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Rytoj Lietuvių Aviacijos Diena Chicagoj
DARIAUS IR GIRĖNO LĖKTUVO
“KRIKŠTYNOS” ĮVYKSTA

■

CHICAGOJE
ŠVIESOS TAUPYMAS
Rytoj Chicagoj

Laukiama daug žmonių iš
iš Chicagos ir apylinkių

prasideda

šviesos taupymas per vasarų.
Laikrodžiai rytoj

ŠIANDIEN IR VĖL ARTISTĖ P-LĖ
EMILIJA MICKŪNAITĖ DAINUOJA
PER RADI1A
i

nustatomi

Iš radijo stoties W.TZ ^NB-lgo” vajaus koncertuose: geC), New Yorke, 5:45 vak v.'gūžės 6 d. Nekalto Prasidėji-;
(Chicagos laikas)
šiamaen, mo parap SVet., Brighton Par
REGISTRUOS AUTOMO kaip ir kas ketvirtadienį ir šeš
ke; gegužės 8 d. Paliulio (Mel
BILIUS
tadienj, galima girdėti dainuo
dažio) svetainėje, AVest Sidėj;
jaut p-lę Emilijų Mickūnaitė
• Nuo ateinančių metų pra Lietuvos ir Italijos Operos ar gegužės 9 d. Šv. Jurgio paradžios visoj Illinoiso valstvbė- tistę, kuri dalyvaus “ Drau-Į pijos svetainėje, Bridgeporte’
' je automobiliai bus registruo
jami. Automobilių savininkai 171 KALBOMIS ŠVČ. MARIJA P.
turės iš valstybės sekretoriaus
BUS PAGARBINTA
gauti eertifikatus.

•viena valanda pirmyn.

Rytoj nuo pirmos valandos vo “krikštynos”. Bus ir kito
po pietų naujuoju laiku Ash- kių pamarginimų> Lietuvių vi
burn aerodrome
(83 str. ir suomenė ryt diena yra suinte
Cicero avė.) Įvyksta laukiamo resuota, dėl to laukiama daug
ji Chicagos lietuvių Aviacijos svečių no tik iš Chicagos Įvai
Diena, kada oficialiai bus skir rių kolonijų, hiet ir kitų mies
tas vardas kap. S. Dariaus ir tų.
,
S. Girėno lėktuvui. Tuo lėk
Kad palinkėti lakūnams lai
tuvu mūsų drąsuoliai netru- mingos kelionės ir paprašyti
kus skris iš Njew Yorko Į Kau , Aukščiausiojo pagalbos pasiek
ną.
1
ti savo 'tikslą, rytoj Dievo ApAviacijos Dienos programa vaizdos par. bažnyčioj 9 vai.
surengta graži ir įvairi. Lėk- rytų, naujuoju laiku, bus iš- Kapitonas St, Darius, tarLakūnas S. Girėnas, kuris KRITIKUOJA FEDERALINĮ
TEISĖJĄ
tuvų lenktynės, mirties kilpų kilmingos pamaldos, į kurias
yra pasižymėjęs savo drąsa ir i
Amerikos ir Lietuvon
, . v.
, .
.
navųs
šposai, šokimas iš orlaivio pa- kviečiama lietuvių visuomene
geru skraidymu. Kap. S. Dakariuomenėj lakūnu. Gegužės
- pasirinko sav0 d
Chicagos advokatų sąjunga
rašutu ir svarbiausia — lėktų atvvkti.
20 d. skris per Atlantiką. Ry pavojingai kelionei oru per kritikuoja federalinį teisėją C.
toj matysime jį Aslibum ae- platųjį vandenyną. Rytoj jį E. Woodwardą už tai, kad jis
rodrome prie lėktuvo, kuriuo matysime Liet. Aviacijos Die- likvidavimų ir bankrutijimų
jis ir lak. S. Girėnas skris išjną daromus visokius šposus reikalus paveda vienai advo
katų f iru.ai, kurioj dirba jo
New Yorko į Kauną.
su lėktuvu.
sūnus, taip pat advokatas.
HITLERIS
IR
PLIENO
IŠ KINIJOS Į ROMĄ
_________________
ŠALMO VYRIAUSIAS
- PĖSČIAS
IŽDININKAS SKIRS

I. V. SENATAS ATMETĖ KARO VETE
RANU BONIISU KLAUSIMA
Vokietijoj suorganizuota spe
ciali slapta policija

VADAS

LIKVIDUOTOJUS

AVASHTNGTON, bal. 28. — “Ir, štai, nuo šiol visos gentKrašto katalikų šventovėje — kartės vadins mane palaimin
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio ta.”
Be to, dar bus iškaltas ir
je, prie vienos koplyčios sie
visas Magnificat
lotyniškai,
nos bfus pastatyta Bottieini ar angliškai.
marmuro lenta, 48 pėdas ilga j Šventovės direktorius, monir 20 pėdų aukšta. Toje len-Į sįgn. McKenna pareiškia, kad
toje šv. Marijos P. garbei bus tos rūšies idėja Šv. Marijos
iškalta 171 kalbomis ir dijalek garbei nė vienoj pasaulio ba
tais ištrauka iš Magnificat : žnyčioj neįvykdytą.

DRAUGO VAJAUS KON'
NINKAI SMARKIAI VĖIKIA

ROMA, (per paštų). — Iš
BERLYNAS, bal. 28. — Kinijos pėsčias — apie 9,000
Illinois legislatūra pripaži
KINAI IŠKRAUSTO TAUTOS Kancleris Hitleris pagaliau mylių, į ,Romų atvyko Juoza- no įstatymą. Apskričių iždiniu Pirmyn, pirmyn, pirmyn! V. Stancikas, 1706 W. 47tb
Vajaus darbas vis eina pir St., Chicago, III......... 876,626
BRANGENYBES IŠ PEIPINGO užvaldė galingąją 1,5,00,000 ka • pas Aloysius Wei. Jis suspė- kai autorizuojami likviduoto- myn ! Visi kontestininkai su A. Švilpauskienė, 103 N. 20
ro veteranų “plieno šalmo”, jo j šventųjų durų atidarymo jus skirti toms savastims, už
organizaciją, kuri iki šioliai iškilmes. Paskiau Šventasis kurias nemokami mokesčiai ir kaitę dirba, kad gavus dau Avė., Melrose Pk........ 754,814
VISAS INFLIACIJOS
VOKIETIJOS SLAPTA
giau balsų prieš gegužės 14 d., A. Valančius, 1226 S. 50th
priklausė tautininkų partijai.! Tėvas jį priėmė.
apturimas pajamas panaudo
BILIUS PRIPAŽINTAS
POLICIJA
kada užsibaigs vajus ir kontes Avė., Cicero, 111. ..». 725,755
Veteranų organizacija sujung- J J. A. Wei pėsčias atėjo iš ti mokesčiams.
tininkai apturės dovanas už S. Balčiūnienė, 2212 W. 23,
ta su fašistų armija ir Hitle- Singapore. Jis priklauso ŠanWASHINGTON, bal. 29. —
savo pasidarbavimų. Kas lai St., Chicago, III. .... 408,257
BERLYNAS, bal. 29.
— ris yra dabar vyriausiuoju va ghajaus kinų šeimynai, kurios
18-ojo
PRIEDO
ATŠAU

Vakar senatas 64 balsais prieš Kanclerio Hitlerio vyriausy
S. Staniulis, 6651 S. Talman
mės pirmąją
dovaną? Kas
du.
pratėviai du šimtus metų bu
KIMUI
21 pripažino
visą be jokių į^s pastangomis suorganizuoAvė., Chicago, III. .. 375.311
antrą? Trečią?
priedų infliacijos bilių. Bilius ta speciali slapta policija, pa Tie veteranų vadai, kurie vo katalikai. Per penkis metus
A. Stulginskas, 1628 So. 50
A. Valančius vis dar nepasi
18-ojo priedo
atšaukimui
pasiųstas žemesniesiems rū naši Rusijos sovietų čekai. Ši priešinosi susijungimui, iš uži jis mokytojavo šv. Pranciš
Avė.,
Cicero, III......... 333,816j
mamų vietų pašalinti.
kaus Ksavero parapijos pra įvyks valstybės
konvencija, duoda. Šiandien jis
įšoko į
mams.
A. Gilienė, 3131 Emeralc
policija veiks prieš vyriausydžios mokykloj, Šanghajuje, o kurion delegatai bus išrinkti 700,000 balsų klasą ir jau neAvė., Chicago, III. ..284,015
lės (nacionalsocialistų) prie PASVEIKINTAS KAIPO
1927 metais mokytojauti į Sin Uirželio 5 d. Birželio 10 d. pra bet oi i nuo trečiosios vietos.
SENATAS PRIFŠ VETERA šus.
O. Rašinskienė, 1639 S. 50tb
gapore persikėlė.
KARŽYGIS
sidės konvencija.
NŲ BONUSUS
Pirmieji keturi kontestinin Avė., Cicero, III......... 281,877
Singapore būdamas jis pasi
kai yra taip susiglaudę balsų S. Stašaitis, 1413 S. 4Sth
KRAUSTOSI IŠ PEIPINGO
ryž-o
aplankyti
Romų
ir
pama
TOKIJO,
bal.
28.
—
Grįžo
NUŠOVĖ
PLĖŠIKĄ
AVASHINGTON, bal. 29. —
skaičiumi, kad bile vienas jų Ct., Cicero, III.......... 204,2f
tyti
popiežių.
Kada
leidosi
ke
Yasuke
Matsuoka,
vyriausias
Vakar senatas 60 balsų prieš
gali laimėti pirmąją vietą.
K. Šerpetis, 1710 N. Girard j
PEIPINGAS, bal. 29. —Ki japonų delegatas T. Sųjungo- lionėn, kaip jis sako, jis netuPoliem-onas
Wake
nušovė
. 28 atmetė sumanytų infliaci
Kontestininkai, pirmyn!
St., Chicago, III.
195,074
nų vyriausybė iškrausto is šio je Kitados jis su savo palydo rėjo nieko, išėmus pasitikėji- bėgantį po vienos parduotuvės
jos biliui priedų, kad karo ve miesto visas savo tautos bran
V. Mandravickas, 815 — 45
PIRMAEILIŲ STOVIS:
Ned Jo
teranams išmokėti bonusus — genybes, istorines liekanas ir vais apleido T. S. posėdį, ka mų Viešpačiu, stipriomis ko- ^apiplėšimo plėšikų
St., Kenosha, Wis.
180,252
da Sąjunga dėl įvykių Mand- jomis ir kūno sveikata. Ro rome, 18 m. amž., 758 Camp P. Labutis, 917 W. 34tb st.,
kelis bilijonus dolerių.
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
svarbesniąsias įstaigas. Vis
mon atvyko sveikutėlis.
bell avė.
Šį priedų iškėlė prezidento kas nukeliama į Šangbajų ir žiflrijoje japonus apkaltino.
Chicago, III............. 877,391 PI., Chicago, III......... 120,404
Ėjo per Sijamų. Iš BangkoRoosevelto priešai, kad staty į kitas vietas.
J. V. Už ANGLIJOS NUSI ko pasuko Rangoono link. Ar
MAŽINA DARBININKŲ
VOS NELINČIAVO TEISĖJO
PRIEŠ MAŽIAUSIĄJĮ
ti jam kliūčių, kada jis rūpi
GINKLAVIMO
PLANĄ
ti
Ūdai,
Sijame,
jį
užpuolė
Kinai
numato,
kad
artimoj
SKAIČIŲ
nasi kraštų ekonomiškai atgal
ATLYGINIMĄ
plėšikai
ir
sužeidė
galvą.
Ša

ateity
japonai
užims
,šį
mies

LE MARŠ, Iowa, bal. 28.—
vinti.
ŽENEVA, bal. 29. — J. lia Damasko ir vėl buvo už * Chicagos vakarinių parkų
tą.
Iš vietos apygardos
teismo
IVASHINGTON, bal. 28. —
Valstybių atstovas I)avis nu pultas.
boardas
pereitais
metais
darūkininkai pagrobė teisėją Bra Amerikos Darb|o Federacijos
NEBUS KARO SKOLOMS
siginklavimo konferencijoj pa
Per visą kelionę
ŽEMĖS
DREBĖJIMAS
snavėjo
j
r
tarnautojų
skaičių
dley, 60 m. amž. Išvežė jį iš viršininkai kovoja prieš vy
MORATORIUMO
reiškė, kad jo vyriausybė stovi septynias poras avalinių.
nuošimčiais
sumažino.
ALASKOJ
WASHINGTON, bal. 28. —
miesto ir grasino pakarti, riausybės projektuojamų skii
už
Anglijos
nusiginklavimo
jei jis ir toliau aprašinės fl- ti pramonės darbininkams ma
Užgintos žinios, kad preziden
planą
ir
nenori,
kad'
tas
pla

AIRIŲ
VEIKIMAS
PRIEŠ
138 NAMAI SUNAIKINTA kilis dėl morgičių nemokėjimo, žiausiąjį atlyginimų. Jie pa
tas Rooseveltas pasiryžęs ka ANCHORAGE, Alaska, bal.
nas
būtų
keičiamas.
KOMUNISTUS
Jis to nepasižadėjo. Pagaliau reiškia, kad tas mažiausias at
SALOJE
ro skoloms paskelbti morato 28. — Pietų Alaskoj vyksta
dažnus žemės drebėjimai. Ret
riumų.
kaukuoti pagrobėjai jį palei lyginimas bus didžiausias ir
DUBLINAS (per paštą).—
BAINAS
PRALAIMĖJO
darbininkai bus vergais pakei
Komunistų propagandos nūsATEINAI, Graikija, bal. 28. do.
Be to, užginta žinia, kad ka karčiais smarkus supurtymas
pasireiškia.
Nėra
didelių
na

Vakar teisėjas Fardy nepri telbimui Airijoj suorganizuo- — Pastarasis žemės drebėjisti.
ro skolos įmaišomos į apta
mų,
tad
ir
nuostoliai
maži.
SUVARŽYTAS AUKSO
pažino Baino advokato Olso- ta Šv. Patriko prieškomunis- mas Kos saloje skaudžiai ir
riamus čia ekonomikos klausi
ORO STOVIS
IŠVEŽIMAS
138,
mus.
no argumentų, kad Baino ir tiška sųjunga. Ši nauja sųjun Isyros salų ištiko. Ten
J
turėtų ga audei šiame mieste suren namai sugriauti.
Spėjama, kad birželio 15 d. ' VIENA, bal. 28. — Austri jo sūnų nubaudimas
Iš Turkijos praneša, kad, HAVANA, Kuba, bal. 28.—, CHICAGO IR APYLTNP rand ūži,į a vargiai mokės ka jos fašistai deda pastangas, būt sugriautas ir Bainas pa- gė vaikštynes ir demonstracipaskelbė KfSS. — šiandien saulėta, ’>< t
ro skolų dalį. Anglija gal mo kad gauti krikščionių socialės leistas nuo atsakomybės už jas. Dalyvavo apie 7,000 na- Dagdo. distrikte žemės drėbė- Kubos vyriausybė
jimas sunaikino tris kaimus. I aukso išvežimui varžymus.
kiek šalčiau.
(katalikų) partijos paramų.
kės, lijet sidabru.
žmonių pinigų eikvojinpų.
rių.

Šeštadienis, baland. 29, 1933

D R A U G A S
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Ii tarpti, toks patrijotizmas nėra stiprus, nes
neturi religijos pagrindo. Be šio pagrindo patrijotiznias yra žiemos metu statyti ledo rū NEBRANGINAM GABIŲ
OelnA kudlan, liakyrua Mkmadlenloa
nUOVUMKRATOS KAINA: Metama — »».»•. Pamai. Jie bijo saulės šviesos.
LIETUVIŲ
M* Matų — II I*. Trlma Mėaealama — tl.ii, Vienam
Visi tad parapijų mokyklų priešai ir šo
L<4«eMul — Tie. Kuropoje — Metama IT.ii. Puael Me’-k Kopija .ea*.
Bendradarblama Ir korespondentams raitų necrų- vinistai užuot prieš šias mokyklas kovoti, jas
Yra labai daug gabių ir net
Ja* aepraloma tai padaryti ir neprlalundlama tam privalo pagerbti ir palaikyti.
lai pakto lankių.
genialių lietuvių. Tačiau mes,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
lietuviai, deja,* nemokame ge
PRIEŠ SOVIETŲ RUSIJOS PRIPAŽINIMĄ
vai. po Riet.
rbti savo genialių tautiečių.
Redaktoriau priima — ano Iltie lkl 11:11 vaL
,
v , , .
,
rn , Mūsų tarpe yra daug pavydo.
•kelblmu kaiaoe prlatandlaniea pareikalavau.
“Darb. rašo, kad “The Brooklyn lab. . .

AR DARIUS IR GIRĖNAS TIKRAI SKRIS Į LIETUVĄ? į būtų perskridę
ligl Sio120**—Atla
"tik,f Jabar jau tarint iėktttV*ir nt
30 lietu- būtų laikas kalbėti tokiu klau-

“D R A U G A S”
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DRAUGAS”

U i HUANIAN DAiLY PRIENŲ
Publlahed Daily, Baoept lunday.
lUBSCRIPTIONH: One Tear — |i.ee. Siu Montka
IB.il Three Montka — 9S.II. One Month — Tie.
kvope — Ona Tear — 9T.il. Hz Montha — 94.11.
*ey - .lik
APvortlalns ln “DRADOA1" brlnga
ibrartlalng rate* on applloatlon.

resulta.

>R AUGAS” 2334 S. Oakiey Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

Kaip Chicago, taip kiti šio krašto mies
tai pergyvena nepaprastą viešųjų mokyklų
krivį. Viešųjų mokyklų priešaky dirba poli
tikieriai. Gyventojai šių mokyklų užlaikymui
sumoka milžiniškas sumas. Tačiau pinigų ne
užtenka. Milijonai dolerių kai kokion balon
suverčiami. Mokytojai, mokytojos ir tarnau
tojai neapmokėti. Politikieriai nuolat reika
lauja, kad ant žmonių dar didesni mokesčiai
liūtų užkrauti.
, > Šiandien šioms miestų savivaldybėms ytira -dųug. vaI’gd sxt iviešomis mokyklomis. O
■MStiKąjei .katalikai neturėtų savo para:SB^kyklų. Nesant šių mokyklų, kataliku
aikAi turėtų lankyt? viešasja's mokyklas. žy-:
iai padidėtų išlaidos, toji didesni būtų nio-

keačiai.
O įvairaus plauko šio krašto šovinistai

dar ir šiandien kai kur griežtai nusistatę prieš

katalikų parapijų mokyklas. Yra aišku, kad
iie nė kiek nepagalvoja apie tai, kokių tai
’ didelę miestų savivaldybėms naudų teikia šios
jų nepakenčiamos parapijų mokyklos, kuriose
už mažiausių atlyginimų dirba daug pasiau
kojusios gerb. seserys mokytojos.
Ar neįdomu. Viešųjų mokyklų politikie
riai negali užlaikyti gaunamais milžiniškais
; mokesčiais, o parapijų mokyklos be jokio
; krizio užlaikomos. Katalikai mokyklų atžvil
giu velka dvi naštas. Jie moka skiriamus
į viešosioms mokykloms mokesčius ir podraug
Užlaiko savo parapijų mokyklas. Tačiau dėl
tos dvigubos naštos jie nesiskundžia, nois
•gerai žino, kad tokia tvarka vra neteisinga
kad parapijų mokyklos turėtų gauti sau patamų iš viešųjų mokyklų fondų, į kuriuos
mokesčius ir katalikai moka.

Katalikų parapijų mokyklų priešai turė
ti* susidomėti šiomis mūsų mokyklomis, bet
■e prieš jas kovoti. Jie turėtų suprasti, kad
luose mokyklose vaikai auklėjami religingais
yatrijotais. Patrijotizmas be religijos nega-

TAIP NUSTOJO PLAKTI DVI
OIDVYRiy ŠIRDYS
IS UKRAINIEČIŲ GYVENIMO

Nemokame gerbti ir brangin-

• ® .tuvių visuomene nebūtų nupi- toki dalyką įssiaiskmti, kad
vų prisimenant ir mūsų laku-1 , n • • n. - • , , •
' .
,■
, ...
Tx . .
;rkę Bariui-Girėnui toki gera visuomenėje nebebūtų panašių
nūs Danų ir Girėnų. Jau viedk., .
•
*
7
i , . .
. . .
V • .
...
. v.
. .
lėktuvų ir net nebūtų nusteuę, abejonių, nes tokios abejone?
dėl savo pasiryžimo
i .išgirdę,
•.» . , ,kad, ,koks
, ten
.
n
• n
-i • pačių
»• ilakunų
i .
.. leistis
,
Darius
blogai• veikia
nuo
toko, lig, ir pavojingą kubo- I.
AmeritlM t,ik h.
8kriailu0 r5.
nę
n * šiandien
*• r
• gali
«• pradėt
.-A gaitėL, jie , lietuvių ir kitataučių‘ a-1i. ,Lietuvų. Bet
mes ' mejus, ikurie
kyse tampa didvyriais, t. v.. . .
.
, .
,
. *•
,
. .. .
. , \
..." ivisi matome, kaip mūsų vi- tis savo aukų...
tokiais vyrais, kurie gali įvy-1
. ................. ..... L.
kiiyti tokius darbu,, kuriu iSU°“TO d,T'g‘?7 J 0“°'! Tad, gerbiamieji, atvirai pa-
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„ ..
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ia
i
»»|ti savo tautiečių, kurie yra niekas kitas neįstengia įvyk- P.?““?“.'“ linalb’ '“‘p įkalbėkime ir arčiau pažinkiRusijos pripažinimų — “Catholies Awake. I
1 •
ji iškilmingai ir au pagarba
me abudu
kas
_
.
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x- - Ar 1 pasižymėję įvairiose srityse, dyti arba kuriuos mažai kasi . .
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,
Straip.nio mintis buvo, kad Jungtines Val-i, .
.
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,
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... Įvairiose kolonijose sutinka • • .. . v,,.u
•„
1
..
..
. °v
. kaip antai: politikoje, litera- sugeba atlikti. Amerikos lietu-1.
t ,
.. .
, .
, vieni jiedu yra, kokia yra jų
stybės, pripažįstančios tikėjimo ir žodžio lai
^a.1»U1TU.
Jau būtų
praeitis ir kokio tipo žmonės
tūroje, muzikoje, teatro meno viai išsyk pajuto dėkingumų
svę, negalinčios pripažinti Sovietų Rusijos,
srity, žurnalistikoje, diploma abiem minėtiems lakūnams ir S ?. V“ ® ’?V°S- Ldetuvuu jie yra! Po to galėsime spręskurį tikėjimų ir eivilę laisvę persekioja ir
...
v. gerbia juos uz drąsumų ir lai ti, ar jiedu gali apgauti visų
tijoje, chemijoje, technikoje, sunkiais laikais sudėjo gražių
J
*
nepripažįsta. Dabartiniu laiku eina debatai
ko juos didvyriais, kurie su- m4sų tau(ą ir ar jic ste])gia.
karo mokslų srityje, aviacijo krūvų aukų geram lėktuvui įvaldžioje ir laikraštyje apie Rusijos pripalietuvių gį pasįpįnįgauti,
je, lėktuvų (aeroplanų) kons- taisyti. Kodėl jie taip pasiel
žininu. ar ignoravimą. Amerikos katalikai
ir , t. GaIstume
tautai.
i
su gė? Aš manau, Amerikos lie
(Baugiau bus)
pries pripažinimų',
pripažinimų kol Kusinusiteikė veikti prieš
minėti keletu šimtų mūsų tau tuvių visuomenė jautria lietu Bet — deja! — kaip papra
ja nesuteiks tikėjimo laisvės. Žymiausi šalies
tos vyrų, kurie dėl savo ga- viška širdimi pritarė tokiam stai mūsų gyvenime būna, taip
dienraščiai ištisai ar dalimis perspausdino1
buliuj vienoje ar ki sumanymui ir savo pinigais ir šiuo atveju. Šie mūsų tau
Tableto straipsnį. Pasirodo, kad drąsus spau toje srityje yra pasižymėję ir parėmė tų skridimų dėl to, kai! tos vyrai, nieko nenuskriaudę
dos žodis daug įtekmės daro liaudyje. Mes atkreipę į save kitų dėmesį. Darius ir Girėnas:
ir dar neskridę į Lietuvų, jau Kap. Darius ir lak. Girė
lietuviai katalikai laikomės pasaulio katali Tik visa nelaimė, kad mes, lie 1) pirmi iš lietuvių ryžosi yra įvairiai apkalbami. Man
nas darydami pirmą transat
kų nuomonės — nepripažinti Sovietų Rusijos.
tuviai, neįvertiname tų gabu skristi per Atlantiko vande teko nuo pat pradžios per lantinį skridimą vež ir paštų^
mų bei talentų ir dėl to ne- nynų;
spaudų ir per radijų vesti pro į Lietuvą. Laiškų galės paim '•
PASTABĖLĖS
branginanie jų. Vienų kitų iš 2) rengiasi nuskristi toliau, paganda jų skridimo reikalu. ti viso tiktai 1000. Skaičius
jų net lenkai norėtų pasisa negu garsusis Lindbergas nu Jau daug esu tais reikalais palyginamai labai mažas. Tai
Teko sužinoti, kad A. L. R. K. Federa vinti; o jie tai tikrai mokėtų skrido; pastarasis nuskrido iš rašęs. Tačiau, nežiūrint to,
gi, norintieji siųsti laiškus
cijos centro valdyba tariasi suorganizuoti ki- 'lokiu’s . padanges igkelti viien New Yorko į Paryžių, o mūsų kad visuomenė sudėjo aukų
Dariaus-Girėno
transatlanti
tų maldininkų kelionę į Komų šiais Šventai ^
merįĮjOje kįek mes turit... tautiečiai lakūnai skris “be skridimui, kiek reikėjo, dar ir niu orlaiviu, šiuo prašomi tuo
Amerikoje
riais Metais, oiai kelionei laikas s^^anias Jgaijjų tautįeėių, kurie savo ga persėdimo” dar toliau ir tuo šiandien tenka nugirsti abe jau siųsti užsakymus. Vienas
birželio 15 d. Jos priešakyje bus J. E. Vys bumais ar pasižymėjimais tar būdu “pralenktų” pulk. Lind- jonių: ar tikrai Darius ir Gi
laiškas, su visais reikalingais
kupas Petras Būčys, kun. dr. J. Navickas nauja amerikonų garbei. Im bergų;
rėnas skris į Lietuvą? Jųy. dan J. A. Valstybių ii- Lietuvos
ir kiti. Gavę daugiau žinių apie tai prane kime, štai, kad ir patį Juozų 3) rengiasi ne tik į tolimų gelis žmonių pašnatyždotn klau
pašto ženklais ir pervežimu,
šime plačiau.
Šarkį — Žukauskų; kol jis il jų Lietuvų skristi, bet nori sų mane, kaipo* reklamavusį $2.00. Pinigus siųskite J ‘Drau
gų, eilę, mętų laikėsi bokso vi- dar ir.-grįžti atgal lėktuvu.
sk|įjdimų: ar tikrai jieaskrjs? go’ red^pij^ (lg. * Sakalui),
Mūsų lakūnai —-'kap. S. Darius iriS?G"u ršūrj&je ir grasino paveržti iš Taigi, mūsų lakūnUPjiori šių ar Jie kiltais nesumanė tik 2334 & Gakl’dy Ave., Gavę pilėnas jau pasirengę ilgon ir pavojingon ke kitų pasaulinio bokso čempijo- vasarų net dukart perskri di j pasipinigauti, prisidengę gra nigbs 1 tuojau pasiųsime* Spe
lionėn — skristi iš New Yorko į Kąunų. Ry ne titulų, tol jį branginome, per platųjį Atlantiko vande- žiu ir kilniu tikslu? gal' jie
cialų numeruotą voką (kontoj, Chicagoj, įvyksta jų lėktuvo “krikšty- apdainuodavome ir su entuzi- jnynų. Tokio žygio dar nė vie- tik rūpinasi gerą lėktuvų gau
vertą) su J. A. Valstybių pa
ir ta proga Lietuvių Aviacijos Diena azmu troškome, kad jis taptų nas lakūnas nėra atlikęs. Tr ti ir po to visai nė nebandys
nos
što ženklu, specialų poperos
su įvairia programa. Mes neabejojame, kad pasauliniu bokso čempijonu ir tokio tikslo sieks kaip tik mū- skristi į Lietuvą? ir t.t. Pats
lakštą su orlaivio vardu ir vi
susirinks tūkstantinės žmonių minios atsi- įUQ |)adu ]aįjnėtų lietuviams j sų tautiečiai, kurie nori “su- kapitonas S. Darius girdėjo a- sas informacijas.
sveikinti su tais mūsų drąsuoliais lakūnais, djdeiįs garbės. Ir kų gi? Štai, mušti” nepaprastų rekordų a- pie tai. Vienas iš skridimo Asmeftiai atsilenkusiems į
palinkėti jiems laimingos kelionės ir paremti jjg jftu įeinpjjonas: kur gį dį. viaeijos srityje! Jie tikrai nu- garbės rėmėjų ‘ ‘ draugiškai ’ ’ redakciją bus ne vien tik su
jų žygį, kuris yra daromas tam, kad plačiai !jĮgO fas mūsų džiaugsmas ir stebins visų žmoniją ir netgi pasakė jam: “Žinai, kapito teikt#1 infbrmacijos, bet ir dy
pagarsinti mūuj tautos vaidą.
Į pasididžiavimas tokiu gabiu viso pasaulio lakūnus.
ne: ar jūs skrisit į Lietuvą kai suteiktas patarnavimas už
If
1
‘
................... ....
boksininku ir jo laimėtu čem- Už ka gi mes taip pamįl0- ar ne, bet vis dėlto nors pa adresuojant vokus ir t.t.
Lietuvos spauda gana plačiai minėjo kun. pįjonatu? Kitataučiai iš pa- me giuos du lakūnus? Juk, kilkit į orų tuo lėktuvu, nuA. Strazdo-Strazdelio, mūsų liaudies dainiaus, vydo galtai žįQri } geriausią irodos> jie nėra pirnii arba vie- skriskit nors kiek į šalį ir po . Pasiskubinkit.
100 metų nuo jo mirties sukaktuves. Kun. A ir patvariausių pasaulyje bo- 'nįntėliai lakūnai lietuviai. Lie to .jau nutūpkit; bet nors pa
Strazdas gimė 1703 m. Ivriugisky, Zarasų jksįnįnk,b kįlUlSį iš mažos lie-buvoję šiandien yra apie 200 rodykit, kad buvot pakilę skri TARIASI KARO SKOLŲ
krašte. Mirė 1833 m., balandžio 11 d. Kama- tuvių tautos. Ne šilčiau ir me<?, 'karo įr civilinių lakūnų, o A- sti...” Labai charakteringa pa
KLAUSIMU
juos. Jo kūryba
yba buvo labai artima lietuvių .lietuviai, dabar žiūrime į tų merikoje Vra apie 10 lakūnų staba. Taip pat ir lakūnui Gi
sodiečių dvasiai
isiai. Jo parašytos daineles, su garkio puinytą mflsų tautai netuvių. Nemažas skaičius “la rėnui vienas žymus ir garbin AVASHINGTON, ba1. 26. —
dideliu pamėgimu buvo sodiečių dainuojamos. garbę
čempijonatą. Bet, kas irstančiųjų” lietuvių. Tačiau gas asmuo tiesiai į akis pasa Prez. Rooseveltas vakar
su
Ir dabar jos yra mėgiamos. Strazdelis yra blogiausia, mes nemokame ir iS
vigų tik Darius ir Girė- kė: “nei jūs skrisit į Lietuvą, Anglijos premjeru MacDonalparašęs ir bažnytinių giesmių. Jo parašytoji nesistengiame išnaudoti tokių
sumang įr ryžosi skristi nei ką...”
du tarėsi karo skolų klausi
giesmė “Pulkim ant kelių” yra plačiai pa progų. Ir vis dėlto net paties
Atlantiką. Tuo savo pa,iToki ir panašūs priekaištai mu. Sakoma, prezidentas su
garsėjusi ne tik Lietuvoj, bet ir kitur.
Juozo Šarkio nemokame pa-'^į,,^ jiedu išsiskiria iš mū- yra labai reikšmingi: jie ro tiko padaryti skolų revizijų.

LAIŠKAI Į LIETUVA

MŪSŲ PARAPIJŲ MOKYKLOS

Jogailos miestelis
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gerbti ir įvertinti. Kodėl?

"DRAUGE”

ko ir Poliesė — tai stichiškas sprogimas
nepatenkintųjų okupantais kaimo ma. iij,
nesąmoningai supratusių reikalų kovoti
su tautos priešu. Jogailos miestelio įvy
kiai- — tai organizuoto pavergtos tautos
elemento žygis. To elemento, kuris skelbia
ir ugdo ukrainiečių tautinės revoliucijos
idėjų.
Tas skirtumas buvo priežastis, kad
ne tik priešai, užsienis, bet ir ukrainiečių
visuomenė pradėjo tuos įvykius traktuo
ti kaip visiškai skirtingus, daug daugiau
reikšmės teikdami Jogailos miestelio įvy
kiams. O juk Lisko judėjimas tęsėsi iš
tisas savaites, Poliesės gi — mėnesius, ir
tuose judėjimuose iš vienos pusės daly
vavo tūkstančiai kaimiečių, o iš kitos —
okupantų pusės, ne tik tūkstančiai poli
cijos, bet ir ištisi pulkai kariuomenės su
tankuis ir lėktuvais. Buvo kovojama įvai
rios rūšies ginklais, buvo dešimčiai nu
kautų, pakartų, nuteistų ilgiems metams
kalėti, sužeistų. Jogailos miestelio įvy
kiai tęsėsi labai trumpai ir juose dalyvnj vo tik keli žmonės ir buvo tik kelios au
kos.

Dar nepasibaigė Lisko įvykių daly
vių byla, dar nenutilo Poliesės aidai, o
t’fctai jau nauji įvykiai Jogailos miestely.
Visi trys įvykiai yra vieno šaltinio
ir charakterio: tatai kovos fragmentai su
|9#ekenč.iamu pavergtos tautos okupantu.
Ikrainiečių tautos plačiosiose masėse vis
ibiau įsivyrauja tvirtas įsitikinimas, kad
^begyvens ji vergovėje ir nesilenks įsibroįliams ir kad ne skundais, verksniais, bet
aktyviu pasipriešinimu su ginklu ran
čose galės išsikovoti laisvę. Jr tie trys
fkiai yra ukrainiečiu revoliucinio judėlo reiškiniui, kurie vis labiau ryškėja,
imdami kas kartas platesnius ukrainievisucenetiės sluoksnius. To judėjimo
lutini tikslas — tautinės revoliucijos
l»n i* ikovojimas nepriklausomos jung
ias Ukrainos valstybės.
Bet vis dėlto čia minimi i»v-; įvykiai
Čia sveria tik ta aplinkybė, kad Lis
ro pasireiškimo forma vra įvairūs. Taš ko ir Poliesės Įvykiai spaudoje buvo la

tautos tarpo kaipo didvy. do, kad yra nemaža mūsų tau Tačiau šis klausimas galutinai
Tas pat galima būtų paša-i riai, nes dar nė vienas lietu- tiečių, kurie tiesiog netiki bus aptartas po kraštų valiu
kyti ir apie daugelį kitų ga- vis nėra ligi šiol atlikęs to- skridimu ir tuo būdu žemina tų stabilizavimo ir ekonomi
bių mūsų tautiečių.
, kio tolimo skridimo. 'Jei, sa- tų lakūnų gerą vardą. Nors nių reformų įvedimo.

bai šykščiai aprašyti: lenkų sjamda apie sužeisti. Puolėjams bėgant, buvo nukautas aušra... daug rasos... daug žolės...
juos rašė tik sau pa lankia prasme, užsie lenkas sargybinis gatvėje ir du sužeisti.
Neša sveikatą jau vien priminimas
nio spauda dažniausiai kartojo lenkų ži
(Daugiau bus)
kvapiųjų, mielųjų, sveikųjų lankų,
nias, nes į įvykių vietas korespondentai
kyla širdyje tuojau įkvėpimas —
nebuvo įleidžiami, o ukrainiečių sjiauda,
Arėjas Vitkauskas
noriu paberti džiaugsmų ir juokų!
dėl aštrios cenzūros tikslios informacijos
suteikti nieku būdu tegalėjo.
Jogailos miestelio įvykių apžvalga

1932 m. lapkričio 30 d., apie 16 vai.
45 min. (jau temstant) į miestelio teismo
rūmus, kur taip pat yra valstybės iždi
nės biuras ir pašto įstaiga, įėjo 11 vyrų,
UVO (ukrainiečių karo organizacijos) na
rių. Daugumas jų veidus buvo paslėpę
kaukėmis, kai kurie dėvėjo akademiškas
kepures. įėjo vienas po kito. Prieangy
jie išsitraukė revolverius ir vienu aki
mirksniu pasiskirstė į keturias grupes.
Vieni įėjo į valstybės iždinę, antri į paš
to įstaigą, treti į telefonų biurų, kur tuoj
nutraukė telefono laidus, o likę pasiliko
budėti prieangy ir prie įėjimo į rūmus.

KAIP PASIILGAU

Vaikščioju gatvėmis dilgomas vėjo,
rūpinuos duona ir nuolat skubu...
Širdis vienumoje visai sukietėjo,
pavirto ir ji nejaukiuoju ledu...

Kaip jm iii gan kvapiųjų žiedelių,
lankoje gražiai mirgančių,
j kaip pasiilgau švelniųjų vabzdelių,
kaip mintys, linksmai skriejančių!..

«
Kaip pasiilgau šiltosios svajonės,
miško gaudimo, lietaus —
kai, žemei paliejęs malones,
palieka ramumo kvapaus!.. (

Kaip pusiilgau bitelės plaukuotos,
taip ausiai maloniai eikliai zimbančios,
taip vasaros laukiu jaunos, vainikuotos,
guodžiančios ir mylinčios!

Taip trūksta ramumo, bitelės plaukuotos,
taip trūksta lankų įkvėpimo skanaus...
Aplinkui dar vėjo ir sniego vis putos...
Bet jie amžinai neponaus!..

— Ne, ne... esu tikra, jog tu nepada
rysi man tiek gero, kiek padarė man ma
no pirmasis vyras, — tarė žmona antra
jam vyruk

— O ką gi jis tau taip da'tg gero
Grupė buvo UVO vyresnybės įgaliota
pagrobti valstybės pinigus, paruoštus atei- Kaip trokštu laisvai, tain lengvai pakvė padarė 1
puoti,
nančics di nos i-mokėjimams. Pinigų su
— Numirė penkiobktoje po sutuoktu
i kaip trokštu upeles vėsiosios srovės!..
ma siekė 50,000 zlotų.
vių dienoje, palikdamas šimtą tūkstančių
Kain
vaizdo
išalkau:
takeliai
vingiuoti.
litų palaikiu
Puolimo metu buto du nukauti ir 8

D R A u 'd X S

Šeštadienis, baland. 29, 1933

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS

MARIAN HILLS, ILL

3

vo tėvelį ir dalyvauti Pašau- liškų dokumentų, teikia pata
linėje Parodoje, dos močiutė trinius ir pagalbų morgičių ir
pasimirė praėjusių žiemų. L’ž bonų klausimuose, perka LieRADIO STOTIS AJJ
(įdomių komedijų: “Spooky mėnesio laiko atvyks ir jos tuvos Paskolos bonus. Jau yTavern”. Bus ir kitokių įvai įv-vrns advokatas St. Gabaliau- ra apie 20 metų, kai p. J. Na
Sekmadienį, balandžio 23 d., rumų. Visi kviečiami atsilan-, s’<as’ žymus Lietuvos katali- mon varo šį biznį. Gerai lai
kų organizacijų veikėjas.
parapijos komiteto surengtas kvti.

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS

X Pasilsėję, pasilinksminę
'Vi per Velykų šventę naujokai
joj įsikuria Švenč. Sakramen- vėl griebiasi mokslo darbo.
’to garbinimo brolija. Šių bro
Didžioji Savaitė ir Velykos
lijų Bažnyčia apdovanoja di buvo švęstos su visom iškil
kėsi gerovės laikais, jisai geAteinantį pirmadienį prasi deliais visuotinais atlaidais.
J vakaras gražiai pavyko. ReiX Smagu ciceriečiams buvo j Paklausus ponios Gabaliau- lrai ]aįkosį jr dabar depresijos
Nuo Didžiosios Savaitės
deda gegužės mėnuo. Šiame Prie jos gali prigulėti visi vy mėm.
m v
.
kia pažymėti, kad kai kurie skaityti Pittsburglio lietuvių skienės, ar daug žmonių i^'jhįkajs
Rep
buvo
. ;
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mėnesyje gamta atbunda viso rai, moterys, seni, jauni ir vai Trečiadienio kas rytas
..
,
prie to vakaro ir aukomis pri- žinias. Tarp kitko jose tilpo I Lietuvos atvyks į Pasaulinę'
ceremonijos, o kas.....
_
.
.. .
je grožio pilnumoje. liaukai kai. Šios brolijos nariams jo pritaikintos
... .. m
,
Įsidėjo. P-as Anglickas paau- rašinys ir mūsiškio ciceriečio, Parodų Chicagoje, atsakė, kad
liūdnoji Tenebrae, su', . . „ ,
.
,
..
sužaliuoja javais, lankos gra kių ekstra pareigų neitždeda- vakaras
¥.
. v.
,
kojo bačkutę naujo alaus, ki- “Draugo” kontestininko, ku buvo daug užsiregistravusių,
sirtų
veriančiom
liūdnom
raui
.
.
....
žia, žalia žole ir sagstosi kve ma, tik reikalaujama įsirašy .
. ,
,T.
.
,tas naujas biznierius F. 0ru ris dabar darbuojas Pittsbur bet atvažiuos nedaug, nes Adom
ir
tamsumu.
V
įsas
dalis
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.
piančiais lauko gėlių žiedais, ti, ir tuo pačiu naudotis viso ...
....
blis, 4906 W. 14 St., taip pat ge spaudos reikalais.
.merikos vyriausybė beveik jonaujokai ir klierikai.1
, . . V1 ,
,
miškų ir sodų medžiai išsklei mis teikiamomis šventojo Tė giedojo
Radijo stotis linki giros kkiki’!
Įvažiuoti į
"...
v.
.
,
,
paaukojo bačkutę alaus.
džia savo puikius lapus ir vo privilegijomis. Be atidėlio Kai Švenčiausias buvo laiko-, Kaulius ir kiti bulvariškiai ,. ....
Praneša
.
, ,.
šį kraštų nera padariusi
ir laimingai parvykti vėl 1
1
1
krauja malonius žiedus, dan jimo reik tuoj visiems į.-ira- mas Repozitorijoje ir karste, gražiai pasirodė prie sriau- ities
i.” rv
į Cicero.
gus pasidaro giedresnis, upių, šyti ir naudotis taip gausin per visų laikų, dieną ir naktį,
budėjo ir adoracijos valandas
šaltinio,
NE VISIEMS BLOGI
ežerų ir jūrių vanduo tampa gomis Dievo malonėmis. Ne
atliko naujokai, kunigai, klię-' Muzika tų vakarų buvo la ATVYKO P, RUBLIAUSLAIKAI
tyresnis, ir tartum įgauna me pamirškime, kad šie yra Šve
nkai ir darbininkai-es. Velv- kai Sera- T’aeiliui griežė lie KAITĖ-GABALIAUSKIENĖ
lsvų spalvų, kvapsnios gėlės ntieji Jubiliejaus Metai, turi5:30 vai. buvo iškil tuviškus ir angliškus šokius,
šiais depresijos laikais J.
darželiuose sužysta, vilioja me didesnį uolumų parodyti. i kų. rytų
..
jai
pritarė
dromu
Jonas
Bra,. .
‘v
. .
v. .mingoii Prisikėlimo procesija
Šiomis dienomis atvyko iš Namon, 6755 So. AVestem avė.,
žmogaus akį ir kutena uosle, garbinime
Išganytojo esančia- L ,f.¥.
,p .
, ,,
v
zauskis,
kuris
žada
griežti
ir
.
v „ ,
, . T
ir Misios. Taip pat atlaike sv.
Lietuvos buvusi L. Vyčių dar-[nesiskundžia biznio nebuvimu.
gyvulėliai savo šokinėjimais, me Švenc.
Sakramente ir Jam
_ .
“
Draugo
”
piknike,
gegužės
v.. ...
.
.
Misiąs rytinėmis apeigomis
buotoja p. A. Rubliauskaitė- j Jo biznis yra real estate —
paukšteliai savo linksmais gie pareikšti
didesnį dėkingumą!,
. '
. . .
{
.
•
*
14 d., Vytauto darže su Cice- Gabaliauskienė.
v
.
,
.
,
.
,
‘
įkun.
A.
Bermacki.
pirkimas pardavimas namų,
ais ir plasnojimais link- už mūsų atpirkimo malonę
ros vengro kapelija.
Drabužių plovyklą. Modėl
Ji atvyko, kad atlankyti sa- žemės, biznių, gaminimas legaX Kibai nepasitikėtinas data žmogių Tos visos gro
X Cieeriečiai dabar nieko
10 už
verste verčia žmogų ri
ŽINELĖS
^'ar oras. Jau gerai pavasaris kito ir nešneka, kaip tik apie
mčiau pagalvoti apie jų Su
----------įsistojęs, bet gana dažnai pa- būsimų “Draugo” piknikų.
tvėrėjų ir iš gilumos širdies,
X Ateinantį sekmadienį, ge sitaiko šalto, nemalonaus oro. Viri veik biznieriai žada pri
pilnos dėkingumo tarti Jam gūžės 7 d. pirmose Mišiose Net daug gėlių nušaldyta pasidėti prie to “Draugo” pik
ačiū.
sodalietės mergaitės ir mote-ištaikius netikėtai šalnai. Ū- niko.
Motina Bažnyčia visų gegu rys eina bendrai prie šv. Ko-iky laukai jau prirengti ir aX
Rytoj
(sekmadienį)
|pie pusė savaitės kaip sėja. “Spooky Tavern” Ciceroje.
žės mėnesį skiria Švenč. Pa numjos.
X Gegužes 5 d., 7:30 vai. iI)ieve ‘,llok Sausios Piftties! _
_ . _ _
__________
nelės garbei, tų visų grožybių
Šv. Vardo draugija rengia va
Karalienei. Jų Viešpats Die vak. prie gegužinių pamaldų! X Ketvirtadienį po Velykų’,.
parapijos svetainėje. Loš
vas išaukštino virš visos savo dar prisidės Apaštalystės Ma-!t“T5jon' dlluf
ir
džiaugsmo sulaukę garbiugi}jų dangi šįmet taip pat sueina
tvarinijos, paskirdamas Jų sa Idos.
ir mylimųjų svečių. Tai buvo 20 metų nuo įsteigimo Mari
vo mylimiausiojo Sūnaus Mo
X Ateinantį sekmadienį, ge
tina ir padarydamas Jų dan gūžės 7 d. rockfordieeiai’vv-j Marij°mJ Konferencijų Chi- jomj Kongregacijos Amerikogaus ir žemės Karaliene bei ksta į Chicago, Šv. Kazimie- [cagon atvykę: kun. Dr. Navic- je, tai turime didelio džiaugs
mūsų
mylimiausia Motina. po Seselių vienuolynų, kurio ,k’ls\iv' Marijos Kolegijos re- mo sulaukę beveik sykiu toViešpats Dievas Švenč. Pane auditorijoj 3 vai. po pietų į- korlus’ k,u1' Aleksandras Bu- kio skaičiaus garbingųjų su
i nepaprastas
,
,koncertas,
, i1.blvs, Tkun. Bronius
VoVfn-c-in
lę Marijų labiausiai numylė vyks
,, v. ... Vitkus,
.
’ kaKtuvių.
jo. Jis Jų sutvėrė visiškai ne kuriame dalyvaus garsios sa- T<U"‘ Jaojas Maelullonis’ kun-1 X Marijonų ūky, šalę šv.
kaltų, kurios pirmapradės nuo vo laimėjimais pirmas dova- LadaS I)raugells lr knn* M< Juozapo namo, tapo nukirstas
Darbščioms šeiminįnkėms ne
dėmės nė mažiausia dėmelė ne nas gaudamos akademikės, o- ^bonavičia*- Ypatingai nu- milžinas medis - popelis. Tireikės daugiau vargti be plo
palytėjo. Ji prasidėjo ir gimė peros žvaigždė — p-lė Emili- d*lugom Pasimatę su kun. Na- |kras milžinas, jis buvo apie
vyklos, nes jos dabar turi pro
skaisti, nekalta, laisva nuo, ja Mickūnaitė ir virtuoso smui vieku ir kun. Rubliu, nes kai 59 pėdų aukščio, apie 15 pė
gą Peoples Furniture Krautu
kurie jų nebuvom matę per dų apskritas ir, spėjama, kad
•pirmapradės nuodėmės ir nuo kininkas — Guy Callow.
vėse Įsigyti naują sviete pagar
metus ir daugiau. Per Konfe-|jjUVO vįrg 399 metų senumo, gu
visokios rūšies pagundų Ji bu
sėjusią plovyklą nž taip žemą
X Pirmadienį, gegužės 8 d. rencijos tris dienas Tėvelio pabai gaila buvo tokį gražų
vo liuosa visų' savo gyvenimų.
kainą. Tik $69.50.
tuoj
po
gegužinių
pamaldų
iProvincijolo Kulikausko vietų 'niedj, tikrą dievaitį, nukirsti,
Ji tarpininkavo mūsų atpirki
Nauja Maytag plovykla —vvks
sodaliečių
ekstra
susiri

Savo
rūšimi ir greitumo plo
užėmė Marian Ilills kun. A- bet kitokios išeities nebuvo.
mo darbe. Ji turėjo visas do
vimo, nėra palyginama su nei
rybes visoj pilnumoj, kad Ar nkimas, mokyklos kambaryje. d omas Jeskevičius, West Si- Jis buvo toks aukštas ir se
jokia kita mašina markete, tai
kangelas apreikšdamas Jėzaus
nas, kad gręsė pavojus aplin
X Antradienį, gegužės 9 d. dė ’s kamendorius.
yra tvirčiausia, parankiausia,
X Dviem mūsų kunigams [ kingms namams, troboms. Iš
Kristaus įsikūnijimo paslaptį, tuoj po pamaldų bus parapi
gražiausia ir greičiausia drabu
kad Ji taps Dievo Sūnaus Mo jos komiteto ir federacijos Kulikauskui ir Draugeliui šį- jG dabar bus ilgam laikui mažius plaunama plovykla. Maty
tina, išvydęs Jų pilnų Dievo mėnesinis sus-mas, mokyklos met sueina 30 metų kunigys- jkų kūrenimui. Stebėtina, tokite tuojau.
tės, o ateinančiais metais >su- kĮos didelės buvo jo šaknys,
malonių, nulenkdamas galvų kambaryje.
eis 40 m. kunigystės kun. A- kad j§ po žemės buvo galima
sušuko, Sveika malonės pilno
X L. R. K. A. S. sekmadieji! Aukščiausiojo Apvaizdos
leksandrui Būbliui ir 30 m. — išimti beveik tiek pat malkų,
nb gegužės įvyks parapijos
kun. Antanui Petrauskui. Ka-|kjek gauta iš jo liemens ir ša
surėdymu Švenč. Panelė tokia
alėje pasilinksminimo vaka
tapo.
kų.
ras.
VIS DARBO
X Prieš Velykas savo se
KRAUTUVĖSE
Viešpats Dievas Švenč. Pa
X Gegužės 14 d. visa para
nus draugus aplankė Juozas
2536-40 W. 63rd STREET
nelę išaukštino, aukština Jų
pija ruošiasi iškilmingai pa Viena saldi, saldi mintis —■ Švambrys iš Waukegan, Illi
P-lė
Emilija
Mickūnaitė
Ilemlock 8400
Bažnyčia, paskirdama Jos gagerbti motinėles. Ypatingai Atėjo jau pavasaris.
nois,
kuris
dabar
lanko
Qutrbei šį gražųjį mėnesį, nusi
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadel
4177-83 ARCHER AVĖ.
jaunimas rūpestingai rengiasi Sniego šiūpėlę padėjau — gley Seminarijų. Linkime Juo
phijos, atvažiuos į Chicagų GEGUŽĖS 6 D. ir daly
lenkia Jai visa gamta, išsklei
Lafayette 3171
išpildyti motinėlių dienai ata Žolę piaut pradėjau.
vaus
keliuose
koncertuose,
kuriuos
rengia
“
.Draugas
”
zui
geriausio
pasisekimo
mosdama visas savo grožybes, yChicago, III.
tinkamų programų. Kų mūsų
savo
vajaus
užbaigimui.
Sargas
ksle.
E.
J.
K.
šiame gegužės mėnesyje,
jaunimas rengia, tai paruošia
ič. Panelės ypatingam gaGegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos
atsakančiai. Gero pasisekimo.
Ofiso Tel. Yards 0344

GEGUŽĖS MĖNUO

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖS

DŽIUGINANČIA
NAUJIENĄ
ŠEIMININKĖMS
NAUJĄ
MAYTAG

n°i°

$69.50
“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

PEOPLES
FURNITURE CO.

♦

Fnimui pašvęstam; glauski
Ris
mės ir mes prie Švenč. Pane
lės Marijos, Dievo ir mūsų
PATĖMIJIMAI
geriausios Motinos savo kar
štomis, iš nuolankios širdies
Ateinantį sekmadienį mūsų
paeinančiomis maldomis ir vi
salėje bus šokiai. Mes visados
sų savo pareigi} geru atliki
raginame jaunimų, kad atsi
mu.
lankytų į mūsų salę. Šį kartų
Per visų gegužės mėnesį ŠŠ. raginame senus, kad jie ateitų
Petro ir Povilo bažnyčioje bus pasišokti. Kai jaunieji ateina,
prie Švenč. Panelės Marijos tai visuomet šoka. Ale kas ypamaldos. Sekmadieniais ir ra su senaisiais? Jūs atvyks
šventadieniais pamaldos Šven. tate, bet sėdit per visų vaka
Panelės garbei bus laikomos rų. Ar užmiršot, kaip šokt?
tuoj po sumos, o šiokedieniais Ne? Ateikit šį sekmadienį, ba
7:30 vai. vakare. Neapleiski landžio 30 d. ir parodykit jau
te niekuomet be rimtos prie niems, kad ir jūs mokat šokti.
žasties gegužinių pamaldų. A- Įžanga tik 15c.
teikite į bažnytėlę ir visi ben
Vaikas: Tėveli, ar jūs da
dromis maldomis melšime Ge
riausiojo Dievo, užtariant Švč. augat?
Tėvas: Ne, vaikeli.
Panelei, mums reikalingų ma
Vaikas: Tai kaip jūs galva
lonių ir sielai ir kūnui.
r
ŠŠ. Petro ir Povilo parapt- išlindo iš plaukų?

LIETUVIU SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
| KLAIPĖDA
(Per Southamptoną)

Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
parap. svetainėje (Brighton Park).

DR. V. S. NORKUS

Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.

Vai.: 9 Iki 12 ryto,
1 lkl 5, 7
lkl 8:80 vakare.
NedSIlomts 10:30 iki 12.

Išplauks iš N«w Yorko

Birželio — *

JUNE 29

— anksti ryte

(Keleiviai sės į laivą vakare, birželio 28)

»

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekriena-s važiuojantis
į Lietuvą keleivis
Kartu išplaukia ir Studentų bei Profesionalų Ekskursija, ku
riai vadovauja SLA daktaras-kvotėjas Dr. J- S. Stanislovaitis
Laivakortes parduoda visi Cunard Agentai

CUNARD

LINE

346 No. Michigan Avė.

Chicago, III.

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.

Res.

Tel.

Boul.

624C

KOJŲ SPECIALISTAS

756 West 35th St. Chicago, HL

■■■■
ZReumatizmassausgele4 ■ ■ ■

I
NMlkankyklt. «avę» akatiaI mala
Reumatiimu, RausrAla,
Kaulų Gėlimų, arba Mėklunglu
' — raumenų auklmu: nes akau*
| dėjimai naikina kūno gyrybo
I Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOUND mo' atla lengvai praAallna vlrtmtI nėta Ilgas; muma tlandlo dau■ gybė įmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 8#o gW
I palta ilo arba dvi ui fl 08.
į
Knyga: •‘■AL.TINIB 8VEIKATtlS” augalais gydytlsa, kai
' aa 8S centų.

Justiri Kulis
1288 80

HAL8TKO HT

Cbicsgo

tll.

■
■
_

■
■

g

■
■
"
■

PB IV G A S
Šeštadienis, baland. 29, 1933
i laimėti, bet buvo sunku toji kompanijos skelbimą mūsų kričio pirmininko tėvas p. Ig-( LIETUVIAMS LAIŠKAI
laimė pasiekti. Niekas ramiai dienraštyje.
' nas Rėkus, kuris žada Lietu-!
CHICAGO CINTRALI
nesėdėjo. Kiekvienas bandė
----------------- —
|Voj ilgiau pagyventi. IšvažiaNIAM PAŠTE
savo margučio drūtumą. Čem IŠVA2IAV0 Į LIETUVĄ vo prancūzų linijos laivu “Ile
pijonatą laimėjo V. Kavaliau
----------- iDe France.” Kelionės reikaskas, o iš moterų už gražiau Vakar išvažiavo į Lietuvą kis aprūpino “Draugo” laiva- 521 Grubisicui Antanui
522 Gudaitei Barborai
sius margučius dovaną Jaunė '. V. Rėkaus, L. Vyčių up- korčių agentūra.
553 Raams Petrui
jo P. Kregždienė ir P. Šerpe538 Simonaičiui P.
SKAITYKITE IR PLATIN
tienė.
513 Takaitienei Marijonai
KITĘ “DRAUGĄ”
Sulaukę vėlumos žmonės pi
lni gražių įspūdžių skirstėsi
namo. Balius buvo puikus.

4

UZ $37.50

P. Rep.

ŠIANDIE ATSIDARO PRO
Čia matote North German Lloyd laivą “Berlin”, kuiduo yra organizuojama
didelė lietuvių ekskursija tiesiog į Klaipėdą be persėdimo. Ekskursija iš New
GRĖBS FURNITURE CO.
Yorko išplaukia gegužės 10 d. Dar galima suspėti kelionėn prisirengti ir prie
KRAUTUVE
šios smagios ekskursijos prisėdėti. Informacijų kreipkitės į “Draugo’’ laivakor
čių skyrių. Yra išleista tos ekskursijos graži, iliustruota knygelė, kurią reika
laujantiems prisiusime už dyką. Laivas “Berlin” yra labai gražus su moderniš
Šiandie Br idgeporte bus di
kais įrengimais ir visais patogumais. Boto, mums lietuviams yra svarbu, kad jis
dis sujudimas, nes įvyks
plaukia tiesiog į Lietuvos uostą — Klaipėdą.
___________________________ ĮGrand Opening didžiausios
Šoks mergaičių trupė; dai-,krautuvės Bridgeporto koloninuos J. Petrošius, labai gabus 3°j» kuri užima 3 Jotus. Šio?
vokalistas, išgirsime Antanai krautuvės daliniai savininkai
tą ir jam duotų įgaliojimų i LaPinsk» su savo muzikaliu, ir įdėjai J. KaMinsku ir J.

Jūs galite turėti patogią
Thor Elektrikinę skalbia
mą mašiną mokant tiktai
po 75 centus į savaitę.

NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO
NEPAŽENKLINĘ

Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus.
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

VENETIAN MONUMENT CO.
523-27 N. Westem Avė.

Dykai Elektrikinis

Tel. Seeley 6103

prosas

Mes padarome ant orderio
bile kokį paminklą mūsų
dirbtuvėje
įsteigta nuo 1885 m.
Del informacijų pašaukit

CHICAGOJE

dalyvauti visų kolonijų komi-!illst™me“tu “ukeMe”
"
t
(
.
„
A Dar- tuve turės pasisekimo V1SUOteto susirinkime, ir
praneštų
I Tnine-i
kaipgi nnniatvsiino
pamatysime A.
nari......................
,
gūžį,
p. Labanauskų, B. Bru- inenes tarnavime ir tiekime
visų parapijų ir draugijų nu
geriausių prekių. Vieta pato-i
tarinius. Šie asmenys įgalioti •knj, K. Luspiną ir daugelį ki gi, o renda labai maža; algos
tų veiklių jaunuolių.
‘ 'Sus-mas įvyko balandžio 21 atsišaukti į klebonus ir drau Programa prasidės 7 vai. *r kitos biznio operavitno išd., “Draugo” redakcijoj. Ja gijas:
vak.; po vaidinimo šokiai iki laidos taipgi mažos. O svarme dalyvavo veik visi komi J. Jenų lis — Bridgeporte, vėluniai. Tikietai iš anksto po blausia tai, kad visos prekės
sijos nariai. Plačiai svarstyta, K. P. Deveikis — Cicero, V. 25c ; prie durų 35c
tapo supyktos mažiausiomis
kolitu būdu geriau prisirengus Duoba ir P. Cižauskas — AVest
____________ depresijos kainomis. Tas, be
kaip ant paveikslo
prie Lietuvių Dienos ir paro-.Side, J. Jenulis — Dievo Ap- Tfltt/M
I
tIMIITČO abejonės, leis šiai krautuvei ii
daviuio gatvėmis.
vaizdos parapijoj, J. Micke- iwWR Ui LArL ŽIRU I Ev prekes pardavinėti mažesnėKitos Thor mašinos po
... .i visų
.
Parke,* R.
-----------j mis kainomis, kas patrauks
Nutarta ,kreiptis
pa- liūnas — Maninette
1
X Draugija Šv. Elzbietos perkančią visuomenę.
59.50. *96.50
rapijtr klebonus ir visas drau- i
.
...
K j ,. . •
, , • • man ir Roseland, J. Mickeltū- moterų ir mergaičių rengia
gijas, kad kiekviena kolonija
.
’
.
. .
Bridgeportas vra didžiausia
- .,
•,
•
•
,
•
nas
ir J. Jenulis — So. Cni- vakarėli
20 metų sukaktuvėms ... . . ,
...
Sauktą specialus susirinkimus,,.
, - lietuvių kolonija ir atidarymas
. .
, .
, ,
,. cago, R. Mazeliauskienė — paminėti balandžio ™
JO d., 5 v.
...
.
T
padarytų nutarimą dalyvauti ° ’
,
,
.
v.
čia didžiules krautuves sudai
.
-v
•
i
.
,
..
|Town
of
Lake,
K.
P.
Deveivalandą vakare, Šv. Kryžiaus:
j ,•
,
paredavime, išrinktų komite-i .
’
4 . .
A,
|rvs didelio palankumo bn“________ _______ ________ kis — Melrose Parke, A. Ba- parapijos svetainėje.
Įžanga n
,. „.
„ .
r/v
....
'dgeportieciams. Geriausio pa 3417-21 So. Halsted St
cevičius — North Side ir Bri 50.
Bus vakarienė su prog
sisekimo Progresą Furniture Tel. Bouievard 4705—8167
ghton Parke, P. Cižauskas rama, o paskui šokiai.
kompanijai. Pastebėkite šios
Inglewood.
Kviečiami visi skaitlingai
Nutarta, kad iki gegužės 15 atsilankyti,
Valdyba
d. vėsos kolonijose įvyktų su
sirinkimai ir gegužės 19 d. įvyktų bendras visų kolonijų
, atstovų susirinkimas Aušros
DOMINIKAS STOGI3
Vartų
parapijos svetainėj,
Mirė balandžio 27 d., 1933
AVest Side.
A. Bacevičius
m., 3:12 vai. ryto puses amž.
Marijonų Kolegijos Rėmėju
Kilo iš Diržų apskričio. Vaškų
parap., Icunų kaimo.
35 skyrius rengia hune© par
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko
dideliame nuliudime
ty, sekmadienį, balandžio 30
moterį Eleną., po tėvais Bal
čiūnaitė, 3 sūnūs: Benediktą,
d., 4 vai. popiet, A. GramonAntaną ir Petrą; 3 dukteris:
Mamjoną Judickienę, Pranciš
to svetainėje, 4535 S. Rockwell
ką lr Suzaną; marčią Vladis
lovą Stogls, žentą Juozapą Ju
St. Bus daug dovanų. Įžanga
dicką, 5 anukus ir gimines.
Ryt vakare, Dievo Apvaiz 35c. Kviečiame-visus atsilanKūnas pašarvotas 66 35 So.
Talman Avė. Laidotuvės įvyks
dos parap. salėje į vykstą Lie- kvti.
pirmadienį, gegužės 1 d., iš
Komisija
namų 8:30 vai. bus atlydėtas
,
tuvos
Vyčių
4
kuopos
nepaį Gimimo Panelės Sv. parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
Iprastas vakarėli-. Itramatinis
lingos pamaldos
už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
1i ratelis susidedantis iš suvirs
tas į šv. Kazimiero, kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
į 30 žmonių yra gerai prisiren
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
gęs parodyti visiems atsilan X Parapijos margučių ba
dotuvėse.
Nullude: M<Merb«. fb.ikKu-v-.
kiusiems tokį “vodevilio” te lius pasisekė. Žmonių atsila
Hunai, Marti, Žentas Ir Antikai
Apsaugok ie vaikučių dantukus idant užaugę neturėtų
Laidotuvėms patarnauja gra
atrą, kurio dar niekados nėra nkė nemažai ir visi linksmai
borius Mažeika.
Telefonas
Praleido prie geros mu- vargo. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų
Yards 1138.
matę.
_________ zikos. Jaunimas turėjo progos apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.
i pasišokti, o kiti su stipriais
margučiais laimės ieškoti. Ži
Virš paveikslėlis atvaizdoja DR. A, LAURAIČIO vieną
noma laimingas buvo tas, ku iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba
ris turėjo stipresnį margutį. rių, kurie randasi .ant 2423 AV. Marųuette Rd. (Adv.)
Daugelis norėjo čempijonatą
A|A
PASAULINES PARODOS
REIKALAIS KOMISIJOS
SUSIRINKIMAS

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

Susivienijimo Lietuviu Amerikoje

TIESIOGINĖ EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ
(Be persėdimų)

j

'

liplfttbkia nwdemiškuoju motorlaiviu

-i &

■t -/
'I

Jos. F. Budrik, Ine.

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINUTĖS

“GRIPSHOLM” — “ BALTO fl GULBĖ”
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
IŠ NEW YORKO GEGUŽES 27 D. 11 vaL ryte
Priplaukia Klaipėdą Birželio 8 d.
Motoriaivia ‘^G'rlpHholm" yra didžiausias laivas Iš plunfeiančią tie
sktg į Klaipėdą. Jo dydis: ilgio- 575 pėdos, pločio 74 pėdos, 18,000
reg. tonų, įtalpos 23,600 tonų.

— Iš New Yorko į Klaipėdą —
Trečia Klase — $92.
—
Ten ir atgal — $153.50
Turistine Klase — $115
—
Ten ir atgal — $192.00
J. V. ‘‘Revereue'' tr Pagalvis mokesčiai atskirai
Informacijos ir laivakortčs gaunamos iš Tamstos vietinio
laivakorčių agento arba

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

SWED!SH AMERICAN LINE

NORTH SIDE ŽINELĖS

JULIJONAS CREGORAVICIUS

Mirė Balandžio 27 d., 1933 m., 2:30 vai. popiet, 26
metų amžiaus. Gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Elzbietą po tė
vais Kazlauskaitę; 5 seseris: Emiliją Balzikienę, Oną,
Julijoną, Elzbietą ir Zofiją; 2 brolius Petrą ir Joną;
švogerį Stanislovą Balziką ir anūką Stasiuką ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 5559 S. Waslitenaw Avė. Laido
tuvės įvyks pirmadienį, gegužės l d., iš namų 9 vai.
bus atlydėtas į šv. Kliaros bažnyčią, AVest 561 h ir
Talrnan Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Motina, Seserys, Broliai, Svogeris, Anū
kas ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. Lulevičiu*.
Telefonas Lafayette 3572.

PERSEKIOJA LIETUVIUS
Vokiečiai uždraudė Tilžės
lietuviams bažnyčioje giedoti
lietuviškai.

LACHAVVICZ IR ŠONAI

nėdinti.

.

. „ _____

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

“Draugo” laivakorčių skyrius

Blogas Skonis Burnoje

buvo rekomenduojamas
Gydytojaus
Specialisto kaip tik tokiame nesvelkavlme. NL’GATONE J pastebėtinai
trumpą laiką pataiso sveikatą Ir at
veda. organizmą prie natūralaus st.okto. Nekankinki t ės patys Ir nekan
kinkite aavo draugų. Nueikite pas
savo vaistininką Ir už Vieną Dolerį
nusipirkite mėnesiui treatinentą —
NKOA-TONE parduodamas su pilna
garantija, po dvidešimt* dienų grą
žinsima pinigus, jeigu busite neužga

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

organizuo.įa

šias

Ekskursijas į Lietuvą: Gegužės 10 d. “Berliu”; Gegu
žės 27 d. “Gripsholm”; Birželio 3 d. “Frederik VIII.”

Tos ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be persėdima
Birželio 15 d., dideliu ir greitu laivu “Aųuitania."

Yra Įrodymų, kad negerai veikla viena« ar daugiau uvarblausių organų.
Gal virškinimas yra negera*, apetitas
blagne, silpna eliminacija, viduriai ne
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
višku man, Ir t.t. viskas taa parodo
reikalingumą gero ir tikro Tonlko

Nuga-Tone

YMUOJANČiy | LCIIIVį
DĖMESIUI

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvą ir visua
pasaulio kraštus.
B. A. L.

S. D. L.

S. C. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI
Pajrabų

kainos utitinka deprgsijnų

Mc.lerniSkn

Asiueiiškas,

nuttidngus

laiką.

Koplyčia

Tolumas

nedaro skirtumo

Dykai

simpatiSkas

|Hiturnavima.s

CHICAGO, ILL.

CICERO, ILL.

2314 West 23rd Pface
Telefonu Guud 2M>—36-16

1439 Sc. 49th Court
IžMomm Cmmo 5937

Caivakorciu

2334 Sc OaKI

AGENTUF

feeštadieuis, baland. 29, 1933

D RAUGAS
K
Ne kažin kas nei dirbantie-1 Aye, visiems Chicagos ir apyms. Žmogus sunkiai dirba 12 linkės lietuviams bus įdomu
vai. dienoje ir kartais negali pamatyti šis veikalas, kurj
Tel. Caltunet 403#
Rea. and Office
I Office Phone
Tel. LAFAYETTB 1067
nei 2 doleriu uždirbti. Tai jau j loš Dainos choras. Operetė Ofiso:
J. Poška
Re#.: Tel. Ucntlock #28#
2269 So. Leavltt St
Proapect 1028
bejausmis išnaudojimas žmo dviejų aktų.
Canal 0708
DR. A. RACKUS
Transatlantinis lakūnų Da Anų, dienų, užėjau į Meti osveikatos ir jėgos,
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Šis veikalas yra gyva , juoriaus-Girėno skridimas Į Lie politan State bankų, lr kų jūs
X—SPINDULIAI
GY®L’i)J«s Ui chirukoas
įkingas ir įdomus. Be lošimo,
3147 So. Halsted St.
tuvę ir vežimas pašto turi v- manote ten radau? Ugi lakūnų
PHYSICIAN AND 8URGEON
3051 W. 43rd St
patingos reikšmės filatelistams fup. y. Dariu. Kaip žinome, Pasklidus gandams apie uo- dainų, bus ir šokiai. Artistės
2403
W. 63rd St., Chicago
(Prie Archer Are. netoli Kedole)
OFFICE HOURS:
*“«»«•> kūne ant
scenos šoks ispaniškus šo-v.
al“nd°8'?°~12 ryt0
▼alandoa: ano I Iki t vaL vakaro
(pašto ženklų kolekcijonie- 'jis au Girėnu skris ši„ vasa- krio
_
Scredontlb lr Nedėliotais pagal sutarti
I
to 4 and 7 to • P. M.
ant kius.
• ,
.
«• turi didelius morgicn
Borodomle lr nedėliomis pasai
Sunday by Appolntmont
riams).
rų •į TLietuvę.
Būdamas zin®
sutarties
many
Choras kas vakaras daro
Laiškai, kurie būna vežami geidus, pasistengiau išgauti iš savo na,nlJ> niR ziugo,
HEMLOCK 8181
kap. S. Dariaus kėlėt* įdomi* da,“i- kad “k toklu M,du
Tel. Cicero 12*0
X—RAY
repeticijas su lošėjais, šokėpirmuoju oro keliu (first fly),
VT •
'
DENTISTAS
žinelių apie ttf Istorinį skri- įie,"s
fikolt “'»k«’ . : . • ,
jais
ir
choru.
Norima
operetė
144*
So. 4»th ct.
cicero, dl
vokai ypatingai filatelijoj bra
jimas.
dimų.
(Naryauckas)
LIETUVIS DENTISTAS
pastatyti taip, kaip reikia,!
utar' ^QtT‘_% ^^yeiomia
Ilginami. Pav., anais metais
*
•
•
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki •
kad kiekvienas
atsilankęs
būį147,8- HaIstedlr st
Chicago
Graf’o Zeppelin’o vežtų iš Avalandai vakar*
8420 AVest Marąuette Road
,
, • ,
, .
,
v PaaedSubat. 2 — * vaL
0! DAKTARE!” BAIGS ,
Nedėliotais ir SeredonUs eueitarus
Kap.
S.
Darius
ir
S.
Girė

tų
patenkintas,
kad
juoko
užmerikos į Vokietijų laiškų vo
VALANDOS:
4847 W. 14th SL Cicero, HL
SEZONĄ
t Iki 18 ryto; 7 Iki 8 vakaro
nas
Chicagų
apleis
7
d.
gegu

tektų
visiems
metams.
kai šiandie filatelijoj įkainuo
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
Phone Boulevard 7042
TEJU LAFAYETTE 7*68
R«L 8488 S. MAPLEVfOOD AVK.
jami iki $7 vienas (perveži žės m. New Yorkų žada aplei Su operete “O! Daktare!”, Todėl visi prašomi at. įkin
mas laiško kainavo $1.05). Bu sti, jei oras bus tinkamas, a- baigiasi šių metų L. V. Dai kyti ir smagiai laikų praleisti.
DENTISTAS
Tel. Lafayette 5793
,Vo tokių gudruolių, kurie Zep- pie gegužės m. 20 d., 6 vai. nos choro sezonas. Gegužės 7 Po operetės bus šokiai. Tikie 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Gydytojas ir Chirurgas
ryto.
Atstumų
tarp
New
Yor

arti 47th Street
pelinu siuntė ne vienų, bet po
d., Gimimo Pan. Šv. parap. tus galima gauti pas visus
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
ko
ir
Kauno
jie
išskaitliave
Seredoj pagal sutartį
25 ir ou
50 laisaų.
laiškų. ivaua
Kada tie imslaiš
‘ auditorijoje, 68 ir Washtenaw choristus.
Muzzle
Vai. 2—4 ir 7—9 vaL vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
kai (vokai) su Zeppelino, A-;aPie
mylios (angliškos). į
'
....
.....
Rea. 2136 W. 24th SL
Office: 4459 S. California Ava.
merikos ir Vokietijos pašto Gasolino jie su savim pasiims
Tel. Canal (122
TEL. CANAL 848*2
Nedėlioję pagal sutartį
įspaudais grįžo atgal, siun- aPie 700 galionų. Pavojaus atL^ntspi
| Tel. Canal *267 Res. Prospect (669
tų pačių dienų kolekcijo- vėjy jie gali gasolino bakus
DENTI8TA8
Tel. Ofiso lr Rea Grovehill 0617
ftms pardavinėjo vokus ištuštinti per 25 sekundes ir
Kapitonas
Specialistas iš
2201
West
22nd
Street
6917 S. Washtenaw Avė.
tada
tušti
bakai
laikys
aeorpoV
po^2—$3 vienų. Vadinas, lai
Pasauliniame kare
Rusijos
(Kampas Leavltt St.)
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
škų vokai tuojau dvigubai pa planų vandens paviršiuj, ne GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
1821
SOUTH HALSTED STREET
Nuo ] iki 8 vakar*
KAIP UŽSISENK.IUS1OS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
sidarė vertesni ir siuntėjaif ge- leisdami jam paskęsti.
Seredoj
pagal
sutarti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
Residenclja *68* So. Artesian Are.
•
*
•
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
2428 West Marąuette Road
rokai pasipelnė. Vėliau jų kai
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
Valandos: 11 ryto iki 4 pa platų
Vai.:
2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 8-13 ryto
Beje, to istoriško aeroplano galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
• Iki 8:88 vakare
na kįlo ir da vis kįla.
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
Nedėlioj susitarus
Dp.
C.K.
Kliauga
krikštynos įvyksta sekni., ba mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
Tas pats bus ir Dariaus-Gi
DENTISTAS
landžio 30 d.
4200 WKST 2#th ST,
kampas Keeler Avė.
Tel. Crawford 5578
2420
W.
Marąuette Road
rėno vežamais laiškais. Jei tik
Phone Caual 6122
*
*
*
Moterų ir Vaikų ligų
arti
AVestern
Avė.
mūsų Jakūnai laimingai perDR. S. BIEŽIS
Valandos: nuo 9 iki 9
Specialistė
Didžiulė bedarbė laiko pri
skris Atlantikų, jų vežtų 1000
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone
Hemlock
7828
G
RAKORIAI:
spaudus
savo
sunkia
letena
4145
ARCHER
AVK.
laiškų vokai filatelijoj bus
2201 West 22nd Street
Ofiso T«L LAFAYBTTB 7887
daugybę
žmonių.
Daug
gra

AKIŲ GYDYTOJAI:
Valandos: 1—S lr 7—8 vak.
brimgūsf Vienų tik reikia mūOfiso vaL kiekvienų dienų noo 2 Iki Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti
žaus
jaunimo
turi
savo
jau

lakūnams priminti, kad jie
12 ryto (Uakyrua seredomls). Taipgi
REZIDENCIJA:
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utarnlnkala
GRABO RIAI
padirbtų>. savo lėktuvo ant nas, pilnas energijos dienas
6628
So.
Richmoud Street
ir
Ketvergais.
Nežiūrint kur gyveni musų putarnavimns prieinamas
spaudų ir jų uždėtų ant kiek leisti niekais, tik dėl to, kad
Telefonas
Bepublie 7868
už NAUJĄ mažesni; kainą
Rea, Tel. Hyde Park >288
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
vieno vežamo laiško voko, kas negauna progos niekur, nei
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
sau pragyvenimo užsidirbti.
filatelijoj ypatingai svarbu.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi'mo

LIETUVIŲ FILATELISTŲ
DĖMESIUI

D A K T A R A I:

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR.6USSEN

DR. G. 2. VEZEL’IS

DR. V. S. NARES

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

Daktaras

w

WISSIG,

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. VAITUSH, OPT.

ir

S
*

Siųskite tuojau užsakymus
ir pinigus ($2) “Draugas”,

žemesnės kainos.

Vienoj

PRANEŠU

vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Filatelistams, siunčiantiems
laiškus į Lietuvų Dariaus-Gi
rėno lėktuvu, esantis “Draugo” redakcijoj filatelistas dar
siūlo vienų vertoj datĮrieųrrivBk
per “Draugo” redakcijų už
sisakys siųsti laiškų DariausGirėno lėktuvu, tam, jei no
rės, bus užlipintas nepapras
tas J. A. Valstybių pašto žen
klas, bet atmintinas (coinnieInorative), kuriuos pastarai
siais metais J. A. V. yra iš
leidusios, ir kurių šiandie jau
nebegalima paštuose gauti.
Kiekvienas galės pasirinkti
vienų iš šių J. A. V. Commemorative ženklelių:
Red Cross, Edison, Sullivan,
Falen Timbers, Ohio, Massachusetts, Von Steuben, Pulaski, "VVashington.

S. M. SKUDAS

LACHAVICH
IR SUNOS

LIETUVIS GRABORIUS
t!8 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

Telefonas Vardu 1138

LIETUVIS GRABORIUS

STANLEY P. MAŽEIKA

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

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems

w JDldelė groži koplyčia dykai

A. MASALSKIS

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49th Court, Cicero, 111.

'•eikalame. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

TEL CICERO K9S7

GRABORIUS
Musų patarnavimas

visuomet sąžiningas ir

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

nebrangus, nes neturi
mo išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laldotuviy Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Nauja, graži ko

PAVLAViCIA UNŪERTAKING CO.

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

J. F. RADŽIUS

INCORPORATED

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

UI., pažymint kokį ženk■ Mi norite pridėti. Specialūs'
^Mokai, lakštai laiškui rašyti
, \ir visos informacijos tuojau
bus atgal pasiųsti.
ŽODIS ICLIUI

Manau, ne tik aš viena esu
dėkinga p. lėliui už jo straips
nį, tilpusį “Drauge”, bal. 19
ir 20 dd.
Toji korespondencija man
labai patiko, nes joj mačiau
visų pereitų veikimų L. Vyčių
36 kuopoje. Ypač. pagyriu p.
Iclių už sumanymų, kad drau
gijos, kuopos ir parapijos ra
šytų savas istorijas.

OFISAS
<68 WEST 18th 8TREET
Tel. Canal 8174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.
Tel. Lafayette 8872

J. Liulevičius
Graborliu

lr
nabmmuolojas

Patarnauja Chi
cagoje lr aplellnkėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai
4022 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDOJ AS
Jūs, p. IcJiuu, ne vien gi
lus mintytojas, bet ir vaizdin 1646 WEST 46th STREET
Tol. Boulevard 8808—8418
gas rašytojas.
Tol. CICMRO 824
Daugiau tokių koresponden
SYREVVICZE
cijų/
Novos Barbora

GARSINKITĖS “DRAUGE”

ORATORIUS
Laldotųvėmė pilnas patornavimas
galimas už >88.00
KOPLT01A DYKAI

1344 S. 50th Ave^ Cioero, Hl

SUGRĮŽIMĄ
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
o^t1i’al?ngv1lns,. ak,ų Kei-npimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo
svaigimo, aki,, aptemf.no. nervuot^
rno, skaudamų akių karšt j.
Nulmu
cataractus. Atitaisau trumpų regyste
ir tolimų regystę,
e
, , i.’,r,‘.r^nsiu te^*nsal akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
bpeciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO T TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

pigesnės, kaip kitų,

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ,‘r Akinių Dirbtuvė

LIETUVIŲ

756 WEST 35th STREET

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namui ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didiiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint j tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
D4I temenu. Palaukite BUDSIKI pirm negu kreip
sime kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

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

DR. T, DUNDULIS

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
6869 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, UL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Pritaikyme akinių Hel visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.
5KZ

Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas, X-RAY, etc.
Boulevard 7689
Res. Hemlock 7681

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'aų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.; 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

Office:
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas. Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

DR. MAKGKIUO

DENTISTAS

30 East lllth Street

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METĮį PATYRIMO

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

DR, P. P. ZALLYS

Vai.: Nuo 16 ryto Iki 8 vakaro

Kampas Halsted St.

Vai.: 18—11 ▼. ryto. 2—4. 7—8 ▼. 8
Nedėliomis tr ftventadlenlals 18—18

DR. J. W. KADZEWIGK

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso Phone PULLMAN 8866
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnes, negu buvo, AIumu kutuos

Seniausia ir Didžiausia

DR. A. A. ROTH

4645 So. Ashland Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
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 B.
Kampu Slot Street
Namų telef. Prospect 1930

Henry W. Bceker
(Licensed Embalrncr)

Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklauttu prie grabų Išdirbystės.

2334 So. Oakley Avė., Chica-

DR.M.T. STRirūL'IO.M.D,

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez.: TeL Drexel 9191

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 6v. Kryžiumi Ligoninėj
Chlengo,

IU.

Phone; Hemlock 6700

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne tr patogeoot
vietų
2325 80. HALSTED HT.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų lr
nuo 6 iki 8 vakare

Šventadieniais nuo 10 Iki 13
Phone BOULEVARD 8488

TOL Orovehlil 1898

DR.A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
VaL: 8-11 ryto S-4 ir 7-9 vok.
eredomla *o plotų lr NodMdloatoig

1411

V.

tik eueltaruz

MAROURTTE ROAD

Res. Phone
Engleerood 6641

Office I’hone
Wentworth 8008

DR. A, R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

TeL .Wentworth 3000
Res. TeL Stewart S191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakarą
Tel. Ofiso Boulevard 6911-14
Rea Victory 2143

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.; nuo 1-8; nuo 6:80-8:80

i) S S B 6 X s

o

RYTOJ LIETUVIU AVIACIJOS DIENA “DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

AeStadienis, baland. 29, 1933
RADIJO VALANDA

I S. L. R. K. A. Chicagos ap- galima, nerengti tų dienų joskričio metinis išvažiavimas jkių piknikų. Išvažiavimas bus
J. F. Budriko radijo ir ra- įvyks birželio 18 d., A. Miliaukandų krautuvė, 3417 S. Hal- sko naujam darže. Visos drau labai įdomus su visokiom įPRASIDĖS PAMALDOMIS
sted st., ryt vėl duos dvi ra- .gijos ir kuopos prašomos, jei įvairenybėm
P. J. Cižauskas
DIEVO APVAIZDOS
dijo programas: 8 vai. ryto ir
1 v. popiet iš galingos WCFL
PAR. BAŽNYČIOJ
Visų draugijų valdybos, arba stoties. Programos girdimos
Rytoj Lietuvių. Aviacijom kap. S. Dariaus ir lakūno S.
atstovai, prašomi būtinai atsi ne tik Chicagoje, bet ir kituo
se miestuose. Ryt, be gražios
Diena Chicagoj. Prasidės pa Girėno žygį — laimingai per
lankyti.
muzikos ir dainų, bus atvaiz
maldomis Dievo Apvaizdos pa skristi platųjį okeanų ir lai
P.
J.
Čiiauskas
duotas Aldonos teismo posė
rap. bažnyčioj (W. 18 ir U- mingai sugrįžti, tuo būdu iš
Marijonų
Kolegijos
Rėmėjų
V.
Duoba
dis.
nion avė.) 9 vai. ryto. Iškil garsinant mūsų tautos vardą.
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
gegužės
7.
mingas mišias su asista lai Pamaldose dalyvaus patys la
Apie
Budriko
dainininkų
ii
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
kys gerb. kun. Ig. Albavičius, kūnai, gerb. konsulas p. A. ‘ ‘ Draugo ’ ’ gegužės 14.
muzikantų kontestų galima
Šv.
Jurgio
parap.
birž.
4
ir
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
tos parapijos klebonas. Jis ir Kalvaitis, jo žmona, visas ko
tiek pasakyti, kad kon't estai
rngp.
20.
iškilmei pritaikintų pamokslų nsulato personalas ir daug įpraleiskite šios geros progos.
būna kas trečiadienį 7 vai. va
pasakys. Dain. K. Sabonis, su žymių žmonių iš visos Cbica Šv. Kryžiaus parap. birž. 25
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
ĮDOMI IR GRAŽI RADIJO kare, Mark White Square sve
ir rugp. 27.
sitaręs su Dievo Apvaizdos pa gos kraštų.
tainėj,
Halsted.
ir
30
gatvė.
Įmeniškai.
PROGRAMA
rap. ir L. Vyčių choru rengia Pirmų valandų po pietų, ry Nek. Pras. P. Š. parap. rug
žanga
visiems
dykai.
Kontesgausingų giesmininkų skaičių toj, Ashbum aerodrome, 83 sėjo 17.
1901 S. HALSTED STREET
tas pasibaigs gegužė,; 21 die
Gimimo
P.
Š.
parap.
birž.
Praeito
antradienio
vakaro
ir renka solistus, kad tas iš str. ir Cicero avė., bus Lietu
nų su pikniku Birutės darže,
iš stoties WGRS Peoples F*uvių Aviacijos Diena ir lėktuvo 11 ir rūgs. 3.
kilmes papuošti.
kur bus išdalinta $500.00 do
Šios pamaldos rytoj 9 vai. “krikštynos.” Visa visuomenė Šv. Antano parap. birž. 18 rniture Co. radijo programa vanų
BRIDGEPORT HARDWARE
tikrai buvo įdomi ir graži. Ri
ryto rengiamos paprašyti Au prašoma atvykti ir pasigerėti lr rugp. 6.
AND
Dievo Apvaizdos parap. ge nktiniai dainininkai padaina
kščiausiojo, kad palaimintų gražia ir įvairia programa.
PAINT CORPORATION
gužės 28 ir rugp. 13.
vo labai gražių dainų. Daina
J. s. RAM ANČ'IONIS, Vedėjas
Tegul tad mūsų meilė Jė Šv. Mykolo parap. liepos 30. vo p-ni G. Šidiškiūtė-GiedraiDideliausis
pasirinkimas
maliavų, sieninių popierų
ADVOKATAS
zaus Šv. Sakramente viršija Šv. Juozapo parap. liepos 9. tienė ir šaunusis People; Ra
ir visokių geležinių reikmenų.
reikalavimus, kad mūsų Išga Aušros Vartų parap. liepos dijo duetas. Taipgi pasakyta 105 W. Monroe St., prie Clark
Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
,
Telefonas State 7(80
nytojas negalėtų nusiskųsti 16.
įdomių kalbų. Kalbėjo dr. DuSienoms popiera rolelis z........ '
ir aukščiau
Valandos V ryte Iki 5 popiet
ant mūs, bet kad Jis galėtų ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap. ,ndulis, kapitonas Darius, kun. VVest Side: 2151 W. 22nd St.
SPAR Varnish, galionas . ...
*1.25
Seredos lr Pėtnyčlos
ĮMačiulionis. Be to, buvo gra- Panedėllo,
mums sakyti: “džiaugkitės ir liepos 23.
FLAT Paint, galionas......................... $-|
vakarais 8 Iki 9
Telefonas Canal 0660
Rytoj iškilminga procesija, linksminkitės, nes jūsų užmo- Šv. Kazimiero parap. liepos žios muzikos, įdomių praneši3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261
Namai: b4oy S. Rockwell St
mų ir kitokių įvairenybių nau Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
mūsų bažnyčioje prasidės 40 kestis yra gausus danguje 2
Vakarais 7 Iki 9
Labdaringosios Sų-gos gegu dingų klausytojams.
valandų atlaidai. Procesijoj (Mato V-12).
Telefonas Republlc 9600
žės
30.
dalyvaus mokyklos vaikučiai, Ne vienas, ne du, ne trys
tų pačių dienų priėmę pirmų stokime prie šio darbo, bet Lietuvos Vyčių liepos 4.
Kun. A. Linkus
jų šv. Komunijų. Per tris die visi parapijonys. Kam Dievas
ŠIANDIE PRASIDEDA
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERIKRS VANOS IR ELEKTROS
nas mūsų Išganytojas bus iš duoda sveikais, tegul brangi- kyk|os kamharyje. visi drau.
IŠKILMINGAS
ATIDARYMO
TREATMENTAI
statytas Šv. Sakramente, kad na 40 valandų atlaidų pamal
švediški mankštininial lr elektros masažas
Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
žmonės galėtų su Juomi pasi das mūsų bažnyčioje. Kada 'gijų atstovai šiuo kviečiami
Ir taip toltaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
kalbėti ir išprašyti sau ir ki bus laikomos rytais šv. Mi susirinkti. Be to, kviečiamos
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
atsilankyti
į
sus-mų
valdvbo.)
tiems malonių.
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
šios, jų klausykite; kada bus tų dr-jų, kurios dar neturi iš
DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIAI ĮRENGTOS
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Rytais pirmos šv. Mišios laikomi vakarais mišparai ir
Moterų
skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.
KRAUTUVĖS BRIDGEPORTE
rinkusios atstovų. Bus daroma
bus laikomos 5 valandų, suma sakomi pamokslai, jais paslsvarbūs pranešimai.
1657 W. 45th Street
9 vai. Vakarais iškilmingi nii- naudokite. Dievas yra pažaKampas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
šparai 7:30 ir po mišparų iš- ‘dėjęs dangų, bet tik už geriąs X Visi mokytojų Seserų Ka
pažinčių klausymas.
įr šventus darbus. Kas apie. zimieriečių piitteliai prašomi
Atlaidai baigsis antradienio
40 vai. atlaidų pamaldas, nepamiršti bunco party, kurių
vakare gražia procesija.
įtas apleidžia brangias Dievo rengia mokyklos rėmėjų koSekmadienio vakare pamok- malones, kurios žmogui yra la- mitetas seserų naudai. Bunco
bus
parapijos
slų sakys kun. Pr. Vaitukai- |bai reikalingos išganymui.
nc gegužės 10 d., neramins
3222-24-26 SO. HALSTED STREET
salėj. Nuoširdžiai prašomi pa- !
SENA HARDWARE KRAUTUVĖ
DALINIAI SAVININKAI IR VEDĖJAI
tis; pirmadienio' rytų — kun. Kaipo jūsų klebonas ir dva
JONAS KĄLEDINSKAS IK JONAS ROMANAS
aukoti dovanų. Įžanga 25c. |
V. Čemauskas; vakare — kun. sios vadas, prašau, meldžiu, įVisokios maliavos, maliorių ir karpenterių įrankiai.
Užprašo Cbicagos ir aplelinkės Lietuvius atsilankyti ir susipažinti
X Pirmas parapijos pikni- j
su- šia jstaiga, kuri gyvuos Tarnaudama Visuomenei, duos g.*riausias
Gausus pasirinkimas namams reikmenų. Nuo senai
A. Valančius; antradienio ry-įsakau įr reikalauju, kad visi
prekin i ir 'patarnavimą
kas įvyks gegužės 7 d. Tų die '
esame
biznyje ir turime daug patyrimo. Namų pertai
tų — kun. P. Katauskas; va-ĮapSf.įaį naudotumėtės šiomis
MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS!
bus atidarymas parap. da- 1
syme
ir
pagerinime teikiame naudingi! patarimų. Rei
kare
kun. K. Bičkauskas. |brangiomis Dievo malonėmis,
kale kreipkitės, o gausite ko geriausių patarnavimų.
ržo. Vakar pikniko komisija
klausydami dažnai šiomis die- turėjo susirinkimų. Padaryta
“Geiste geidžiau valgyti nomįs gv< Mišiy, pamokslų ir
3240 SO. HALSTED STREET
gražių nutarimų.
Piknikas
draug su jumis šitų Velykų Ridami prie šv. Komunijos,
bus įdomus.
avinėlį pirma nekaip kentėsiu M (Luko XXII-15). Kris- Kun. J. Mačiulionis, M. T. C.,
Aušros Vartų parap. kleb. X Pasaulinės Parodos reika
tus labai geidė valgyti Vely
PERKAM
INSURANCE
-j
e? B.R?^
lu svarbus susirinkimas dėl
kų avinėlį draug su savo ANOTARY
Lietuviškus
paštalais pirma nekaip ken X Rytoj, bal. 30 d., po m- planuojamo parodavimo įvyks
PUBLIC
BONUS
Naujausios mados Gibtėjo, bet taip pat mūsų Išga mos įvyksta L. K. Federaci gegužės 4 d., 7:30 v. v., Auš
son Refrigeratoriai verti
ros
Vartų
parap.
svetainėje.
šis Naujanladingas aukštos rūšies
nytojas labai geidžia dabar jos 3 skyrio susirinkimas modaug daugiau. Cla tik
STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Tapęs! ry seklyčiai setas kitur rei
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
kštų mokčtl du sykiu tiek, bet
valgyti su mumis Velykų avi
Progress
ICtirniture
Krautuvė
siųPRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
nėlį pirma negu mes kentėsi KOLEGIJOS RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKR.
11 ja tik už
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
me mirties kartumus. Jėzus
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
labai geidžia žmonėms nuodė
mes dabar atleisti pirma ne
įvyks
kaip pasibaigs žmogui gailes
tingumo laikas. Jėzus žmogui
viskų dovanos už tikrų ir to VYTAUTO DARŽE GEGUŽĖS 7 d
Velvet Kaurai 9x12 did
bulų meilę. O kas gi yra ta
žio gražiausių spalvų
tikra ir tobula meilė! Tai tin
verti $30.00 po
Parsiduoda restaurantas Ir saliuLIETUVIAI!
5 šmotų Aržuolo medžio Breakfast
nns labai pigiai. Lietuvių apgyvenkamas garbinimas ftv. Sakra
Setai parsiduoda už stebėtinai Že
*14.95
toj vietoj. Priežastis turiu kitą bir.nĮ.
ma. kainas, šis setas lengvai ver
mento. Kas turi tobulų Dievo
tas $22.00. čia tik
Kraustau Rakandus. Pianus už pi
1315 S. 4»th CT.
0.
meilę, tas negali šaltai žiūrė
giausias kalnas. Pašaukit Lafayette
12.95
CICERO, ILL.
•
||
8980
Tel.
Cicero
455#
ti į Hv. Sakramentų.
Su Didele Vasarine “Draugo” Ekskursija
J. OKSAS
Kada klūposi mc prie Jėzaus
Laivu FREDERIK VIII
Svarus biznis — lietuviškų
•.leiciciciVre |
t & t C-I
2649 West 43rd St.
sv. Sakramente paklauskime
knygų, gintarų, laikraščių ir
Iš
New
Yorko
Birž.
3,
1933
mūsų Išganytojaus, ar Jis yra
, kitų smulkių daiktų. Tinka
patenkintas mūsų garbinimu
Nereikia nei visų nei pereiti parubežinį
mas vyrui ir moteriai, jaunam
Jo 6v. Sakramente. Gal dau
egzaminavimą, iki pasiekiate KLAIPĖDĄ.
vaikinui bei merginai. Parduo
Pilnas 8-jų Dailų Lovos įrengimas
Gvarantuotl ant 20 metų
gelis girdėsime Jėzaus nusi
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.
Graži Ix>va. Coli Sprtngsal, Vali
sime pigiai, reikale parduosidubeltavl lovų sprlngnis Mat rasas. Verta $20.00. Dabar
skundimų, “kad tu palikai pi
sal
verti
$10.00
po
‘ ne lengvais išsimokėjimais. Lietuve. Lalsvėe Bonus, Pirmu. Morviskas tik už
Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų
(i.
rmųjų meilę. Taigi, atsimink,
Namus. Farmas lr Bintus vi
i Kreipkitės asmeniškai arba gičlua
4.95
*9.95
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
kreipkitės į “Draugo” Laivakorčių Skyrių,
iš kur išpuolei, daryk atgailų
rius legalius dokumentus, kaip tai,
I’rogrrns Furniture krautuvė atdara kas vakarą iki Alai valan
laišku:
2334 So. Oakley Avė.
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dai _ Ir Nedėlioj nuo 10 vai. iš ryto iki 2rai po pietų. Eidami gerai
ir daryk pirmuosius darbus;
dokite musų apie 20 metų plačiu
jsltėmykitc vardą Ir adresą, kad m-padi;.rytumėte klaidos.
ARDA
patyrimu bisnyje Ir teisingu patar
jei ne, aš tau ateisiu ir paju
navimu, tas Jums bus naudinga.
Br. Lit#
dinsiu tavo žibintuvų iš jo vie

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

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1933 M.

PARSIDUODA LOTAS

RADIO

JOHN B. BORDEN

40 VAL. ATLAIDAI
AUŠROS VARTŲ
BAŽNYČIOJE

A. F. CZESNA’S BATHS

Išpardavimas

K. S. Jakubaitis

PAVASARINIS PIKNIKAS

CLASSIFIED

OKSAS EXPRESS

Važinkit Tiesiai i Klaipėda

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

SCAND1NAVIAN-AMERICAN LINE

tos, jei nedarysi
(Apr. II-4. 5).

atgailos”

ISO N. lASalle SU
Chtcago.m.

248 Wafchtngtnn St

Kos.on.MaNH

27 VVhltehall St.
New York. N. Y.

Progress Furniture Co.

Spaustuvė,

3222-24-26 SO. HALSTED STREET

3352 So. Halsted St.,

VIENO AUKŠČIO BALTU PRIEKIU NAMAS

CHICAGO, ILL.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westem Aveuue
Chlcago. m.

Tel. GROVEHILL 1S88

