDO VISAS LIGAS VYKU IR MOTERŲ PE11 28 METUS NEŽIŪRINT
vėnių dienų parapijos naudai
Seredoj pagal sutarti
KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residenclja 1699 So. Artesian Are.
pramogėlę, kuri davė parapi Vieniems maloniai bešneku Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
2423 West Marųuette Road
jo. odos. ligas, žaizdas, reumatizmą., galvos skausmus, skausmus nuga
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
▼oi.:
8-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto
jai gražaus pelno. Dabar mū čiuojant, o kitiems bemušant roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kili ne
Iki 8:89 vakare
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
NedėlloJ auaitarua
Dr.
C.K.
Kliauga
sų parapijonkos susitarė sure bilijardu, ]xmia Nekrošienė pa ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO V/ILANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
DENTISTĄS
ngti kailiukų žaidimų (bunco) kvietė svečius vakarienės. Vai valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
2420
W.
Marąuette Road
kampu Keeler Avė.
Tel. Oravrford 6573
Phone Canal 6122
su programa šio sekmadienio šės buvo labai skanios, iš į- 1200 WK8T Mtb KT„
Moterų ir Vaikų ligų
arti AVestern Avė.
DR. S. BIEŽIS
Valandos: nuo 9 iki 9
vakare, balandžio 30 d., para vairių valgių ir su alučiu. Sve
Specialistė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Hemlock 7828
G K A K O R I A i:
pijos svetainėje. Viskas jau čiai pareiškė jubilijatui ko ge
4145 ARCHER AVĖ.
2201 West 22nd Street
prirengta ir pagaminta. Bus riaušių linkėjimų, dėkojo šei
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
!
AKIŲ GYDYTOJAI:
Valandos: 1—S Ir 7—8 vale.
įvairi programa ir geri pri mininkei už puikias vaišes ir
Ofiso vai. kiekvienų dieną nruo 9 iki Seredomia ir nedėllomls pagal sutarti
18 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
zai. Visi kviečiami ateiti. Ko pasilinksminę smagūs išsiski- i
REZIDENCIJA:
nuo 4 Ud 8 vaL vakar* Utarnlnkal*
GRABORIAI
6628 So. Richmond Street
Rep
misija susideda, riš šių asme rstė.
lr Ketvergaia.
Nežiūrint kur gyveni musu pąta mūvimas prieinamas
Telefonas Republic 7868
už
NAUJĄ
MAŽESNI;
KAINU
Ree.
TeL
Hyde
Park
MM
nų: T. Coberienės, M. ZaruinLAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
bienės, O. Žuvelienės, B. Joni
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite KEPl'BMC 8310 dėl eksperto patarnavimo
kienės, T. Petruškevičienės, J.
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
Ofiso: TeL Victory 6893
Staniulienės, M.- G rasinskie5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
LIETUVIS GRABORIUS
Rez.: TeL Drexel 9191
nės, P. Bardauskienės, N. RaDidelė graži koplyčia dykai
štutienės, O. Ribikauskienės,
718 WEST 18th STREET
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
SUGRĮŽIMĄ
Vitkienės ir ly. Vąįtkieųės.į «- Tek Roosevelt 7532
4645 So. Ashland Avė.
LIETUVIS AKIŲ
IR SŪNŪS
Rusas Gydytojas ir Chirurgna
Visos darbščios ir geros pa
Ofiso valandos:
SPECIALISTAS
LIETUVIS
GRABORIUS
Specialistas odos ligų ir
rapijonkos.
Palehgvin» akių jternpimą, kuris Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
esti priežastim galvos skaudėjimo
Phone Boulevard 4139
Graborius
ir
Balsamuotojas
Nedėliomis pagal sutartį
veneriškų ligų
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
svaigmio, akių aptemimo, nervuotuX Kaip teku nugirsti, mūsų
darbu busite užganėdinti
Puriu automubilins visokiems ' .atara.-tua^AntaS uumL ™ Ofiso telef. Boulevard 7820 Ofisas 3102 So. Halsted St.
Tel. Canal 2515 arba 2519
parapijos naudai bus net trys
ir tolimą regystę.
* ■egysię
Kampos lįst Street
Namų telef. Prospect 1930
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams.
Kaina
prieinama.
t
r
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’
ledsingal
akinius
visuose
piknikai. Pavasarinis — bir
VaL:
19
—
11 ▼. ryto. 3—8. 7—9 ▼. *
atsitiki',nuošė,
egzaminavilmas tla,ro
PHONE GROVEHILL 0027
3319
AUBURN
AVTCNIIB
mas
su
elektra,
parodančia
mažiauNedėllomls
lr tveatadlenlats 19—18
Valandos:
2-4;
7-9
P.
M.
želio 11 d., Vytauto darže, va
GRABORIUS
sias klaidas.
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
Trečiadieniais
ir
sekmad.
auaitarua
|
Specialė
atyda
atkreipiama
moky

Chicago, III.
sarinis — rugpiūčio (Aug.) 6,
TEL CICERO 5927
Musų patarnavimas
klos vaikučiams.
visuomet sąžiningas ir
Birutės darže ir rudeninis ru nebrangus, nes neturi
1
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
me Išlaidų užlaikymui
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
gsėjo (Sept.) 3 d., Vytauto skyrių.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Vnįtory 4088
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRU
<869 SO. WESTERN AVĖ.
darže. Tatgi, šiose dienose mū
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
4142 ARCHER AVENUE
Chicago, 111.
Nauja, graži ko
Pilnas
Laidotuvių
Patarnavimas
nuo
$75.00
ir
aug.
sų parapijos draugijos ir kuo
Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso- Phone PULLMAN 0856
TeL Virginia 0036
mos be akinių. Dabar kainos perpus
plyčia dykaL
pos tegul nedaro kitų pramo
pigesnes, negu buvo. Musų kaiuue

ŠAUNIOS VARDINĖS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOVVARSKAS
S to 4

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

DR. G. Z. VEZELIS

DR. V. S. NARES

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A J. JAVOlš

Daktaras

VfISSIG,

DR. G. I. BLOŽIS

OR. P. Z. ZALATŪRIS

DR. J. J. SIMONAITIS

t
DR. SUZANA A. ŠLAKIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. VAITUSH, OPT.

S. M. SKUDAS

PRANEŠU

DH.MJ, STBIKOL'SO.M.D.

DR. A. A. ROTH

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. J. W. KAŪZEVVICK

3307 Auburn Avenue

gą

.X Pavasariui atėjus mūsų
kolonijos apylinkėje pradeda
viskas žaliuoti. Visi skubina
si dabinti savo darželius ir so
. dinti įvairias gėles. Vasara
čia labai gražu.
,
X Ateinantį sekmadienį jau
prasidės vasaros šviesos tau
pymo laikas. I^aikrodžiai bus
pavaryti vienų valandų pir
myn. Mūsų bažnyčioj mišios
sekmadienį bus sulig seno lai
ko (Standard time). Tik po
pamaldų bažnyčios laikrodis
"* bus pasuktas pirmyn. Vakare
kailiukų žaidimas bus su,lyg
naujo laiko 8 vai.
Rep.

INCORPORATED

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
<68 VVEST 18tb STREET
Tel. Canal 9174

X Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas laikys regularį su
sirinkimų sekmadienį, balan
džio 30 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėj. Visi nariai
kviečiami atsilankyti ir atsi
vesti po naujų narį. Taip pat
visi nariai, kurie įstojo į klu
bų per naujų narių vajaus va
karų, prašomi būtinai atsilan
kyti.

i

Sek. J. J. J.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
TeL Lafayette 3073

J. Llulevlčius
GralKirlus
lr
Ralaamuotojoa
Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelin.
kfije.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
TeL Boalsvard >898—8419
Tel. CICERO 994

SKAITYKITE BIZNIERIŲ

SYREVVICZE

APGARSINIMUS IR

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už >86.00

BABOBNUS

1344 S. 50th Avė., Cicero, Ui.

KOPLYČIA DYKAI

pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Henry W. Bcckcr
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

LIETUVIŲ

756 VVEST 35th STREET

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų to gavo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu

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

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

DENTI8TAS

DR, MARGERIO

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

Persikėliau 1 erdvesne lr patogeani
vietą
9325 60. HALSTED 6T.
▼ai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lr
nuo 4 iki S vakare
Šventadieniais nuo 19 Iki 19
Phone BOULKTARD 8481

39 East lllth Street
Boulevard 7889
Res. Hemlock 7691

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

DR. A. L YUŠKA

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nudėl. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vul. vakare
Nedėllomls 10 Iki 12

OPTOMETRISTAS

Telefonas Midway 2880
Office:
Victory 2284

r

Res.:
Beverly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas. Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSK’IAN AND SURGEON
3046
\Ventwortb Avenue
Valandos nuo 9:30 ryto iki
:30 vakaro. Nedėliomis n
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

TeL GrovehlU 1698

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 9-4 lr 7-9 vak.
Seredomis po pietų lr Nedėl dieniais

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AL1STAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

PRANEŠIMAS

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 6 vakar*

l’erkėlė savo ofi'ną po numeriu

patarnautoju. Dykai Keturios Modsrnižkos Koplyčios
Dėl lemenu. Palaukite IUDBIKĮ pirm negi kreip*

sitis kar Utar.

DR, P. P. ZALLYS

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METy PATYRIMO

DR. T. DUNDULIS

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiau* Ligonioėj
Chicago. III.
..
Phoue; Hemlock 8700

9499

W.

tik eeettaree

MARQUETTH ROAD

Res. Phone
Englewood 6641

Office l’hone
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

TųL Wentworth 3000

Bes. TeL Stewert 8191

DR. H. BARTON
Gydytojai ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STBEET
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14
Re*. Victory 3343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vąl.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:80

P U A fr c? A B
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“DRAUGO" PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

ĮDOMŪS ORE PRAJOVAI
LĖKTUVO ‘KRIKŠTYNOS’ pos, šokimui iš lėktuvo su paBALANE210 30 D.
Irušutu ir daugiau nepaprasti;

Penktadienis, baland. 23, 1933

• y

.1.-

MM

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

----------įdomybių. Norintieji galės paM
Mn
Balandžio 30 d. virš Ash- ^langėmis paskrajoti su mūsų
■I : i. >.1
Ii
S.
S.
MINUTE
FASHION
bum aerodromo, prie 63 už lakūnais, kurie gegužės 7 d.
4Mariem ave., ore bus nepapra-,atsisveikins su Chicaga. TikiCLUB
M
Jėktuvo
‘
krik'ą
dieną
kap.
[mos,
kad
tose
sti prajovai.
PRANEŠIMAS
Darius ir lak Girėnas, kurie štvnose” dalyvaus tūkstančiai Balandžio 18 d. Cameo Ballgegužės mėnesį savo primos lietuvių. Tvarkai žiūrėti iž-iRoom įvyko madų paroda ir
' Š.
- - .j.-'
kauktas American Legion — šokiai. Vakaras pasisekė, nes Am. Liet. Daktarų draugi
tu tolimam skridimui lėktuvu jauktas
iž
jos susirinkimas įvyks penk
iš New Yorko per \tlantika' ^etuv’’’ Pos^as» kurio nariai publikos buvo pilna salė. Be. tadienį, balandžio 28 d., 9 pal.
Į, ’
gražiose uniformose visiems ije, publika buvo iš jaunimo
.M*
s;;d
skris į Kauną, rengia didele
vakare, A. N. Masulio, real
teiks reikalingi; informacijų.'— rinktiniausia.
h 'H*®1
aviacijos dieną, kurioje atsi- Taigi, bal. 30 d. visi į Lietiiestate raštinėj, 6641 So. We>
v
;
lankiusiems teks pamatyti ne-vi„ Aviacijos Dieną, į kap. 9 vai. prasidėjo madų pa tern ave. Dr. A. G. Rakaus
roda. Pirmiausiai madų desi- kas skaitys referatą “Estopicpaprastų ore prajovų. Bus lė-^Dariaus ir lak. Girėno lėktu- i
gner Sylvia. Statkiūtė pasiro gistation.”
ktuvų lenktvnėj, mirtinos kil- vo “krikštynas!”
dė ant scenos su naujausiu pa
Dr. G. I. Biožis, rašt.
vasario
mados
drabužiu.
Pasdgeporto gatvėse girdėti iš dii
ibrangių
• garsaaka,lbini.ų kui ja sekė kiti_ modeliai:
E.
Moterų Sąjungos 20 kp. pi
dėlių,
...
_
.Junokaitė,
S.
Petrošiūtė,
E.
rm. ir M. S. Ch. Apskr. rašt.
įvežimu lietuviški; melodijų.
X Katajikiskosios Akcijos
vjenain teko nustebti ma Kukuraitė, M. Švažaitė, A. M. Šrupšienė su savo šeimyna
ir spaudos vajaus vakaras į- tant, kad tie vežimai skelbia Vaičekauskaitė (vietinio biz- persikėlė gyventi į kitą vietą.
vyks sekmad., balandžio 30 d., stambiu firmų biznius. Mat "i'“riaus dukt5>-. '* Armoniūtė Visais reikalais sųjungietės
Vytauto piknikų daržo triukšmingas atidarymas gegužės (May) 7 dieną, 1933, Lie- /
Šp. Mykolo parapijos svetai- kaį kur pa(ja lietuvių kalba ir mažytė D. Sinušiūtė. Visos prašomos kreiptis šiuo nauju tuvių Katalikų Kolegijos Rėmėjų Chieagos Apskritis rengia pavasarinį linksmą išvažia
n^b
lyra stelbiama, o svetimtaučiu išėjo po kelis sykius. Madų adresu: 4339 So. California vimą su daugybe dovanu. Organizuojama gera orkestrą, kumštininkai, boksininkai ir ki
Muzikai? programą išpildys 'firnios niato reikaio lietuviu “ įvairumas ir spalvų gražumas, 'ave
tokie sportai. Šeimininkės pagamins skanių valgių, o daržo gaspadorius parūpins geru
vietinis parapijos choras, va- [ n)s jtįkti lietuviškas melodi- iš tikrųjų, visus stebino.
ir sveikų gėrimų. Kviečiama skaitlingai visų atsilankyti. Pelnas Kolegijai.
dovaujant varg. N. Kuliui.
jas grojant gatvėse. Be to ga- Garbė turėti tarpe lietuvių
ILLINOIS EMERGENCY
Kalbės kun. A. Valančius, jj,na prįH1įnti, kad Bridgepor- jaunutę madų designer.
rinko vyrus į darbą tom pa-, LIETUVIAMS LAIŠKAI
503 Antanadiunui Liudvikui
RELIEF COMMISSION
klebonas kun. J. Svirskas, fo stainbiosįos svetimtaučių [ Po to visį goko įr iįnkSmičiom
sąlygom.
36
vyrai
išrin'
508 Cepnlevičienei P. J.
CENTRALINIAM CHI
VEIKLA
“ Vyties” redaktorius A La- krautuvės turi lietuvaitei pa- 'nos. Valio lietuvaitės. Daukti valyti Touliy Ave., Seven511 Cypui Tonini
CAGOS PAŠTE
pmskas ir “Draugo redak. rdavgjas> g.važiai lietuviškai! giau tokių vakarų.
512 Dausai A.
Penkiasdešimts penki vyrai, tv-sixth St. ir Clarendon Ave., 501 Adoniaitei Virginijai
L. Šimutis. Pradžia nauju lai- kaikanė,ias.
Girdėjau, kad ir pelno ne- šeimynų šelpėjai, kurie gau “beaches” ir taipgi pataisy
ku 7:30 vakare. Įžangos ir ko
mažai liko.
___
_
___ „ dirbti pi- ti visus nuostolius, kuriuos vena pašalpą,
pradėjo
lektos nebus.
GAVO V AKACIJŲ
Linkėtina jaunai S. Statkai- 'rmadienį, balandžio 23 d., Mu- tra Padarė pereitą žiemą. 1.)

PRANEŠIMAI

|V Y TAUTAIS

6R0V£

NORTH SIDE ŽINELĖS

tei toje gražioje profesijoje nicipal garlaivių stotyje. -Jie .v^ stos * <larbiJ' Munieipal
dirbti ir kelti lietuvių vardą. prisidės prie pataisymo šios Nursery, kur auginama medGirdėjus
stoties dėl ateinančio Interna- žiai ir kibinai miesto ir žaitional Air Meet, kuris įvyks dinu; parkams.
Moterų Sąjungos Chicagos šią vasarą. Šie vyrai išlygins
Apskrities susirinkimas įvyks dabartinį garlaivių nusileidi
sekmad., bal. 30 d., Nek. Pras. mo lauką ir pripldys balas
Panelės Šv. parapijos mokyk tuoj į vakarus. Ši vieta padi
ADVOKATAS
NAUJOJ VIETOJ
los kambary, 44 ir Fairfiejd dins garlaivių stotį.
105 W. Monroe St., prie Clark
-------jave., 2 vai. popiet. Kuopų atTelefonas State 7««0
X Šeštadienio vakare, bal.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
P-nas J. J. Hertmanavieius, stovės malonėkite nesivėluoti. Šių žmonių uždarbis atsto
29 d., parap. svet. įvyks gra plačiai žinomas Chicagos lie
vaus pašalpą, kurią jie dabar VVest Side: 2151 W. 22nd St.
M. Šrupšienė, Apskr. rašt. gauna.
žus šokių vakarėlis, kurį ren
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos
tuviu real-estatininkas, šiomis
vakarais « Iki 9
gia Labdarių S-go; 10 kp. Pra
...
naują
vie

v . . . ,
. ...
dienomis persikėle
Taipgi Illinois Emergency'Namai?'g*s?Ro<Swell St
šonu visi skaitlingai atsilantą. Dabar jo naujas ofisas yReiief Komisija šiandie pra Utarninko, Ketvergo lr Subatos
kyti, nes bus gera muzika, prie
Vakarais 7 Iki 9
ra 814 W. 33 st.
dėjo du kitur- projektus ir išTelefonas Republic 9600
kuries bus galima linksmai lai
I.
kas praleisti ir tuomi paremti P-nas Hertmanavieius yra
notaras, parūpina legališkus JUOKŲ NAKTIS 18 TOS
kilnų labdarių darbą.
PERKAM
INSURANCE
X Bal. 30 d., parap. svet. dokumentus ir patarnauja real
APYLINKĖJ
Lietuviškus
NOTARY
parapijos mokykla rengia gra estate biznio reikaluose. Rep.
PUBLIC
BONUS
žų vakarėlį — “bingo party”
Balandžio 30 d. Dievo Ap
mokyklos palaikymui. Pradžia
vaizdos parap. salėje įvyks
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
7:30 vai. vak. Įžanga tik 20c.
juokų (vodevilio)
vakaras,
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Mokytojos seselės, kviečia pu
kurį rengia Vyčių 4 kuopa,
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
bliką skaitlingai atsilankyti.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
režiseriaujant Antanui Jan
Rep.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
kui. Dramatinis Ratelis jau
ŽUVO B. SIMONAITIS
turėjo pratybas keletą savai
Bruno Banis Simonaitis, 19 čių ir, be alyejonės, bus gerai
metų, 4030 Brighton Place, žu prisirengęs tam vakarui.
vo automobilio nelaimėje. Jis
Vaidinimas iš daugybės ak
kinkė aukštesnę mokyklą ir tų kaip anglų, taip ir lietuvių
LIETUVIŠKOS MELODIJOS c i rito — išvežiodavo groserį kalboje, nes norima visus — Parsiduoda restaurantas ir saltusu savo draugu George Sull- senus ir jaunus patenkinti. Lo nas labai pigiai. Lietuvių apgyvenGATVĖSE
ivan, kuris taip pat vietoje bu Šime dalyvauja apie 30 žmo-Į toj vietoj. Priežastis turiu kiti> bizn).
DIRBAMA
1315 S. 4»th CT.
Jau keletą sykių teko Bri- vo užmuštas.
CICERO, IUU.
ių;
bus
šokių,
šokikių,
dainii;
60 akerių su gera ganykla prie
Tel. Cicero 455#
ninku, gražiakalbių, komikų
! miško ir upės ir prie gero keir daugybė kitų. Šoks mergai
| lio. Allegan Mich. route No. 1,
čių trupė; dainuos, kitų tarpe,
Kraustau Rakandus. Pianus už pi Box 118 — Atsišaukite
J. Petrošius, kuris jau yra giausias kainas. Palaukit lafayette
8980
parodęs savo vokai i us gabu
J. OKSAS
mus Chicagos lietuviams ir y2649 West 43rd St.
ra daugeliui patikęs; Antanas
3251 S. EMERALD AVE.
Lapinskas parodys savo ga-‘ Švarus biznis — lietuviškų
“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namą
Tel. Victory 0728
bumus su savo gerai žinomu' knygai, gintarų, laikraščių ir
ant rendosf” — “Gerai, dabar skelbimų kainos
muzikaliu instrumentu, “uke- kitų smulkių daiktų. Tinka
nupigintos galima garsintis už tą pačią kainą du
lele.” A. Dargužis,
kuopos mas vyrui ir moteriai, jaunam
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidą.”
pirmininkas, irgi padžiugins’ vaikinui bei merginai. Parduo
Jeigu turite namą, lotą, ūkę, biznį pardavimui;
in8trumentaliai, kaip ir Laba-' sime pigiai, reikale parduosinorite ką nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
nauskas. B. Bruknis ir K. Lūs' ne lengvais išsimokėjimais. Lletuvo. Lalarės Bonua, Pirmus Morskolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
Namus. Farmas ir Blcnlus vi
Kreipkitės asmeniškai arba gtčlus.
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
pinas atliks komikų roles.
^bRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimą.
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pajrdavlmut. Pasinau
Įsigykite bilietus iš anksto, laišku:
TL patalpins jūsų skelbimą “Drauge” du kartu
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
ųž tą pačią kainą.
nes nuo narių parsiduoda už
navimu, tas Jums bua naudinga.
Lit.
25 eentus, o prie durų, bus 35
Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki
Spaustuvė,
c. Programa prasidės 7 v. v.;
7 vai. vakare.
po vaidinimo šokiai iki vėlu 3352 So. Halsted St.,
6755 S. Western Avenue
Chicago, III.
mai.
Becancour.
CHICAGO, ILL.
Tel. GROVEHILL 1011

Kviečiami visi atsilankyti ir
Šv. Jurgio parap. mokyk
pašilčiau yti gražių kalbų apie Katalikiškąją Akciją ir los vaikučiai praėjusį pirmaKomisija dieni turėjo vakaeijų. Dėl šv.
spaudą.
Jurgio, parapijos globėjo, šve
ntės J. M. pralotas suteikė vai
kučiams tas vakaeijukes.

VVEST PULLMANO
ŽINELĖS

Rytoj

ATSIDARO

JOHN B. BORDEN

OIEVO APVEIZDOS PAR,
ŽINUTĖS

MU

3222-24-26 SO. HALSTED STREET

Birželio 29ta diena

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

PIANAI - REFRIGIRATORIAI

PEČIAI
SLAVIKAI
!R

i ai ■■

■‘

y

♦

- PLOVYKLĖS
T.T.

♦

Užprašo visus Chicagos ii apylinkės miestelių Lietu
vius atsilankyti atidarymo dienoje ir susipažinti su šia ♦
krautuve ir dažinoti šios įstaigos stropius prisirengimus, ||

duoti didžiausias prekių vertybes, gerinusį patarnavimą
ir kiekvienam pilną užganėdinimą.

I

Atidarymo dienoje, bus graži muzika, dainos ir de
monstravimai. Bus duodama gražios ir naudingos do
vanos kiekvienam pirkėjui!

Ateikite Patys!! Ateikite su

Šeimyna!! Ateikite su

J. NAMON FINANCE CO. I
r

3a' j ,' fc -/’ J- jį'

KAURAI

♦

J. Kaledinskas ir J. Romanas I

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

‘ t •. vW

-

y

Jos daliniai savininkai ir vedėjai

STASYS DAUGIELA

’• <■

- RADIOS

RAKANDAI

OKSAS EXPRESS

Iįm- t*/, ■

B

užpildyta Naujausiomis prekėmis iš Amerikos geriausių
išdirbvsčių
.
•
*■ viskas dėl namu.*■

PARSIDUODA FARMA

Bp.

M

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ BRIDGEPORT t

CLASSIFIED

“ROOSEVELT 779Ū ?”

I

LfefenA ,.a ’ < . .'j .a;, . <

Draugais!!
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