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Prez. Rooseveltas gal atvyks Chicagon
PIETŲ VALSTYBĖSE NUO VIESULO
97 ŽMONĖS ŽUVO

ATIDARYS ČIA ŠIMTMEČIO PAŽAN
GOS PARODA

J. V. KONGRESE NUSTELBTI
INFLIACIJOS PRIEŠAI

KOVAI PRIEŠ BOMBININKUS
REIKALINGA SLAPTA
POLICIJA

Pasaulis persekioja Vokietiją,
sako Hitleris
TORNADO AUKOS PIETŲ
VALSTYBĖSE

GAL ATVYKS PREZI
DENTAS

HITLERIO NUSISKUN
DIMAI

Cbicagos šimtmečio pažan
gos parodos komitetas labai
pageidauja, kad) šią
parodą
birželio 1 d. asmeniškai atida
rytų prezidentas Rooseveltas.
Buvo nutarta prezidentą ton
dienon pakviesti į Chicagą.

REIKALINGAS VEIKIMAS

Chicagoj priviso
galybės
bombininkų. Menkas čia poli
cinis veikimas. Sunkus daik
tas bombų sprogdintojus su
gauti.
Tad yra sumanymas kovai
prieš bombininkus
sudaryti
slaptą policiją, kuri Rūtų at
sakinga tik vienam policijos
viršininkui.

SHREVEPORT, La., geg. BERLYNAS, geg. 3. —
2. — Šiomis dienomis tornado Kancleris Hitleris nusiskun(viesulas) Louisiana, Arkan- jdžia, kad pasaulis persekioja
sas ir Missouri valstybėse di- Vokietiją ir trukdo jai dirbti
delius plotus išnaikino. Kiek reikalingų valstybės atgaivini
sužinota, 97 asmenis nuvarė į mui darbų.
Vakar iš Washiagtono gau
kapus. Šimtai sužeistų ir tūk
Vokietija
gi
šiandien
nieko
1. J. Valstybėse lankęsis Prancūzijos atstovas E. Herriotas, kurs su prezidentu Roosevel ta žinia, kad birželio 1 d. pre
stančiai žmonių neteko pasto
kita
nenori,
tik
ramybės,
kad
Ši policija, kaip spėjama,
tu turėjo pasitarimus. 2. Mississippi valstybės kariuomenė Humphrey apskrity saugoja su- zidentas bus
užimtas — jis
gės. Milžiniški nuostoliai pa
galėtų dirbti sunkų sustiprėji pilnas, kurios sprogdinamos; tai kova tarp plantatorių. 3. Anglijos premjeras MacDonal vyks Į Annapolisą.
greitai
daryta.
• susektų, kas kur bom- jį
das
su
prezidentu
Rooseveltu
Baltuose
Rūmuose.
mo darbą.
bas gamina ir kas jas sprog
Parodos rengimo komiteto
dina.
INFLIACIJOS PRIEŠAI
DEL KLŪPOJIMO PRIEŠ
PRIEŠ SVETIMŠALIUS pirmininkas Rufus C. Dawes
MOBILIZUOS JAUNUOLIUS
Tai vienatinė priemonė
NUGALĖTI
KRYŽIŲ
tad šiandien vyksta į WashinVALDININKUS.
šiuos piktadarius išnaikinti.
Įgtoną. Jis veža prezidentui
_
BERLYNAS,
geg.
2.
—
Mi

WASHINGTON, geg. 3.
VERA CRUZ, Meksika, ge
PUŠALOTAS. Kovo 24 d. pakvietimą. Jei prezidentas iš
KAUNO IR TRAKŲ APS.
nint
gegužės
1
d.
kancleris
Hit
ATVYKO ART. J. ĄĄB
Žemesniuose kongreso rūmuo
gužės 2. — Policija areštavo YRA 90 DIDELI DVARAI V. V. S-gos Pušaloto skyriaus tikrųjų birželio 1 d. negalės
RAVIČIUS
se infliacijos biliaus priešai leris paskelbė, kad jo vyriau 6 senyvas moteris už tai, kari
rūpesčiu buvo sušauktas vie- būti, Chicagoje,, tad .nutarta
U—
^nustelbti ir gal šiandien šio sybė nusprendė viešiesiems jos viešumoje prieš vieną kry
Kauno apskrityje dabar v-! ^os ;)rKari izacijų atstovų pasi- parodą atidaryti gegužės 27 d.
biliaus klausimu jvyks galuti darbams sumobilizuoti visus žiu atsiklaupusios meldėsi. M i ra 65 dvarai, kurie turi dau-jtarimas dėl svetimšalių tar- Gal prezidentas sutiks šią die Šiomis cMenomiš Uliicftgon
atvyko artistas Juozas Babrn
jaunuolius. Nepaisant kilmės,
nas balsavimas.
litariniams autoritetams įsiki giau kaip 80 ha. žemės. Tuose ' naut°jų valstybinėse įstaigo- ną atvykti Chicagon ir iš čia
, vičius. Chicagoje mano pagy
visi turi dirbti, sakė Hitleris.
šus jos paleista.
po iškilmių vykti į Annapo
dvaruose
yra
332
ordinarninse
’
kuriame
priimta
tokia
ro

venti ilgesnį laiką. Gegužės 21
TARIASI SU ARGENTINOS Nes visi yra darbininkais ir bro
lisą.
kai ir 483 kitokie darbininkai. zoducUa:
d. gerb. artistas duos koiicėliais. Tik per visų darbą kraš
ATSTOVU
NUŽUDYTO PREZIDENTO
1)
Atleisti
iš
valstybinių
įs

Administracijos
tarnautojų
tą gražioje Lindblom Hipitui ir tautai gerovė atsiekia
LAVONAS KATEDROJ
AUDRA PADARĖ DIDEtaigų
svetimtaučius
valdininjuose yra 21 žmogus.
School salėj, prie 62-nd ir
AVASHINGTON, geg. 3. — ma.
‘ LIŪS NUOSTOLIUS
Trakų
apskrityje
dvarų,
ku
,
kus,
o
ypač
mums
nedrauginLincoln str.
Prez. Rooseveltas turi pasita
LIMA, Peru, geg. 2. — Nu rie turi daugiau kaip 80 ,ha.' gus lenkus ir vokiečius, 2) At
PERNIEK MASKVOS
ri mij su atvykusiu čia specia
žudyto šios respublikos prezi žemės, tėra 25. Ordinarninkų ’leisti ir tuos “lietuvius”, kū Užvakarykščia audra pada
PRIEŠAI DIRBA
ĮSAKYMAS
liu Argentinos respublikos at
dento Cerro lavonas vakar pa juose yra 138, kitokių darbi- ]
vaikai lanko nelietuviškas rė didelius nuostolius ne tik
stovu.
imtas į vietos katedrą, kur iki
vakariniuose Chicagos prie Mokesčių mažinimo Cooko
LONDONAS, geg. 2.
Vi laidosiant tris dienas bus lai ninku — 171 ir administraci- 'mokyklas, 3) Į atleistųjų viejos darbą dirbančių yra 7 as-'tes skirti tik lietuvius valdi- miesčiuose, bet skaudžiai išti apskrity priešai išsijuosę dir
siems savo agentams ir vi komas.
TRUMPŲ VALANDŲ
menys. Viso tų apskričių minė, niūkūs, 4) Valymą valstybės' ko ir tolimesnius Illinoiso mie ba. Jie kreipiasi vyriausia n
siems komunistams Europoje
DARBO KLAUSIMAS
tuose dvaruose yra 470 ordi- j savivaldybės įstaigų nuo len- stus. Penki asmenys žuvo.
Ulinoiso teisman prašydami,
Maskvos autoritetai įsakė ge APVOGTAS MUZIEJUS
kad jis nepritartų 15 nuoš.
narninktj, 654 kitoki darbinin- Į kiško, vokiško raugo atlikti
IVASHINGTON, geg. 2. — gužės 1 d. visur provokuoti po
TA PATI PASAKA
kai
ir
28
administracijos
dar’
kuo
greičiausiai.
Rezoliuciją
mokesčių mažinimui už mažuo
Senatorius Robinscn pareiš liciją ir kelti riaušes.
NEW YORK, geg. 2. — Na
pasirašė
9
įvairios
draugijos.
sius namus. Girdi, šio mažini
kia, kad kongresas per specia Šis įsakymas vakar visur ktį iš šeštadienio į sekmadie bą dirbą žmonės.
Cooko apskrities iždininkas
mo pripažinimas būtų mokes
lę sesiją nieko galutino nenu suignoruotas. Kai kur įvyko nį apvogtas Brooklyno muzie
PLĖŠIKUI 15 METŲ S. D. i M(^)onou«h vis* laik$ Pak*r- čių rinkimui smūgis.
tars 30 valandų savaitės dar socialistų surengtos vaikšty jus. Iš ketvirtojo aukšto ga BYLA DEL SENOS PASA
KALEJIMO *"
tutinai pareiškia, kad mažie
GOS.
bo klausimu. Prieš šį sumany nės, susirinkimai ir prakal lerijos iš rėmų atsargiai išim
siems namams dėl mokesčių SKAITYKITE IR PLATIN*
bos. Tačiau riaušiij nebuvo.
mą’ yra daug protestų.
Kalvė. Kaimiečiai
kausto
Praėjusių metų rudenį Sė- nemokėjimo nebus skiriami lita 10 brangintinų paveikslų.
KITĘ “DRAUGĄ”
arklius. Kalvis prisega ūkin. dos miestelio urmo
prekių kvidatoriai. To pagrinde ntt101 ŪKININKU SUIMTA PASPRUKO IŠ KALĖJIMO B-ko bėrukui naują pasagą, o sandelio savininko Ų. Kagano matoma <iaug. politikos,
PLANUOJA SESIJĄ
NUTRAUKTI
L1EMARS, Iowa, geg. 2. — Iš Jolieto kalėjimo ūkio pa seną numeta pas priekalą. tarnautojas Mirkusas su veži
važinėjo po
IVASHINGTON, geg. 2. ” Sąryšy su teisėjo Bradley pa- spruko visam gyvenimui nu Paskui B-kas senos pasagos ku Sakalausku
DAUGIAU BOMBŲ
miestelius
ir
-rinko
iš
prekybi

Fed. Chicagos Apskr. su 1
Kongresas planuoja birželio grobimu kariuomenė areštavo baustas kalėti vienas žmogžu neljeranda; įtaria, kad- ją pa
mėnesio pradžioje nutraukti jau joį įtariamųjų ūkininkų, džių gaujos narys — Tony vogė kaimynas P-cius ir, ži ninkų pinigus už išduotas kre Užvakar naktį susprogdin rinkimas įvyks gegužės 3 d ,
specialę sesiją. iVisa svarbių- 59 kitų dar įegkoma.
noma, užveda jam bylą pas ditan prekes. Mirkusas, surin ta bomba ties A. Metzger na 7:30 vai. vak., Aušros Vartų
Sanzone iš Chicago.
kęs 2,087.45 lt., vieną vakarą mais, Lake Foreste. Metzger parap. mokyklos kambary.
jų reikalų našta iki to laiko1_________________________
Skuodo t. teisėją.
nebus sumažinta.
— Kiek buvo verta pasagai važiavo namo. Bevažiuojant yra vienos “teamsterių” uni Bus svarstomi šie klausimai:
Nepažįsta
ŠVEDAS PROTESTANTAS mokslą ir tiesas.
mišku prie Renavas
dvaro jos biznio agentas.
'APIE KATALIKŲ BAŽNY jie nė iš tolo šios Bažnyčios — klausia -teisėjas.
1) Fed. Kongreso rengimas;
SOCIALISTŲ SUSIRINKI
užpuolė juos nežinomas plėši
2) Pasaulinė paroda, 3) Kata
ČIOS VEIKLUMĄ
praktikos. Jie mano, kad Si
— Na, daugiau 20 centų.
kas, peršovė vežiką Sakalaus dė 15 mt. s.»d. kalėjimo, o Bly likiškoji akcija ir kiti klausi
MAS
Bažnyčia yra netolerantiška,
— Ar betiko vartojimui!
ką
ir atėmė iš Mir-kuso visus novą — 10 mt. s. d. kalėjimo. mai. Taipgi žada būti prel k
COLORADO
SPRINGS,
MECIfELEN, Belgija, (per kad jai trūksta gyvumo.
— Jau mažai.
cija bėgamaisiais klausima k.
Colo., geg. 2. — Vakar čia so- paštą). — Švedas protestan- Iš tikrųjų gi Katalikų Baž
— Ir dėlko trukdote visą pinigus. Policija nustatė, kad
šį plėšimą padarė Ribokavas KLAIPĖDOJ KIAUŠINIŲ
Draugijų atstovai ir viauocialistai surengė
prakalbas, tas mokslininkas dr. Eva von nyčia yra labai veikli, Ji pil dieną septynis žmones!
menės veikėjai kviečiami 1
SANDELIS
Susirinko apie 400
žmonių. Bahr Religius parašė knygą na gyvumo ir energijos ir -to
— 1 — ... — patraukia pe iš Pempių km., Šiaulėnų vai.
Kalbėtojas pranešė, kad bus vardu “Protestantas apie ka- lerantiška, pareiškia knygos čiais skundėjas. Salė juokiasi. Jam, apiplėšti Mirkusą nurodė “Pienocentras” Klaipėdoj viršminėta sus-mą.
Fed. Apskr. Valdyba
Teisėjas pripažįsta
P-cių*. buvęs Kagano tarnautojas prie Lietuvos eksporto sandė
padaryta kolekta. Reikia tri- talikybę.”
autorius.
jų dolerių už a/sišaukimų at-J Gerb. autoriaus tikslas yra Jis ragina švedus, kad jie nekaltu ir jį išteisina. B-kas Blynovas iš Grūstės km., Sė lių šaldytuvų stato eksporti•niems kiaušiniams sandėlius. ORO STOVIS
spausdinimą. Susirinkusieji 1 nurodyti visą eilę klaidingųjų skaitytų knygas apie katali išeina nepatenkintas, mat jam dos vals.
kiti po kitų kai kamparas iš-* protestantų manymų apie Ka- kybę, apie šios Bažnyčios pra kainavo bylos užvedimas, beŠiaulių apygardos teismas, Prie tų sandėlių steigiamas
magaryčios” liu- išvažiuojamojoj sesijoj Mažei- kiaušinių supirkimo punktas. CHICAGO IR APYLINnyko. Nebuvo kas
klausytų talikų Bažnyčią. Jis pareiškia, eitį ir dabartį, tada išnyktų abejo
prakalbų ir susirinkimas nut-1 kad protestantai neturi supra- klaidingas apie Ją nusimany dininkams, o nepavyko pasta- kiuose, persvarstęs bylą, abu To punkto veikimas apims vi KĖS. — Šiandien fcumator a
giedri ir vėsi diena.
rado kaltus ir Ribakovą n ubą u są Klaipėdos kraštą.
felĄiAlJfc
<ant savo.”.
rauktas.
,
_ w timo apie Katalikų Bažnyčios mas.
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kasdien.

ltokyrua sekmadienius

eKKKUMBRATOB KAINA: Metams — »«.••. Pue> Mato) — 1HI. Trims Mėnesiams — *1.1*. Vienam
• estui
ils kuropojs — Metams IT.M. Pusei Me

didina, o prieš Vokietijų ji Latvijai ir Esti
jai visiškai nereikalinga, nes vokiečiai į Lat
viją ir Estijų gali eiti tik per Lenkijos la
vonų.

Trečiadienis, gegužės 3, 1933

S V E I K I ,N A M E.!

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

Ūkiškai Lenkija nei Lietuvai, nei Lat
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
tė • • kopija *la
Sendradarblaae lr korespondentams raiti) nacr*- vijai, nei Estijai nieko duoti negali. Viskų,
>a lei neprašoma tai padaryti lr neprlatunClama tam kų gamina šitos trys valstybės, gamina ir
' oaito tankių.
ŠVENTŲJŲ METŲ MALDI Šios maldininkų kelionės ga
ihtmai tekančiai dienai priimami iki 5 lenkai. Nei žemės ūkio jokių guminių, nei NINKŲ KELIONĖ Į ROMĄ
rbės pirmininku yra Jo Eksce
miško, nei pramonės dirbinių nė viena iš
vai. po uiet.
lencija
Vyskupas Petras Pran
ctedaktertae prtlaaa — nue U:M lkl UtM ral. Pabaltijo valstybių neturi jokios vilties Len
<k«ihtmu kalnoe prlManOamae paretkalarea
Amerikos Lietuvių Katalikų cišk us-Ksaveras Būčys, M. I.
kijoj parduoti, nes lenkai patys šitų visų
Federacija savo konstitucijoje C., kuris vyksta kartu su eks
D R A U G A S”
dalykų neturi kur dėti.
turi pažymėjusi nuosavus sa kursija. Jo Ekscelencija yra
Ll i HUANIAN DAILY FRIENb
O tuo tarpu Lenkijai sųjunga su Pabalntykius su kitų tautų katali daugiausia prisidėjęs prie iš
Fubllshed Daily. Bxeept luniUy.
SUB8CRIPTIONB: One Tear — !«••. Hz Montka tiju visais atžvilgiais labai naudinga ir net
♦ III. Three Months — f S
One Montk — 7»o. reikalinga. Pabaltijys lenkams gali daug pa kais. Tie santykiai palaikomi platinimo žinių apie Liurdų
Bnropa — One Tear — •».♦•. Ue Montka — »<-•••
bendravimu pasaulinėse kata lietuvių tarpe, parašydamas
dėti prieš rusus. Ypač jeigu lenkams pavyk’apy —
likų iškilmėse. Šalia Euchari knygų “Švenč. Panelės Apsi
i tų sudalyti Lietuvos, Latvijos, Estijos sųjunkdrertMns ln "DRAUGAI" brlnge Beef resnlts.
stinių Kongresų eina kataliky reiškimai Liurde.” Su Jo Ek
AUrerttstnk ratas en applleaOon.
’ gų su Lenkija ir tokiai sąjungai vadovauti,
DRAUGAS” 2334 5. Oakley Av., Chicago tai lenkai čia įgytų labai puikų kozirį prieš bės šventovių lankymas. Ka scelencijos Vyskupo Bučio pa
dangi šiais metais išpuola šve galba maldininkams bus leng
rusus. Pabaltijys tada pasidarytų lenkų svar
ntieji. Metai — Kristaus kan va arčiau susipažinti su viso
biausias strateginis punktas prieš Rusiją. Si
čios 19 šimtmečių sukaktuvės mis šventovėmis — Lisieux,
DIENOS KLAUSIMAI
tų punktų gerai apstatę, lenkai galėtų stip
tai šv. Tėvas paskelbė di Liurdu ir Roma.
riai rusus užšacliuoti.
KO MES NORIM?
delius atlaidus, atsilankiusie
Prieš vokiečius Pabaltijys irgi galėtų ms į Romų. Tarp daugelio į- Šiai Federacijos maldininkų
kelionei vadovauja kun. dr. J.
lenkams padėti. ,
i .
(Pabaiga)
vairių tautų, vykstančių į ka Navickas, M. I. C. Visus rei
Ūkiškai
Pabaltijys
lenkams
svarbu.
Jie
talikiškojo pasaulio sostinę kalingas informacijas galima
Argi jau jūs nežinot, kad mes nei iš
Maskvos, o juo labiau iš Berlyno jokių ins čia galėtų parduoti nemaža savo pramonės Romų, neatsilikime ir mes A- gauti Federacijos sekretorijatrukcijų negaunam ir niekad jų nepriimtu- (ypač Lietuvoje), o išsiderėję gerus muitus merikos lietuviai. Federacija te pas p. Leonardų Šimutį
paėmė šios maldininkų kelio (2334 So. Oakley avė., Chica
ir žemės ūkio gaminius.
Gerb. kun. Aleksandras Skripkus, Šv. Kry
nės iniciatyvų.
go, 111.). Jisai parūpins laiva
Užtat
lenkai
ir
varo
tokių
stiprių
akcijų
, oH kam gi mūs taip skaudžiai įžeidi
žiaus parap. klebonas, šiandien mini savo vardo
. Šiais metais išpuola antras kortes ir visas kitas kelionei
dienų. Ta proga sveikiname, linkėdami sveikatos
nėti 1 tfūš sakot, esu. lenkai jums reikalingi ir Rygoj ir Taline. Ir, dėja, jiems pavyko didelis jubiliejus — tai Švenč.
ir grįžimui reikalingas popieir dar ilgus metelius pagyventi ir darbuotis Die
kaip Sąjungininkai prieš rusus. Betgi gerbia- apdumti estams ir latviams akis. Vieni ir ki
Panelės
Marijos
apsireiškimo
ras.
vo garbei ir savo tautiečių gerovei., ,
pradėjb
kartoti tai, kų jiems lenkai įiusin
žnjiėjiįCač’3uį? nematot, kad sąjungą su Įeit- lti v;
7
Liurde deimantinis 75 dietų Laivas Aųuitania, kuriuo va ---------------------------Ridina, a nemažiną rusų pavojaus? «^i ,pažųąt)^la-,L4.'ųkų įtaka Taline ir Rygoj pri->
žiuoja keliauninkai, išplaukia rai pasaulionys ir keturios mo kitas žymias vietas ir šventoįjfepądarysit
sąjungai!
kilus
latviai įr estai kar- sdkaktuvių jubiliejus. Federa
.. „
.....
.... ĮcąkaK„tai
,
R
iL_k dfuąų Hikų ^idėįiaJi ‘ki^rčųi, kurią.. < tdįą' Jenkj| ^Irieidžiamų šmėižtą; esą Kąuno cijos kelionės maldininkai ap iš New, Yorko 15 d. birželio ir. terys. Norintieji vykti kartu ves.
20 d. bus Cherbourg’e, Pran- kreipkitės arba į kun. J. Na
Kun. J. Navickas, M. I. C.
^oRtiįj&dĮfidiiiigupjąf vo&Le&ai!- Seniau isaky- lankys pakeliui ir Liurdų.
[gYatdhių’’ karu, rusai pirma pasistengs olęd$
„ J. »"-n .L;
Federacija padarė sutartį su cūzijoje. Laivakortės į abi pu- vickų (St. Mary’s College,
dafo ■'-+ ^skyą.Į. Gęrbįami^|i, p^ęikia *jan
l
i-'i
p
Ijįūil tiek* ikliehis. j ils gi ‘turite Kaune savo Ctinardį Įjaivų’Uinija tiksliai. Įsi turistine ’klesa ’kuinųbja Thompson, Conn.
, # .j • v * ę ‘
.r
j*
* 'Tai padarė, norėdama duoti $205.00. Laivakortę į vienų pu Leonardų Šimutį, aukščiau nuUturi karo vadovybė norės palikti dešiniajar ątsjovus. Jie sėka visų mūsų gyvenimų ir progos, be jokių išlaidų, pake sę turistine klesa kainuoja ; rodytu antrašu.
_______
1
me flange, netoli savo susisiekimo bazių, ne mes nieko nuo jų neslepiam. Argi jie gali liui sustoti kitoje garsioje šve
$122.00. Trečia klesa į abi pu Laive kiekvienų dienų bus Kap. Darius ir lak. Girė
toli tokio svarbaus punkto, kaip Leningra pasakyti, kad Berlynas, Maskva ar kas ki ntovėje — Šv. Teresės, Vaike
si $145.50; į vienų pusę $86.50. aikomos kelerius šv. Mišios nas darydami pirmų transat
das, priešų! Žinoma, kad rusai, prieš siųsda tas diriguojąs mūsų politikai? Jūs netikit
lio Jėzaus Gėleles, šventovėje,'čia neįskaitomos gelžkelių iš- ir dalinama šv. Komunija. lantinį skridimų vež ir paštų
mi savo kariuomenę prieš lenkus, pirma pa savo atstovams, kurie nuolat gyvena Kaune
Lisieux, kurios globai paveda- laidos, kurios priklauso mio|P(Jrą karhj kelionėje įvyks j Lietuvų. Laiškų galės paini
sirūpins užimti Pabaltijį, jei jie nebus tikri, ir viskų mato, o tikit Varšuvos agentams,
ma šioji maldininkų kelionė, pačių keliauninkų ištaigumo. iietuvįams keliauninkam ; pa-'^ viso tiktai UBO. Skaičius
kad tas Pabaltijys pasiliks neutralus. O jei kurie Kaune nėra buvę ir Lietuvos iš viso
Norintieji vykti tiktai į Lie Kas norės važiuoti tiesiog Pmafcj08 su įįetuviškais pamo- palyginamai labai mažas. TaiPabaltijys pasirašys su Lenkija nors papras nepažįsta.
jtuvų, galės tiesiog traukiniu Lietuvų,. ------nesustojant
ks,ais šventose
(gi, norintieji siųsti ’laiškus
čiausių apsigynimo sutartį, tai» kilus lenkų
Taigi į jokių sąjungų su lenkais lietu- pasukti Lietuvos linkui. Mai vietose, tiems kelionė kainuos
Dariaus-Girėno
transatlantirusų kivirčui, neutralus jis jau negali likti. giai nėjo, neis ir negali eiti, nes kaipgi čia 'dininkai, atvykę į Lietuvų, tuRomoje tarp daugelio kitų niu orlaiviu> šiuo prašomi tuo
iš New Yorko iki pat Klaipė
Taigi esant Pabaltijo sutarčiai su Len darysi sąjungų su “prietelium,” kuris tave ' ės progos aplankyti ir Lietu- dos — į vienų pusę $99.00 ir aplankymų, turės progos ap-|jau siųsti užsakymus. Vienas
silankvti ii pas šv. Tėvų. Ke- ]aįgkaS) gu visais reikalingais
kija, gali atsitikti, kad rusai bus dar toli pagriebęs abiem rankom už gerklės smaugia. vog garsįąsįas šventas vietas į abi pusi $161.50.
nuo lenkų sienų, o Pabaltijys bus jau rusų Ar daug’ latviai būtų ėję sųjungon su Ber- — Pažaislį, Šiluvą, Žemaičių lki šiol prie ekskur. i jos pri liaujantiems susitarus, pake- J. A. Valstybių ir Lietuvos
montu, kai jis stovėjo Rygos priemiesty?
Kalvarijų.
sidėjo keturi kunigai, trys vy- lyje bus galima aplankyti ir pašto ženklais ir pervežimu,
užimtas.
Trijų valstybių sųjunga: Lietuva, Latvija,
Jei Lenkija karų ir laimėtų, tai ir tada
$2.00. Pinigus siųskite į ‘Drau
Latvijos, o ypač Estijos ji atvaduoti nebe- Estija — kitas dalykas. Jei sųjungon sutik lietuviai būtų sakę: “Kas čia mums rūpi, kad versti lenkus pasitraukti iš okupuotų žemių. go’ redakcijų (lg. Sakalui),
gulėtų, nes jai reikėtų tada užimti labai di tų dėtis Suomija, o ypač Skandinavijos val Bermontas smaugia latvius? Tegu sveikas Mes to ir nereikalaujam. Bet mes galim rei 2334 S. Oakley Avė. Gavę pi
stybės, žinoma, būtų dar geriau. Tokia sų smaugia. Mes, lietuviai, padarykim ąu Ber- kalauti, kad ir latviai ir estai pasmerktų nigus tuojau pasiųsime spe
delius Rusijos plotus.
Taigi sųjunga su Lenkija nei Estijos nei junga jokių agresingų siekimų turėti negali montu sąjungų ir pakvieskim ton sųjungon smurtų, pasmerktų sutarčių laužymų, pas cialų numeruotų vokų (konLatvijos ne tik neapsaugoja nuo Rusijos, bet ir įtarimo nesukels. Visi žinotų, kad tai vien latvius.” Tokias kalbas latviai laikytų piktu merktų okupuotų ukrainiečių, gudų, lietuvių vertų) su J. A. Valstybių pa
tik apsigynimo sąjunga. Bet, gerbiamieji, ne pasityčiojimu. Argi mums lietuviams malonu smaugimų. Latviai ir estai turėtų nepamiršti, što ženklu, specialų poperos
stato į didžiausių pavojų.
0 kitas pavojus Estijai bei Latvijai tuo pamirškit, kad Vilniaus atvadavimas buvo ir klausyti, kaip kai kurie estai ir latviai sako: kad smurtas ir juos labai greit gali užgriūti, inkštą su orlaivio vardu ir viMes, mažos tautos, tik tada galim tikė-Įgas informacijas
tarpu ir negresia, Vokiečių pavojus nors ab bus vyriausias lietuvių politikos tikslas. Ir “Želigovskio smurtas, Suvalkų sutarties su
soliučiai kalbant ir yra, bet jis labai toli jūs ne tik nieko negalit prieš tai turėti, bet laužymas, lietuvių okupuotose žemėse smau lis išlaikyti savo laisvę, jei pasauly viešpa
mas. Vokiečiai pirma turėtų ne tik atsiimti turite šitas lietuvių pastangas paremti, kiek gimas mums nė kiek nerūpi. Tesižino. Mes taus teisėtumas ir teisingumas. O jei pasau KOS SALA, Aigej os Jūra,
koridorių, bet užimti visų Lenkiją, visų Lie galit, jei jums rūpi bent kiek teisingumas ir gi darykim sąjungų su lenkais. Jei lietuviai ly viršų, paims neteisybė, smurtas, tai smur bai. 26. — Dėl įvykusio šioje
galvoja apie savo sostinės ir savo žemių at tas vakar užgriuvo Lietuvos sostinę, o rytoj saloje žemės drebėjimo žuvu
tuvą, o tik tada galėtų kilti Latvijai ir pa jei smerkiate smurtų ir sutarčių laužymų!
Kų pasakytų latviai, jeigu tada, kai Ber- gavimų, tai jie mulkiai.” Mes žinom, kad tokiu pat būdu gali užgriūti Estijos ar Lat siųjų skaičius padidėjo iki 119
galiau Estijai pavojus. Taigi prieš Rusija
asmenų, o sužeistų iki 600.
sųjunga su Lenkija Pabaltijo pavojų tik pa montas buvo užėmęs Kuršų ir laužėsi Rygon, nei latviai, nei estai negali įsakyti arba pri- vijos ne tik sostinę, bet ir visų šalį.
p

LAIŠKAI Į LIETO

Tei. nto pirmininkas teismų atidėjo kitos
dienos rytui.”
Ir dar kartą Danilišinas buvo nu
traukęs savo tylėjinų. Teismui baigiantis,
gavęs paskutinįjį žodį tarė: “Aš žinau,
IŠ UKRAINIEČIŲ GYVENIMO
kas manęs laukia. Aš buvau ir esu visam
pasirengęs. Tik gailiuos, kad negalėsiu
(Tęsiny 8)
toliau dirbti brangios Ukrainos labui.”
Spauda taip rašė apie tų momentų,
Įsidėmėtina, taip pat, kad Daniliši
kai Kindijus pasakoja Danilišino žodžius nas, įsitikinęs, jog bus nuteistas mirti,
į jį sumušusius kaimiečius. “Jei jūs taip kategoriškai ir griežtai uždraudė savo
kariausite, tai Ukrainos niekad nematy gynėjams prašyti kurių nors malonių.
Del kito puolėjo, Bilo, Danilišino
site.” “Tuo momentu Danilišin pasilei
džia nežmoniškai verkti. Suspaudžia kum svainio, jo prisipažinimas dalyvavus Hoščius, sokarda dantis. Stengiasi nusikra luvkos byloje sukėlė visuotinį susijaudi
tyti, b*d nevyksta, ir taip jo verksmai nimų. Tardomas Bilij prisipažino, kad jis
trunka ligi teismo pabaigos. R'dij, kuris su Danil'šinu nužudė FToluvkų, kad abu
greta, jo sėdėjo, padėjo jam ant pečių sa tuojau po Holuvkos nužudymo buvo su
vo galvą, rankom s apkabino, bučiavo, imti, bet; įrodę savo nedalyvavimų bylotiOniąn. Gvpėju suole ir ŽlPonės salėj*: ' je, buvo paleisti. Tas laisvo noro ir at
Šluostė-i a'grAv. Kai kurie gynėjai, nega rodąs iš karto n t naikus Bilo prisipaži-’
lėdami suvaldyti susijaudinimo, i-bėgo. nimas dalyvavus Holuvkos užmušime bu
Šio momento tragiškumas apėmė visus. vo padarytas tuo tikslu, kasi byt į nebū
Danilišinas pagaliau nusiramino r krei tų raikomas greitas1 s teismas; mat, Ho
pė i į gynėjus kurie prie jo prisiartino: luvkos byla, nuo kurios pradžios praslin
‘‘Nemanvk't kad. aš dėl «aves verk’au ’’ ko daugiau kaip 90 dienų

TAIP NUSTOJO PLAKTI DVI
DIDVYRIŲ ŠIRDYS

mo kompetencijos terminas) tuo atveju
turėjo būti svarstoma paprastam teisme.
Tačiau Bilo planas nenusisekė, nes vis
delto byla bnvo atiduota greitajam teis
mui, išskyrus iŠ jos Holuvkos reikalų.
Tačiau, bylų svarstant, prokuroras nuolat
mėgino įtraukti į svarstymų ir Holuvkos
bylų ir tik teisiamųjų gynėjams nurodant,
kad ši byla nėra greitojo teismo kompe
tencijoje, ji drauge nebuvo svarstoma. Bi
lij taip pat teisme atsisakė kų nors sa
kyti Holuvkos bylos reikalu. Atsisakė ka
nors dėl tos bylos greitajam teisme kaibėti ir liudininkas Bunij, buvęs tarnas
toj viloj, kur žuvo Holuvka. Tuo būdu
Holuvkos byla šiame teisme negalėjo būti
svarstoma ir ji pasiliko neišaiškinta. Da
lyvavęs teisme Holuvkos brolis nepasiten
kino Danilišino pareiškimu, kad ne jis
užmušė Holuvką. Jis, jau po teismo, krei
pėsi į nuteistuosius klausdamas dėl bro
lio nužmlymo. Tačiau vavo atsakymų:
“Kam tamstai žinot, kas užmušė, ši byla
dar neiSsiaiškins.” •
‘ j
Antį aplinkybė; kiuri traukė dėmesį

a

damas Bilij pareiškė, kad organizacijos
įsakymų vykti į Lvovą jis gavo iš Kossako. Šitą savo pareiškimų, vos prasidėjus teismui. Bilij atšaukė, o paskutinia
me savo žody pareiškė: “Aš suprantu sa
vo kaltę iv laukiamos bausmės didumų.
Esu nacionalistas revoliucionierius. Esu
kaimietis. Norėjau aš kaimiečiams paro
dyti kelių į laisvę. Savo gyvenime aš kar
tą didžiai nusikaltau. Būtent, tardymo
metu, norėdamas pratęsti bylą, aš įstū
miau į įtarimų draugų Kossaką. Suprantu
tą savo kaltę ir dar kartą šioje vietoje
tvirtinu, kad draugas Kossakas yra visai
nekaltas. Dar kartų sakau — nekaltas!”
Po kelių dienų klausinėjimo liudinin
kų, po prokuroro ir gynėjų kalbų, ketvir
tadienį, 1932-XII-22, 11:20 vai. teismas
paskelbė sprendimų, kuriuo D. Daniliši
nas, V. Bilij ir M. Zurakovskis nuteisti
mirti, o Z. Kossako byla atiduota svars
tyti paprastajam teismui.
Sprendinio skaitymo melu, ir vėliau,
nuteisti laikėsi ramiai, Kossakas prisiar
tino,.: prie Jį0lo ir paskutinį kartų paglosnhfeįstųjų priėjo «rv-
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nf.įai. Šie nuoširdžiai dėkojo jiems už ju
pastangas.

Gynėjai, nepaisydami Danilišino drau
dimo, telegrafu nusiuntė nuteistųjų var
du malonės prašymus. Prokuroras pasi
priešino dėl Danilišino ir Bilo bausmių
sumažinimo. Plačių akcijų dėl mirties
bausmės nuteistiesiems atleidimo varė uk
rainietės moterys. Jos išsiuntė telegrafu
peticijų su labai- daug parašų. Tuo pat
laiku įteikė prašymus sušvelninti nuteis
tųjų bausmę ir buvę lenkų puolėjai iš
PPS (Polska Partya Socialistyčna) To
mas Arciševskis, Kvapinskis, Dobrovols
kis, Purtalis, žinomi iš tų laikų, kai po
vienos ekspropria-ijos drauge su kazo
kais juos gaudė ir lenkai kaimiečiai, nors
ir žinojo, kad gaudo lenkų puolėjus. Jų
telegrama taip skambėjo: “Žemiau pasi
rašę, buvę PPS puolėjų organizacijos na
riai, prašo ponų respublikos prezid-mtų
vardan žmoniškumo pasigailėti trijų uk
rainiečių, greitojo teismo Lvoye nuteistų
jų mirti. Jie pagal įsitikinhnų kovojo dei
savo tautos laisvės.”
(Daugiau bus^

i
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Trečiadienis, gegužės 3. 1933

verti didelės pagarbos, bėt ne bingas žmogus ir aukštas Iae- vos ir Jungtinių \merikos
šmeižimo ar kokios negražios tuvos Respublikos valdinin- Valstybių vyriausybėmis dėl
apkalbos.
kas, konsulas A. Kalvaitis. Į
(Tąsa ant 4 to pusi.)
vyriausią skridimo rėmėjų komanę skristi per Atlanliko
laiP Pat išrinkti >vab
vandenyj, nusikreipė į visno-i riausb» srovi« veikėjai. Tad
menę, kad duotu jiems lėktų- ar"‘ tie fon<l°
«r miv, tam reikalui.' Bet patyn, "«aa komitetas nežinojo, kl>
•per daugel, metų padebesiuojdar°’Pirmiausia jil- ljatys
se taupydami savo pinigus, su rai įsitikino tokio skridimo ga
aidėjo visas savo sutaupąs ir li.mmnu ir abieJlt lakūnų pa
tikimumu. Ir, kaip žinome, ga
į igijo “Bellanca”, $16,000.00
vertės. Ir tik po to jie atsi-, na greit ir dargi sunkiaisiais
šaukė į Amerikos lietuviu vi- ^ePiesi.)os laikais Amerikos
suomenę, praėydami piniginės lie‘uvi« visuomenė sudėjo šeparamos (am lėktuvui pritai- Set* ‘«ksta"i'il!- Fondo globė, Šitaio Galima
i kyli tokiam toli,num skridi-'-iai Patys *“* tyT5 kiek'
mui. Didžiausios pasaulyje lio vienos klaidos reikalingam,
tuvių kolonijos (Chicagos) j- ir atsarK'ai ™ok<i° *«<» visuo.
Kada norai' užmigti, tai yra
vairių visuomeninių srovių bei
sud5tus PiniSns už na"’ priežastis
jūsų nervų. Negadink
laiko “skaitant aveles."
Nepra
organizacijų atstovų susirin- » nlo,or’’ 15ktuv0 P^rtaisy- leisk
pusės savo reikalingo atsilskaitymui. Pavartok du tab
kinas 1932 m. vasarų apsvar- ,m» » reikalingiausius tolimam slo
letku Bayer Asplrin, išgerk stik
lą. vandens ir eik atsigulti —
stė ir įsitikino Dariaus-Girėno skrldi"lui prietaisus. Taigi, tuoj
užmigsi.

WISCONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVIOKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
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GEGUŽĖS MĖNUO
X Šv. Juozapo draugija, ku
riai pirmininkauja Antanas
Brusokas, visuomet stovi pir Tai pavasario mėnuo, atgi
mųjų eilėje parapijos rėmimo jimo ir naujos gyvybės vysty
darbe. Jį turi paskolinus pa-' mosi mėnuo.
rapijai $2400.00. Draugija, at- Gegužis, tai Šv. Marijos Pajausdama parapijos reikalus neles mėnuo, maldos mėnuo,
šiuose sunkiuose laikuose, šj- Jaunystė ir nekaltybė, padėka
met paaukojo visą, nuošimtį | Viešpačiui už gyvybę už maGerb. kun. Aleksandras Baltutis,
sumoje $72.00. Nuo savo įsi- lones.
jauniausios
lietuvių parap. Chica
Tėvynėje
Lietuvoje,
gegužės
kūrimo, jei neklystu, ši draugo (Šv. Panelės Gimimo) klebonas,
gija yra mūsų parapijai pa- mėnesį parskrenda gegutė, tai
transatlantinio skridimo gali-lllikfmai
I""1*'-'
nemata 1
kuris taip pat šiandien mini savo
aukojusi virš $2000.00.
[Lietuvos pavasario simbolis.
ši neišdėstoma remedija užtik
globėjo šventę ir dėl to jį sveikina
rins tikros nakties poilsį. Tik tiek
niurnu
ir
tik
po
to
rvžosi
air
nega,i
*
>
“
P
a
«>Pin>K
a
«
‘
b
”
Kitos draugijos taipgi Ne vienai motinėlei išspaudžia
reikalinga,
kad pakeisti galvos
me, palinkėdami ir toliau taip sė
skaudėjimą dienos laiku ir ki
teiti
jiems
i
talka.
IS
'susirinkai
P
kai
kurie
P
,kti
^
“
viai
tus skausmus. Įsigykite užtikrin
pilieka parapijos rėmimo ašarėlę, kada išgirsta parvy
kmingai vadovauti jauniausiam lie
kimo dalyvių tarpo ir net iš
visuomenės pasitikę- tus tabletkus, Bayer padirbtus, ir
kusios
gegutės
kukavimą.
‘
Už

tuvių
centrui
(parapijai)
Ameri

larbe. Šv. Kazimiero draugijus gausite greitą palengvinimą.
darbe
'nedalyvavusių tame pasitari- jiiną iir teršia gerą lakūnų va
koje.
ja turėjo card party parapijos kukavo naują metelį naujame
Bayer Asplrin visada ištirpsta
me asmenų buvo išrinkti skri. ">«• Ir n5ra P™"“*1 Pavydi‘' urnai — pradeda d'.rbti’ be jokio
jiaudaij baland. 30 d. Gi šv/žilvyčio medyje, bet ar visi ją
sutrukdymo, šis norėtinas greitu
'dimo
fondo
globėjai
(iš
įvai“
lakf
'
na,
"
R
»«
Karbės,
kurių
mas nėra pavojingas; ir širdies
Onos draugija ir Moterų Są- išgirdo! Daugumas nebeatgiTiktai persitikrink sa
Irių skirtingų srovių): kun. A. J’"‘ t"bin«ai Pėlnyt'1, nuskridę neslopina.
ve idant įgytum tikras tabletkas
jungos kuopa jungtomis jėgo-(m® *r nebeprisikėlė. *
Guyis * Vyties kraštą ir grįžę tuo su šituo ženklu.
mis rengia didelę card party Nors Amerikoje nėra gegu NEBRANGINAM GABIŲ įsigijo lėktuvą “Beiianca,- , Vaičūnas, adv. K.
, ,
,
vų . .“Draugo” vvr. red. L. Šimu- Pa<‘iu lėktuvu atgal,
dei parapijos gegužės 14 d.
LIETUVIŲ
kuris
dabar
pakrikštytas I
tės, bet gegužės mėnuo atne
tis ir bankininkas J. Krotkus.
Pagaliau, kap. S. Darius y“LITUANICA”.
'X Atletų klubo parengimas ša tą patį Sutvėrėjo vaizdą.
Jų priešakyje pastatytas gar- ra padaręs sutartį su Lietu(Pabaiga)
balandžio 29 d. puikiai pasi Lai šis mėnuo būna visų pra
Ar Darius ir Girėnas gali
sekė. Programa susidėjo iš va leistas naujame ūpe ir naujoje Amerikos Legiono Chicagos
suvedžioti mūsų tautų?
karienės, lošimo ir pasilink dvasioje.
lakūnų postas (aviation post)
sminimo. Publikos atsilankė
1931 metais surengė aviacijos Susipažinę su šių abiejų ladaug, ypač jaunimo. Visi val Gegužės 7 d. įvyksta kon šventę. Lakūnas Stasys Girė-j^l,mj Praeitimi, matome, kad
giai buvo suaukoti didžiumos certas parapijos svetainėje, nas per ta švente laimėjo gra- abadu iie yra Padorfls vyrai’
žiu dovana (lėktuvą ant žemės "lekad nebnvo tolsti ar,>a "ors
lietuvių ūkininkų, dėl to klu parapijos naudai.
Pirmą
sykį
Kenoslios
lietu

bui liko gražaus pelno, kad
rutulio) už tai, kad, lėktuvo Smeižlami «ž
nusikaltiviams
teks
išgirsti
operos
ar

motorų
sustabdęs,
iš
1000
a^a
apgavimų.
Kaipo
žmo
užsimokėti už naujas baseball
(BE PERSĖDIMO)
tistė p-lė E. Mickūnaitė iš Phi- dų aukščio nusileido į ntarody- nys ^Ulld Saru vaidų. Kaipo
uniformas.
ladelphijos.
tų (pažymėtų) vietų.' .[''-tuviai žinomi savo patriotė
X Pavasarinis balius šįmet
škumu. Abudu tarnavo JungE. Mickūnaitės koncertus ne
įvyks birželio 25 dieną. Kny
tik lietuviai, muzikos kritikai Taigi, ir lakūnas Stasys Gi-. tinių Amerikos Valstybių kagelės šiam parengimui jau iš
yra įvertinę, kaipo meno pa rėnas taip pat yra patriotas riuomenėje pačiu pavojingiauGRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU
dalintos. Šįmet baliuje bus vi
žibą, bet ir svetimtaučių spau lietuvis, gerai įgudęs lakūnas sįu momentu — per didįjį,, karš šimtas gražių rankdarbių.
0 kapitonas S. Darius dada giria ją, kaipo garsią dai ir aviacijos mechanikas. KaiVien tik darbščiųjų moterų
po žmogus sąžiningas ir pati- jyvavo atkakliausiose kautynininkę.
siuvimo-mezgimo ratelis jau
P-lė Mickūnaitė turėtų su kimas. Kaip matome, jam bu- nėse, kada abi kariaujančios
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu
turi parengęs virš 40 brangių
vo
kitų
biznierių
papasės
su
didžiausiu
įnirtimu
traukti visus Kenoshos lietu
laiku, būtent
rankdarbių.
tikėti taksi b e n d r o- susirėmė, kad šiaip ar taip užvius į tą koncertą.
.....................
X Klebonui paraginus mū Be to, ta vakarų bus atvai-iv,'s P,n,Kal- ,1is 3™ ramaus teigtų tų pasaulinio piasto ka
sų parapijoj vėl atgijo L. K. dinta operetė “Kuprotas Ože-'būdo’ bet say0 darbe yra at‘ rą. Be to, jis buvo iir sužeis
Federacijos skyrius. Įsirašė į lis,” iš Cicero, III. Ši soda.ikak'us ir drųsus. Norėdamas tas. Daugybė Chicagos lietuFederaciją keturios draugijos, liečiu operetė gerai priruošta. |suteikti lietuvių tautai dide-įvjų jau {jvi dešimtis metų pabūtent Šv. Juozapo, Šv. Kaži- Niekas nesigailės užsimokėjęs,ks garbės nauju lietuvių lai žįsta kap. S. Darią ir lak. S.
miem, Šv. Onos ir-Mergaičių įžangą. Neužmirškite gegužės nieJiniu aviacijos srityje, su- Girėną, o taip pat ir vieno ir
Sodalicija. Su laiku tikimasi 7 d., 7 vai. vakare ateiti į pasu lakūnu kap. S. Da- antro gimines. Pirmojo gimi
rium ir abudu savo pinigais nės yra Chicagoje plačiai ži
prirašyt ir likusias draugijas. I rapijos salę.
nomi padorūs biznieriai (Ju
“Studentų šposas”
X L. Vyčių kuopa šįmet vėl
racijos sk. pinu. Jonas Trakciai, Stulpinai). Antrojo gimi- i
Studentų šposas”, kuris
pagerbs parapijos motinėles , “......
v_ _ ... sėlis (Vargšas). Nors jis nėra nės taip pat padoriai verčia i
.
. . , .
.. .
Motinos Dienoje. Visoms mo turėjo įvykti gegužes /, liko jaunas
metais, bet veikime di- bizniu arba sunkiu darbu fa- 1
tinėlėms bus parengti pusry nukeltas į gegužės 14 d.
rba, kaip kad dirbo jaunys brikuose (P. Girėnas, Myko
“
Studentų
šposasi,
”
kaip
žičiai ir atatinkama programa.
tėje, be nuilsimo.
laičiai). Net patys lakūnai, nei
J V K noma> rengia parapijos komi
Kenoslios lietuvių veikimas
jų giminės nėra buvę kalėji- ■
tetas. Tai yra trijų veiksmų
visada ėjo plačiu ruožu. Tai me arba kaip kitaip nusikaltę. 1
komedija su juokais. Gegužės
vis jo pastangomis ir suma
Taigi, žinome, iš kokių šei
14 d. bus ir motinos pagerbi
numu. Tiesa, jam visi prita
mynų
abudu lakūnai yra kilę.
mo diena. Taigi štai proga,
ria, bet sumanyti ir padaryti
Ir kap. Darius ir lak. Giri- I
tėvams atsivesti motinas į papradžia tekdavo Trakšeliui. nas padangėmis skraido’ jau
Balandžio 30 d. — Gegužio rapijos svetainę ir ten linksJis turėjo drąsos ir ištvermės
dešimtį metų iir kasdien susi
7 d. Schenectady, N. Y. (Kun. mai praleisti laiką. Programa
sumanymus įvykinti j gyve
duria su mirties pavojum, ku
prasidės 3 vai. popiet.
A. Petrauskas, M. I. C.).
nimą.
rio laimingai išvengia, nes aChoro vakaras
Gegužės 3 — 9 dd. Hartford,
Ypač mūsų tautos reikalais
budu yra jau seni ir įgudę la
Conn. (Kun. A. Būblys, M. I. Gegužės 21 d., parapijos cho
Trakšelis yra daug pasidar
Važiuoti tiesiog į Klaipėdą’ be jokio persėdimo, reiškia išvengti
kūnai. Daugumas iš mūsų jau
ras rengia vakarą. Vaidins
C.).
daug
vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
bavęs. Dėka jam, praeitos sa, 7"7.7"7- •......... ?•
1
... . . mate, kaip jie tiesiog artistisGegužės 7 — 9 dd. Eliza- Žentai iš Amerikos,” labai
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostą Klai
vaites sesučių pranciskiečm
......
. .
,
,
, kai lėktuvą valdo ir įvairias
beth, N. J. (Kun. J. Navickas,'juokingą ir tinkamą pavasapėda. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švaru-, gražus
naudai vakaras pavyko, o Šv.1
pavojingas figūras ore daro.
rio laikui, veikalą. Verta pa-!
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
M. I. C.)
Benedikto draugijai ačiū už į
gią ir linksmą kelionę.
Jie yra profesiniai lakūnai
Gegužės 8
21 dd. Ams- matyti, kaip Lietuvoje vasatai, kad vakaras rengtas jos
(profesijonalai). Tad abudu
terdam, N. Y. (Kun. A. Pet- rotojai leidžia .laiką kurortuoPrisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę
vardu. Didžiausia padėka te
tik ir gyvena mintimis apie
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
rauskas, M. I. C.)
se.
Gegužės 21 — 28 dd. Švenč. I Šį veikalą režisuoja senas nka draugijos vakaro komisi aviaciją, apie lėktuvo tvarki
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai
jai-,rengėjoms: Onai Kaminbus rūpestingai aprūpinti.
ngumą arba taisymą ir apie
Marijos Kolegija,* Thompson, scenos mėgėjas A. Lauraitis.
.
•
„
1 n
,
kr-, ,
ii • •
skienei, M. Stonkienei, Shakie- skraidymą. Abudu yra visai
Conn. (Kun. A. Petrauskas, |Veikalo dalyviai rinktiniai. | . .
pasiaukoję aviacijai. O dabar,
M. I. C.)
.Šis choro vakaras bus trečias
Svečiai
besirengdami iš šio krašto
Liepos 8 — 16 dd. Marian iš eilės. Patartina parapijie
Praeitą savaitę mūsų para skristi į Lietuvą, jie savo gyHills, III. (Kun. A. Petraus čiams dalyvauti visuose šiuose
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
parengimuose, nes visų pel- pijoje lankėsi buvusia mflsų vybe rizikuoja labiau, negu
kas, M. I. C.)
parapijos klebonas kun. A. kada nors savo gyvenime gaLiepos 17 — 26 dd. Šv. O- nas parapijos naudai
Mūsų veikėjas
Bflblvs ir sesuo motina M. Įėjo rizikuoti. Ir tai nori panos Novena Dievo Apvaizdos
[daryti mflsų tautos garbei. Už
Vienas iš uoliausių veikėjų Dovida.
parapijoje, Cbicago, III. (Kun.
Žemaičių Juzė tokį pasiaukojimą jiedu yra
lietuvybės dirvoje, tai Fede
A. Petrauskas, M. I. C.).
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AR DARIUS IR GIRĖNAS TIKRAI SKRIS į LIETUVĄ?

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA

koki

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
FREDERIK VIII

BIRŽELIO 3

TĖVŲ MARIJONU
MISIJOS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

■
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Trečiadienis, gegužės 3, 1933

tikuoti Liet. Vyčių organų
.cagos Apskričio valdybų, ži WASII1NGTON, bai. 28. “Vytis.”
nodama choro sunkų darbų ir Senatas patvirtino J. /Valsty
Kalbėdami apie anglų kal
t ttttvkt a •t’iutT'i'*
, t. .
pasišventimų, ragina visas ap- bių padarytą su Meksika su
LIUDNA ZINUTE
[ Cicero Lietuvių Pagerinimo • krf v
bos vartojimų lietuviškame lai
J. Poška
iui priklausančias Vyčių tartį Rio Grande upės reika
----------Politikos klubo susirinkimas kuopas paremti Dainos choro
krašty, prisipažįsta, kad jie
(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
le.
Po daugelio nevykusių ba vartoja anglų kalbų ne tam, Jozefa Strelčiūnienė, kuri bus šiandie Lukštienės svetaiparengimų gausiai atsilankant
istorines reikšmės pusto veži ndymų, pagaliau, atrodo, kad
kad šioje šalyje gilini sieins PR^aruoju laiku gyveno ad-nėj, 1500 So. 49 avė., 7:30 v į operetę “O! Daktare,” pa
mo. Be to, buvo reikalingus pavasaris jau ima viršų.
jaunuoliams
tolimo-tlcsu:
48 Ct., mirė
klubiečiai visi ūmio
liams įskiepyti tolimo-,
”-;
-re ge- v. Gerb.
i.erh. Riubleeiai
malo- d
-u platinti
dėti
platinti choro
choro nnariams
#
»
*
Vašingtono leidimus skristi iš
sios tėvynės
vynės meile,
meilę, bet gry- S^zes 1 d
d.- Antradienio rytų, nokite atsilankyti ir kaimynus tikietus
po
savo
|oll
tikietus po savo ko
kolonijas
ir
šio krašto per Atlantiką. Argi Artinantis vasarai, skaitlin
!patįems dalyvauti Turiime nenai sav o propagandiniais tik-1va • uz veliones sielų atlai- atsiveskite įsirašyti į
šių dviejų respublikų vyriau gų parengimų svetainėse se slais. NSTa, ir dar neva lietu- jkytoK *v- Mišios. 8v. Antano Bus svarstoma daug svarbų jpainįrjįti kad iei niepatys .
sybės nežinojo, su kuo reikalų zonas baigiasi ir visi, kas tik
’
parapijos bažnyčioje. Kūnas , dalykų,
pav.,
apie
vandens bi- savęs
. . nesiremsime,
•'
• ,
viuis (tun. vadinasi
vuuuuibu
,
J
r
»
*
niel
niekas ki
turit Argi jos galėtų duoti 'gali, bandys kiekvienų lai vų
dabar randasi pašarvotas 1410 las, kurias tikimos gauti latas
neparems.
Visi
Vyčiai ir
tokius įgaliojimus abejotinos J valandėlę praleisti tyrame ore.
S. 49 Ct., Ciceroje, grab. J. F. haį aukštas. Taipgi apie spe- Vytės ne kur kitur, tik į Vy
Jau prasidėjo basebolo se Eudeikio koplyčioje.
sąžinės asmeninis, kurie galė
Jūs galite turėti patogią
: r
.
, •
£ J •
| cianus
asesmentus,
kuriuos
čių Dainos choro statomų opezonas,
o dar nesigirdi apie lie
tų viešai “pasipinigauti” ir Žinoma, žmonių kišenini tai
Thor Elektrikinę skalbia
Antradienį, gegužės 2 d., bandon in ant mūsų nugaros už retę.
valdžių apgauti į Tokius ap dažniausiai nemato vasaros ir tuvių pasirodymų toje sporto
8:30 vai. vak.,’ kūnas bus *ga-Li-*;
_ • arnnnAn,
• pat*
mą mašiną mokant tiktai
|deti — apie
$500,000. m
Taip
gavikus abiejų kraštų vyriau j su vasara surištų atostogų. Nė šakoje.
L.
Vyčių
Chicagos
apskr.
benamas į Stevensoft Mielu-’
,
*
•
•
po 75 centus į savaitę.
c ,.
v...................... manom turėti svečių — atstosybės greit surastų bet kurio ra parengimų svetainėse, tai
gan. Sykiu važiuos ir gimines, i
Pirm.
V. Rėkus
je pasaulio dalyje...
Dykai Elektrikinis
'tuoj atsiranda visokios gegu Pereitą sekmadienį nuvažia Ketvirtadienio rytų velionėj mokyklos tarybos, kuri pra
voine
į
Lietuvių
Aviacijos
Šve
Rast.
B.
Paliliūnaitė
bus palaidota šeimos lote Ste-, ėjusiais rinkiniais liko išrinkTad šalin visas netyčia at žinės ir piknikai, daugiausiai
prosas
ntės vietų tikslu dalyvauti Datik
kišeniams
ir
taikomi.
vensone, Michigan.
ta. Tai pirmų sykį susilauksisiradusias abejones ir piktas
Įriaus-Girėno lėktuvo krikšty
•
•
•
apkalbas! Teisingų žmonių ga
------------------- me tokiu svečių. Raštininkas
nose, bet labai gaila, dėl di
Papuolė
man
anų
dienų
į
lvose negali būti jokių abejo
delio lietaus, tos krikštynos
I
nių, kad lakūnai Darius ir Gi rankas Chicagos bolševikų die
Į tūkstančiams vyrų lr moterų yra šalj negalėjo įvykti. Jos atidėtos
į tinls gražinantis sveikatų. Ir linksmu
rėnas tikrai skris į mūsų Tė nraščio numeras. Mano įdomu
mų — tikras gyvenimas su pagalba
į ateinantį šeštadienį. Visgi ne
| Šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
vynę. Galėtų būti tik vienin imu patraukė korespondencija
i ir moterys pasiekia viduramži, visi
žiūrint biauraus oro, nuvykę
i
•
•
••vi*
•
.Įi ui
fecviicii pi
ctueud
ud.ryiib
organai
pradeda
darytis silpnesni,
telė abejonė: ar jie oru pa iš vieno Illinois valstijos inieSVARBUS PRANEŠIMAS pi lė JO pi'lSirasant ir raginant Į Jiems reikalingas yra tonikas, štai
(ten
radome
keletu
šimtų
au

,
• •
v ,.
..
.
Koaei
tt i A -1 (r, pastate daugel)
sieks Lietuvų? Tačiau tai pa jstelio, kame korespondentas
ant kojų.” Bile vaistinyčia parduos
tomobilių — žinoma visi pri VISOMS L. VYČIŲ CHI | KltUS prisirašyti; remti Įlieti-pų
jums trisdešimts dienų treatimentų.
reis nuo lėktuvo patvaros ir 'pasigiria, kati iš jų tarpo keižiaginiai, visur garsinant cho vartokite jų dvidešimts dienų pagal
CAGOS APSKR. PRI
pildyti
lietuviais.
paduotas direktyvas, ir jeigu busite
ntto abiejų lakūnų gabumų ir j lėtas jaunuolių išmaršavo su
ro parengimus, platinant ti- neužganėdintas,
jūsų pinigai bus jdms
KLAUSANČIOMS
sugrųžinti — be jokių jums ekspensų.
“Hjunger
atkaklumo nelygioje kovoje su 'bolševikų rengtu
,
kietus,
keliant
gražų
vardų
vi
KUOPOMS
nesvetingo Atlantiko audro Mareli” į Springfield, bet po
suolnenės tarpe.
10 PIECE COSMETIC
mis, kuriomis jis jau ne vie licijos išvaikyti turėjo nieko
Šiuoini raginame visus Lie Šio sezono baigimui choras
Jėzus
Kristus
Karalius,
pa

SĖT $1.97
nam drąsuoliui kelių pastojo, nepešę grįžti namo. Bet, rašo
*37.50
tuvos Vyčių narius-es remti stato scenoje gražių operetę,
Tbls Is a Fntnoils Vlvnnl Sat and Inrašė
kun.
Pr.
J.
Vaitukaitis,
jau daugelio lakūnų sparnus korespondentas, kai kurie iš
eludp.s face |>owdfl-, 11.00; neilga, 76c,
Tlssue Cream J1.00, Depilatory 11.00,
visomis išgalėmis Vyčių tChi- kurios priruošimui reikėjo pa- Faclal
kaip aat paveikslo
kaina
................................
10c
Astrlngent 11.76, Bath Salt t.09,
amžinai suglaudė ir palaido mūsų žygiuotojų nufotografa
Tollet
IVator
»1.25.
Perfume
J2.75,
Brtlcagos Apskr. Dainos chorų, dėti daug darbo ir energijos, llantlne 75c, Sltln tVliltener 75c, Totai
jo savo gelmėse. Bet mes ži vo paveikslus kaip policija Švenč. Jėzaus Širdies Troš
Kitos Thor mašinos po
$12.00. Spcclal prlce, ,1.97 for all
visus jo parengimus, ypač ši Choras visa tai atliko su di- Valui?
ten pleces to lntroduca this line.
nome Dariaus ir Girėno pri juos atakavo. Įsivaizduojam, kimai, to paties autoriaus 15c
paskutini koncertų, kuris į- džiausiu pasišventimu; opera
Vardas ..................................
’59.5O. ’96.5O
tyrimų skraidyme ir matėme kaip policija vaiko tuos alka Viršminėtos knygelės yra la
Adrssas ..................................
vyks gegužės 7 d., Gimimo I’adę prisiruošė taip, kad’kurie
bai
naudingos
ir
kiekvienam
Siunčiame
per
paštų
COD
Stiprias jų rankas. Jie bus a- nus inaršuotojus, o jie foto
Pinigai grųžinaml. Jei
neles Švenčiausios parap. sve- tik atsilankys, bus patenkinti.
kylūs ir parodys lietuviška aparatų rankose laikydami pra žmogui reikalingos, patartina,
nepatenkinti*.
tainėj.
kad
ta
knygelė
rastųsi
kiek

Todėl Lietuvos Vyčių Clii- Bea Van 580-5th Avenue, New York
drąsumų ir atkaklumų, o taip šo: “Ponas policmone būk
vienuose
katalikiškuose
na

Choras,
tai
mūsų
organiza

pat žemaitiškų užsispyrimų! toks geras sustoti vienai se
cijos papuošalas, kuris jau
Bet jei kartais rūstusis Atlan- kundei, kol aš nuimsiu jūsų muose.
3417-21 So. Halsted St
Reikalaukite
tuojau
pas
pa

net keletu kartų gražiai pasi
tikas ir prarytų juos, tai mes paveikslų. Man bus didelė lai
Tel. Boulevard 4705—8167
tį
autorių,
4557
So,Wood
St..
rodė Chicagos visuomenėje.
žinosime, kad jie garbingai mė turėti jūsų paveikslų sa
Chicago, III.
žuvo irgi Lietuvos garbei. Bet vo albume...”
Kiekvienas Vytis-tė privalo
arba
kad tokios nelaimės neįvyktų,
Tame pačiame num. bolšeturėti sau už priedermę, ant
• f >,
CIT!
Visa mūsų tauta siunčia jiems vikėliai (įsitėmykite kaip gra
kiek jo jėgos leidžia, pasida
BOBUTĖ
ndoširdžius geriausius linkėji žiai aš juos vadinu) bando kri2334 SO. OAKLEY AVĖ., rbuoti choro gerovei: pačiam
ATĖINA
mus sėkmingai nuskristi Lie
tuvon ir parskristi, o tikintie
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
ji lietuviai maldauja Dangaus
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
palaimos tam drąsiam žygiui.
to
apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ti
, Laimingos kelionės, sparir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
VARTOK VVEIiDONA TABLETl 8
riuoti mūsų drąsuoliai! Nuvisada geresnes laivuose vietas gauna.
Aptlekose. Knygutė su paveiks
skriskit ir Amerikos lietuvių
lais 24 puslapių “History of Ithe“
Draugo
”
laivakorčių
skyriaus
vedėjai
yra
paty

MARIJONA SKRODENIfiNĖ
milijono vardu pasveikinkit
umatism“ dykai. Kreipkis į:
rę, duos patarimus ir Visus reikalingus dokumentus iš
po
tėvais
Vaičiulaitė
VVELDONA CORP.
mūsų brangių Tėvynę Lietu
VINCAS
pildys.
Desk 8, Atlantic City, N. J.
vą! Tegu Ji per amžius gra
Mirė balandžio 30 d., 1933 m., 5 vai. ryto, pusės
STALIOftAITIS
“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias
amžiaus. Kilo iš Tauragės apskričio, Kveidainių pa
žiausiai gyvuoja! Bet, kol su
Mirė gegužės 2 d., 1933 m.,
Ekskursijas į Lietuvą: Gegužės 10 d. “Berlin”; Gegu
rap., Stigranų kaimo. Amerikoje išgyveno 22 metus.
3:15 vai. ryto, 57 metų am
lauksite progos gražiųjų Lie
žiaus. Kilo iš šakių apskričio,
žės
27 d. “Gripsholni”; Birželio 3 d. “Frederik VITJ.”
Paliko dideliame nuliūdime sūrų Juozapą, seserį
Griškabūdžio parap.,
Storesfų
tuvą pasveikinti, laikykitės —
Tos
ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be persėdimo.
kaimo.
Petronėlę ir švogeri Juozapą Martinkus ir jų šeimy
Amerikoje
išgyveno
30
metų.
nepasiduokite!
Birželio 15 d., dideliu ir greitu laivu “Aąuitania.”
Paliko
dideliame nullitdimo
ną, brolienę Marijoną Vaičiulienę ir gimines.
AR DARIUS IR GIRĖNAS
TIKRAI SKRIS Į LIE
TUVĄ?

KAS NAUJA ŠV, ANTANO PARAP., CICERO

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

UZ $37.50

Nusa-fone

CHICAGOJE

NAUJOS KNYGELĖS

te. F. Budrik, Ine.

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ
DĖMESIUI

“DRAUGAS” PUB. CO.

A|A

Petras Jurgėla

GARSINKINTES
"DRAUGE”

dukterį Marijonų, du sunu Vi
ncentų ir Pranciškų ir gimi
nes, o JJttuvoje brolį Antaną
l'r gimines.
Aunas pašarvotas 1520 So.
491h Avė
Ealdoluvės
ivyl.o
Subatoje, Gegužės fi ii., 1933
iii., iš namų s vai. bu.-, utlydėlas į šv. Antano parapijos ba
žnyčių, kurioje ivyk.e gedulin
gos pamaldos už velionio ste
lų. I’o pamaldų bus nulydėtos
į Sv. Kažimiero kapinis.
Nuoširdžiai
kviečiamo vffiua
gimines, draugus ges t>- pažysinmus-tnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Iltiktė, Simai Ir gi
minės.

Laidotu vi',ns pntarr.nuja graborlus Antante* Petitus. Telefo
nas Ci'ecro 2109.

ONA SIftUŠAITĖ
Mirė balandžio 50 d., 193 S
m., 9.50 Vai. vak., 17 metų
amžiaus. Oi»nė <’hieagc III.
Paliko
dideliame nuliudime
tėvų Pranciškų, in-jlin i Juli
jonų, vienų brolį Jonų ir gi
mines.

Kūnas pašarvota!) 2739 W.
43rd St. Telefonas Lafayette
3955. laidotuvės (vyks ketvi'rtudlenj, gegužės 4 1., 1933 m..
Iš namų S vai. ryto bus atly
dėta i Nekalto Pras’dė.tino Pa
nelės švenčiausios parapijos ba
žnyčių. kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos Už velionės sie
lų. I’o pamaldų bus nulydėta

Kūnas pašarvotas 4543 S. Paulina St. Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, gegužės 4 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į šv. Kazimiero kapines.

Don’t
neglect
Colds

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
būti pavojingas. Palengvins į 5
minutas Musterole, “counter-irritant"! Panaudotas sykį kas valai"
dų per 5 valandas turi pageli
Per 20 metų tūkstančių vartoj
mas. Rekomenduotas daktaru
slaugytojų.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose iaidotuvCsfe.

Nuliūdę: Sūnus, Sesuo, švogeris, Brolienė ir gi
minės.
.
••••

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis.
Telefonas Yards 1741.

GORČIŲ AGENTŪRA

MUSSOLl

2334 So OAKl m
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į šv. Kazimiera kapu os.

Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, d ra ogus-g. s ir pažystamus-mao dalyvauti štoca lai

dotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, Motina, Bro
lis ir Giminės.
l^vMotuvėins pal.tinntijt gr.ultorius
Juozapa* Eudeikis l'r
Tėvas. Telefonas ilepubltc 8 3 40.
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jj] bienė, Šiaudvitienė ir B. Kai- ins turėti tokių darbščių SeiSUGRĮŽO
vaitė. Pirm. Sudeikienė praSėjmynų savo tarpe. Pasirodo,
visų pasiimti ir išplatinti Ce- kad turime ligonę: serga p. V.
Dr. A. R. McCradie, 7850
| Office Phone
Rea. and Office
ntro
pikniko
tikietų.
Centras
■ Bucmene.
Nares • apsiėmė
pi i So. llalsted
st.,
turis
pažinčių. lies.: Tel.
TeI- Hemlock
c*,umet «»•
. .
. ,
.
.,
1 . v v I
,
,
T . ,
,
,
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.
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Proepect 1*18
8859 So. Leavttt St,
taip gi turės piknikų birželio aplankyti. Labdarių kuopa ge su lietuviais ir lietuvių paciCanal »1M
11 d. labdarių ūky. Darbščioji rai gyvuoja. Gauna naujų na- entų, jau sugrįžo iš CaliforniCENTRO SUSIRINKIMAS B. Beleckis, Žioplys kareivis
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
pirm. M. Sudeikienė prašė vi- rių kas susirinkimų. Labdarys jos, buvo aplankyti savo mo
-------------— A. Alosteikas.
..
.
.......................... ....
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
sų, kad kuo kas galėdamas
tinos. Dabar jau priiminėja On8o valandos: i-« ir «-« vai. vak. 2403 W. 63rd St, Chicago
Labd. Sųjungos centro su-j Komisijų sudarė p-lės B. Ka prisidėtų prie Centro pikniko, VIEŠAS AČIŪ DR. AL. M. pacientus ir eina savo profe- ^^&d£Tio^$ ^to’^ **■
OFFICE HOURS;
sirinkimas įvyko praėjusį tre- lvait-, E Ogintaitė, O. Navi- kuris įvyks gegužės 30 d., nes
I to 4 and T to » P. M.
RAČKUI
sijos pareigas.
Rep. Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti
Sunday by Appolntrannt
čiadienį, Aušros Vartų parap. ckait?> pp Gedvilienė, Sudei- mūsų kuopa ves virtuvę ir noŠiuomi nuoširdų ačiū tariaTai. LAFAYETTE 1817
salėj. Susirinkimas buvo gau- Rienė Jos daug pawidarbaVo,
HEMLOCK I1S1
rime, kad nebūtų išlaidų. E.'me gerb. dr. Al. M. lfačkui,
aingas. Išklausyta viso.; eilės kaJ
vukaras pavyktų. ir
DR.
A.
RAČKUS
Ogintienė aukojo $2.00 ir jos 3051 W. 43rd st., kuris mūsų Skaitykite ir platinkite
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
raportų, iš kurių pasirodė, kad pavyko> pinn M Sudeikienė dukrelė Ogintaitė $1.00 dėl pi-Į mylimąjį sūnelį ištraukė iš
dienraštį “Draugę” ii
X—SPINDULIAI
mūsų organizacijoje veikimas visieins d<Uioja u£ atsilanky.
(Naryauofcas)
kiliko maisto. Narės apsiėmė , mirties nasrų už visai nežymų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gana gyvai eina. Diena iš die- mų ir parėmimų.
3051
W.
43rd
St
Onytė paprašyti biznierių, kad pa- atlyginimų. Gerb. daktare, pri remkite visus tuos pro (Pri. Archer Ava netoli Kedsle)
3429 Weet Marąuette Road
nos jis pradeda eiti platesne,
fesionalus
ir
biznierius,
VALANDOS:
Valandos: nuo 3 lkl g vai. vakaro
aukotų valgomų daiktų pikni- (imkit nuo mūsų širdingiausį
9 lkl 13 ryto: 7 lkl 9 vakare
vaga. Tai džiugina visus tuos KUOPOS SUSIRINKIMAS kui. Pp. Ogintų šeimyna nie- j ačiū.
Šaradomis Ir nedėliomis pagal
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
kurie garsinasi jame.
veikėjus, kurie labdarybei da
Rea <469 8. MAPLEWOOD AVB.
■utartieo
Rados neatsisako nuo gerų da
J. O. Žiekaii&al,
rbuojasi per keliolikų metų.
Town
rbų, gražiai darbuojasi labda
Tet Cicero 1284
X—KAT
4238 S. Campbell av. Phone Boulevard 7042
TeL Lafayette 5793
Šis susirinkimas pasižyniė- Sųjungos 1 kuopos mėnesinis rių 1 kuopai. Garbė labdariaChicago, III.
jo prisiruošimu prie pavasa- susirinkimas įvyko balandžio
DENTISTAS
LIETUVIS DENTISTAS
rio ir vasaros darbų. Plačiai 30 d. Susirinkimas buvo skai4G45 SO. ASHLAND AVE.
Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto tkl 9
valandai vakare
arti 47th street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
apkalbėta Vainikų Dienos rei tlingas. Neatsilankė raštininkė
Nedėliomis ir beredomls susitarus
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj
4847 W. 14th St
Cicero, DL Office: 4459 S. California Ave.
kalai Šv. Kazimiero kapinėse, ,p-lė O. Navickaitė. Raštinin
Nedėlioję pagal sutartį
pasidalinta
pas
darbu; taip pat kavo p-lė E. Ogintaitė. Iš
|TEL LAFAYETTE 7999
Tel. Canal 1111
Kapitonas
Specialistas iš
ulktneniškai išdiskusuota re klausius raportų iš įvykusių
Pasauliniame kare
Rusijos
Tel. Ofiso Ir Rea GrovehiU 9917
amo pikniko Vytauto par- vakarų, paaiškėjo, kad jie ne
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NUŽIŪRINT
6917 8. Washtenaw Ava
DENTISTAS
Ke idalykai. Piknikas, kaip jau mažai davė pelno. Pirm. M.
KAIP UZSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Gydytojas ir Chirurgas
gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljimą krau
2201 West 22nd Street
žinoma, bus gegužės 30 d. Ka- Sudeikienė dėkojo visai konii- Specinliškai
4140 Archer Ave.
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuca(Kampas Leavitt St.)
roje, kosėjimą, gerklės ekaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
lbėta ir apie išvažiavimų j la sijai už pasidarbavimų ir at- galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare
Valandos: Nuo 9 lkl 13 ryto
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
Nuo
1
Iki
8
vakare
342 S Weet Marąuette Road
bdarių ūkę, kuris bus birželio tistams už atlosimų to gražaus mas dykai.
Bes.
2136
W.
24th
St.
OFISO VALANDOS; Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
Seredoj pagal sutarti
VaL: 3-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto
valandai ir nuo B—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
TEL. CANAL 9493
veikalo ir komedijos. Buvo 4200
mėnesyje.
WEST 9«th 8T_
Nedėlioj susitarus
Ave.
Tel. Cravrford 8573
kalbama
apie
Kapinių
dienų
Dr». C.K. Kliauga
Pasirodė, kad kuopos sten
ir
Centro
piknikų,
kuris
įvyks
DENTISTAS
giasi suorganizuoti kiek gali
Phone Canal 6122
Moterų ir Vaikų ligų
gegužės
30
d.
Vytauto
darže.
GRABORIAI:
2420
W.
Marąuette
Road
ma didesnį aukų rinkėjų skai
DR. S. BIEŽIS
Specialistė
arti AVestern Ave.
1 kuopai paskirta vesti resto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čių, kurie darbuosis prie kaValandos: nuo 9 Iki 9
ranų ir užkandžių stalų ir prie
4145
ARCHER
AVE.
Telefoną*
TanU
1138
LACHAVICH
piriių ‘‘Vginikiį Dienoj”. KuoPhone Hemlock 7828
2201 West 22nd Street
Ofiso Tet LAFAYETTE 7317
“
iee
cream
’
o”. Išrinkta komi-,
Valandos: 1—S Ir 7—8 vak.
valdybos aiškiai supranta,
IR SONOS
Ofiso vaL kiekvieną dieną nruo 9 iki Beredomls ir nedėliomis pagal sutartj
sija,
kad
viską
gerai
priren

AKIŲ
GYDYTOJAI:
kad kuo daugiau .brųj,.rinkėjų, j
13 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi
LIETUVIS GRABORIUS
REZIDENCIJA:
.įSiii
nuo 4 UU S vaL vakaro ll—n-sk-ds
tuo daugiau aukų našlaičių še giu. Į komisijų įėjo pirm. M. Patarttauju laidotuvėse kuopigiausia.
tr Ketvergals.
Ir Balsamuotojas
6631 S. California Ave.
Sudeikienė, E. Ogintaitė, E. Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
dpiinui bus surinkta. Dėl to
darbu busite užganėdinti
Res. Tel. Hyde Park >399
Telefonas Republic 7868
Turiu atttomubilins visokiems
Tel. Canal 3516 arba 3614
kuopose eina gražus lenkty Ogintaitė, O. Jurgaitis, Peče
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
niavimas, kuri iš jų didesnį liūnienė, E. Gedvilienė, O. Sru
Tel. Canal 93 SI Re*. Prospect 4458
3319 AUBURN AVENUE
rinkėjų skaičių turės.
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
Taigi, matome, kad šį mė
Chicago, IlL
TEL cicero mw
nesį labdariai labai daug tu
Gydytojas ir Chirurgas
SUGRĮŽIMĄ
LIETUVIS GRABORIUS
rės darbo. Tad ir nestebėtina,
1831
south halsted streht
4645 So. Ashland Ave.
Didelė graži koplyčia dykai
jei centras savo susirinkime
Residenclja 6899 So. Artesian Ave.
LIETUVIS AKIŲ
Ofiso valandos:
718 WEST 18th STREET
apie tai daug kalbėjo, kad
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietą
SPECIALISTAS
GRABORIAI
Tel. Roosevelt 7532
riau prie tų darbų prisiruošti.
« lkl 8:89 vakare
Palengvins
akių
įtempimą.
kuris'
Nedėliomis pagal Sutartį
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
esti priežastini galvos skaudėjimo,
už NAUJĄ MA6ESRĘ KAINĄ
Labd.
svaigimo, akių aptenn’rno, nervuotu- Ofiso telef. Boulevard 7820
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
Phone Boulevard 4139

Trečiadienis, gegužės 3, 1933

5*SS***^S*i*SS*«*<
LABDARIŲ DIRVA

DAKTARAI:

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS

DR. Y. S. NARES

Daktaras

DR. G. Z. VEZELIS

DR. GUSSEN

DR. G. t. BLOŽIS

! DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

WISS1G,

B

DR. J. J. SIMONAITIS

OR. SUZANA A. ŠLAKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. VAITUSH, OPT.

PRANEŠU

S. M. SKUDAS

DR.MJ, Simono,M,B. DR. P. Z. ZALATORIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

IŠ LABDARIŲ 1 KP.
VEIKIMO

A. MASALSKIS

30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

GRABORIUS
Musų patarnavimas
Labd. S-gos 1 kp. turėjo visuomet
sąžiningas ir
nes neturi
gražų vakarėlį, kuris įvyko nebrangus,
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
me išlaidų užlaikymui
bai. 23 d., parap. salėj. Žmo skyrių.
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
nių atsilankė daug.
Nauja, graži ko
Vakarų labai gražiai vedė
plyčia dykai.
p-lė B. Kalvaitė, viena iš ko
3307 Anbnrn Avenue
misijos narių.
ikCORPORATED
Buvo vaidinama du veika
Henry W. Beeker
(Llcensed Embalmer)
lai. Vienas buvo linksmas, ki
tas labai juokingas.
CHICAGO, ILL.
3238 S. HALSTED ST.
LIET. GRABORIU8
Vaizdelis buvo iš lietuvių PIGIAUSIAS
CHICAGOJE
patarnauju geriausia ir
gyvenimo “Karės Metu”. Vei Laidotuvėms
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
kiantieji asmenys buvo šie: sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 WEST 18th STREET
Žibintas — Juozas Norkus, Ži
Tel. Canal 4174
bintiem: — E Kegovičiūtė, Oa, duktė — O. Navickaitė,
ariutė (jaunesnioji) — C.
LIETUVIŲ
GRABORIUS
iaznytė, Jurgutis (piemenu
Koplyčia Dykai
kas) — A. Sudeikis, šaltyšius 4830 WEST 15th STREET
GRABORIŲ ĮSTAIGA
— P. Aleksandravičius.
Cicero, Illinois
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Jie visi savo roles gražiai Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
ir tinkamai atliko.
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Eilės — “Našlaitėlė” pasa Tel. Lafayette 8673
no j mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
J. Llulevičius
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
kė p-lė S. Mikolaitė.
Graborius
namus
ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
Piano solo mažytė p-lė L.
Ir
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
Balsam uotojas
Madzijauskaitė.
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Patarnauja Chi
Solo dainavo, kaip ir visa
cagoje ir aplellnrint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
k«je.
dos visus patenkino p-lė E.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Didelė Ir graži
teikia
ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Kegovičiūtė, jai akomp. p-lė
Koplyčia dykai
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
4092 Archer Ave.
O. Pilipavičiūtė.
Dėl Šermenų. Palaukite BUDĖKI pinu negu kreip
Eilės “Vargdieniams užuo
sitės kur Utar.
jauta” gražiai pasakė p-lė L.
Navickaitė.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Gražių kalbų pa-.akė gerb.
VEDfiJAS
1646
WEST
46th STREET
kun. A. Skrypko.
Tel. Boulevard 1198—8418
Gale visus prijuokino ant
JŪSŲ GRABORIUS
ras veikalas, komedija “Žiop Tel. CICERO 894
Didyste Ofisas
SYREVVICZE
las Kareivis.” Visi turėjo
GRABORIUS
4605-07 South Hertnitage Avenue
daug juoko. Net eidami gatve Laidotuvėms
pilnas patarnavimas
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
galimas ai 836.99
atsiminę' juokės. Veikiantieji
KOPLYČIA DYKAI
Asmenys buvo: Vįršininkas —• 1344 S. BOth Ave., Cicero, IlL

PAVLAVIC1A UNDERTAKMG CO.

J. F. RADŽIUS

ANTANAS PETKUS

Seniausia ir Didžiausia

I.J.ZOLP

Eudeikis

Į
e

^mr^tausdaAStai^^ uumįą ^e

NaU^

PfOSPect 1930

ir tolimą regyste,
.----------- ------- -— ------------------- —-------1 Prirengs
.
* PHONE GROVEHILL 9027
' 4 P rirengiu teisingai akinius visuose
Valandos* 2-4* 7-fi P w
atsitiki.nuošė,
egzaminavimas daro"
’
’
Trečiadieniais
ir sekmad. susitarus
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.
(859 80. WE8TERN AVE.
Chicago. IlL
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU- ______________________ __
MPĄ. LAIKĄ. SU NAUJU IŠRADIMU. Phone PULLMAN 0859

DR. J. W. KADZEWIGK

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

DR. P. P. ZALLYS

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

39 East lllth Street
Prie Y. M. C. A., Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

Tel. Yards 1829

Boulevard 7*89
Res. Hemlock 7891

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DENTISTAS

Ofiso: Teh Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9X91

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas odos ligų ir
venerilkų Ugų

Ofisas 3102 So. Halsted St,
Mampaa 8iat Btreet
Vai.: 19—11 v. ryto, 8—4, 7—9 y. «
MadėUomla Ir Bvaatadiealala 19—U

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<142 ARCHER AVENUE

Tel. Virginia 0036

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar*

dr. majrgkrio

DR. MAURICE KAHN

PRANE MIMAS
Peralkėttau 1 erdvesne
vieta

(lydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Ir

patogeaaf

•825 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 8 po pietų lg
nao 8 iki S vakare
Iventadlenlals nuo 19 lkl 18
Phone BOULEVARD 8488

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

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

TeL GrovehiU IBM

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
VaL: 9-11 ryto 8-4 ir 7 » rak.
■eredoanla po pieta tr NedAidieatt
tik pmtttoroe
MSB
MARQU«TTB ROAD

DR. CHARLES SEGAL

V.

Perkėlė savo oft'aą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUAUSTAS

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

OPTOMETRISTAS

Telefonas Midway 2880

1801 S. ASHLAND AVENUE

Office;
Vlctory 2284

Rea. Phone
Englevrood <441

3000

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 310
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

Ree.':
Beverly 0081

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartj
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
Phone: Hemlock <700

,,r» h

DR. A. R. MCCRADIE

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

Office Phone
\\ .

Tel. Ofiso Boulevard 5918-14
Re*. Vlctory 3148

DR. A. J. BERTASH
756 W. 351 h STREET
.

Ofiao vaL: aųo 1-8; nuo 4:80.8:80

D H A' tT O A »
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CHICAGOJE

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

Trečiadienis, gegulės 3, 1933

PRANEŠIMAI

Paveiksluose

bus

rodama

“The Kiss Before tlie Mirror,

Chieagos Lietuvių Benas lai
kys mėnesinį susirinkimų ge
gužės 3 d., YVoodman svet., 33
ir Lime St., 7:30 vai. vakare.
i Pirma bus praktika, po prak-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

kuriame ypatingas roles luo-

tingai gražu buvo per misijas,
šia Nancy Carroll, Paul Luk 105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7<(0
Kančios sekmadienį, kai būrys,
Valandos 8 ryte lkt 6 popiet
as, Frank Morgan ir Gloria
beveik pusantro šimto jauni
YVest Side: 2151 W. 22nd St.
Stuart.
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčloe
mo, ėjo prie šv. Komunijos,
.
““
vakarais 6 (kl 9
pasipuošę gėlėmis.
reikalams remkime. Lauksime platesnių informacijų galima 'tįkos 8uririnkimas
Sek 1
Telefonas Canal 0660
METINĖS SUKAKTUVĖS
Rep.
Daugelis iš to jaunimo bū- skaitlingo visų geraširdžių at- šaukti Republic 8349.
SKAITYKITE IR PLATIN Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo lr Subatoa
Vakarais 7 iki 9
PALACE TEATRE
Ketvirtadienį, gegužės 4 d., rio pasižymi, kaip geri spor- j silankymo.
KITE “DRAUGĄ”
Telefonas Republic 9600
7:30 vai. ryto, Šv. Jurgio pa tininkai. Jie turi kelis mergiX Pasaulinės Parodos reikaPenktadienį, gegužės 5ta d.,
rap. bažnyčioj įvyks metinių nų ir vaikinų basketball ty
lu svarbus susirinkimas dėl
mus.
Vienas
vaikinų
tymas
lai
prasideda antras pavasarinis
sukaktuvių pamaldos už a. a
planuojamo parodavimo įvyks
programas Palace Teatre.
Feliciją Šlepovičienę (Schlepo- mėjo antrą vietą C. Y. O. turgegužės 4 d., 7:39 v. v., AušBus ypatingai gražus vode
M’icz). Bus ekzekvijos trejos namente. Taipgi turi ir bowros Vartų parap. svetainėj.-., Valerija B„fnienė 9taiga
viliu programas. Pasirodys
šv. Mišios ir pamokslas.
ing tymą, kurį sudaro “Draut-<4SĮ ’■
Visų draugijų valdybos, arba lsirg0 ir 8ekmadienb ba|andiio Polly Morali ir Gus Van, su
Velionė buvo p-no Simono
» North Dakota, Golden atstovai, prašomi būtinai atsi-, 30 d, buvQ nugabenta į Sv
ag
I
Diamond broliais, taipgi Russ
Shlepowicziaus žmona. P-nas Glove čempijonai ir kiti. Iš , lankyti.
Kryžiaus ligoninę, kur tą pa Brovvn ir kiti. Visi gerai at
Sbleposvicz yra po visą Chi jų du laimėjo Tribūne Golden
P. J. čižauskas
čią dieną padaryta sėkminga simename Polly Mpran kuri
eagų plačiai žinomas biznie Glove championship iš South
t?
V. Duoba
operacija. Operaciją darė pla su savo drauge Marie Dress-,
rius, vienas žymiausių Biidge- End, ir gavo progos kumščiai žinomas gydytojas dr. A. ler yra prijuokinę daugelis te
< s
porto oldtimerių. Jisai buvo čiuotis stadijume.
X Ketvirtadienio vakare, įj. McCradie. Draugės ir pa atro lankytojų. Ji yra užau
uolus Šv. Jurgio parap. rėmė To negana. Dabar rutvėrė gegužės 4 dieną įvyksta Aka
žįstamieji malonėkite ligone gus Clii.-agoje ir beabėjo Pal- j
jas nuo pat jos įsikūrimo ir baseball ir indoor tymus — demijos Rėmėjų 19 skyriaus aplankyti. Linkime V. Brčni'eace teatro publiką prijuokins [
dabar nors yra išsikėlęs į Mo vaikinų ir merginų, kurie taip j bunco party, Aušros Vartųgreit pasveikti.
Rep su savo juokais.
rgan Parką, bet pasiliko prie gi žada pasižymėti;
I parap. svetainėje, 7 vai. vakasenosios parapijos.
Sus-mus laiko labai tvarki-,re. Bus daug gražių dovanų,
Rengėjos
Velionė Felicija buvo pavy ngai kas pirmadienį. Po susi- įžanga tiktai 25c.
zdinga krikščioniška moteris. rinkimo vis turi kokį nors žai
Buvo pamaldi. ‘Draugą’ skai dimą.
tė nuo pat jo įsikūrimo, iš
Garbė priklauso mūsų gerb.
Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėtų
-A;
Lietuvos buvo išsirašiusi vi varg. S. Rakauskui, kuris yra
•--į/...
vargo. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų
sus dvasiško turinio laikraš pirm. šios draugijos; daug yra
apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.
čius. Mielai ji dėjosi prie rė pašventęs laiko šiame darbe.
Ar žinai, kad įvyks MarC,. ; ■
mimo labdaringų darbų, bet
Dabar rengia
“Minstrel ąuette. Parke gegužės 21 dieVirš paveikslėlis atvaizdoja DR. A. LAURAIČIO vieną
taipgi savo iniciatyva rėmė ir sliow,” kuris bus pirmas lie- ną? Jei ne, atydžiai skaityk,
DM
iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba
šelpė našlaičius. Per visą sa tuvių ir anglų kalbose. Pelnas* Tą dieną, 19:39 vai. ryto, di><■
rių, kurie randasi ant 2423 W. Marųuette Rd. (Adv.)
vo 33 metų prigulėjimo prie eis nupirkimui mimeograph’o, džiausiąs būrys atstovų ir sve
Šv. Jurgio parap. buvo uoli kuris yra labai reikalingas. ‘‘“i susirinks į Šv. Kazimiero
JOS rėmėja. Savo rankų rmv,turMum5m did.Jiuotis
vienuolyno koplyčių išklausy
mam ,r mezgima,s yra P<>P»o-1(,dami tokį
b varKoninin. ti šv. Mišių. Apie 12 valandų,
sus
«nS visus altorius. Ji yra j-'
•
‘ " *__
vienuolyno auditorijon visi su
igėja
relikvijos
Širdies
V.
P
r
P
JOJ.
1
sirinks pietums ir pasidalinti
steigėja
geriausio
pasisekimo.
•
. . .
J. Lietuvių Šv. Kryžiaus li
mintinus
su draugais-draugėPadėka priklauso ir mūsų
goninėj ant ketvirto aukšto
mis. Paskui visi vyks į Gimi
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
yra įsteigus stovylą Motinos gerb. kun. Černauskui, kuris mo Panelės Šv. parapijos sveO lainę čia, lygiai 1:39 vai. po
Švč. su Kūdikėliu. Šv. Jurgio | dažnai ateina tį sus-mus. mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
bažnyčioj yra įtaisiusi pušką, apie mūsų gerb. kleboną kun. pjet> prasid^s sesija. raportai<
apylinkėje. Kas mintina namų statyti, ne
Begyvendama Morgan Parke Paškauską nėra ką nei kalbė- įne§imaij rezoliucijos, pageri
praleiskite šios geros progos.
ir būdama arti West Pullma- ti. Jis duoda salę ir šviesą dv- ' nimai ir taip toliau.
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
no ir Roselando rėmė lietuvių kai. Ačiū jam.
Elziute
Šeštą valandą grįš atgal į
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią
meniškai.
vienuolyno
auditoriją,
kur
bus
ir Visų Šventųjų bažnyčią,
1901 S. HALSTED STREET
surengta puiki vakarienė ir
taip gi neužmiršo vietinės Šv.
akademikių programa.
Kajetono bažnyčios. Kai ku
I
riems kunigams yra pasiuvusi
Klausi, kas tai per dalykas?
PERKAM
INSURANCE
gražias kamžas.
Tai Šv. Kazimiero Akademi
Lietuviškus
NOTARY
P-nas Shlepovvicz ant savo
jos Rėmėjų seimas, kuris išeimyniško loto pastatydino
PUBLIC
Gegužės 19 d., parap. salėj i vyksta kasmet ir kurio visi
BONUS
,MORTGAlGE RANKERS
—
—W ■ t ii
paminklą, vaizduojantį Šven-' rengiama įdomi bunco party laukia. Jei dar nemanai vaSIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
tąją Šeimyną. Tas paminklas vietinių seselių mokytojų nau- žinoti į seimą, dar yra laiko
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
yra vienas puikiausių ir yra dai. Komisija nuoširdžiai dir-' prisirengti. Pamatysi, kad ne
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
tikra pažiba Šv. Kazimiero ba, kad minėtoji bunco gra-,rigailėsi.
Rėmėja
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
kapinių.
Tas pat žiai pavyktų. Pav., darbščioji
2608 VVEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
---------------------Stumbrienė, parap. komiteto
P-lė Emilija Mickūnaitė
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- nario moterisi pasiėmė puskagarsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadeljų 2 sk. priešmetinis susirin- pį tikietų ir visus žada parphijos, atvažiuos į Chicagą GEGUŽĖS 6 D. ir daly
kimas įvyks pirmojo penkta- duoti, taip pat ir dovanų gauvaus keliuose koncertuose, kuriuos rengia “Draugas”
dienio vakare, gegužės 5 d., ti. Gadeikienė, Klikūnienė, Ba
ŽUVO JAUNA LIETUVAITĖ
savo vajaus užbaigimui.
tuoj po pamaldų, parap. mok. lčiūnienė, Pabijonaitis, CibulAUTOMOBILIAUS NE
FARMA ANT RENDOS
Paieškau merginos į Burine^
svet., ant 2-rų lubų. Šis susi- skis taip pat darbuojasi.
Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos
LAIMĖJE
Dirbama farma, 69 akerių, Partnersliip. Turi turėt anl
rinkimas yra labai svarbus,! _
...
......
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gerbiamieji
parapijiečiai.
randasi
prie miško ir upės. lankos $3999 cash.
nes paskutinis prieš rėmėjų t
Šiuomi prašom© pri jausti šiai Bal. 39 d. Ona Sirušaitė, 17
Gegužės
6
d.
Nekalto
Prasidėjimo
P.
šv.
j
129 mylių nuo Chicagos. Ran
Seimą, kuris įvyks gegužės 21
S. URNEŽUS
pramogai. Mes dažnai pare metų amžiaus, 2739 W. 43rd
parap.
svetainėje
(Brighton
Park).
dasi
Allegan,
Mieli.;
Route
No.
d. Bus rinkimas atstovių, taip
1736 West 47th St.
miame pramogas, kurių pel- Street, buvo išvažiavus auto
gi bus gaminamas raportas
1, Box 118
nąs eina kitur, ne parap. ar mobiliu su dviem vaikinais.
Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th
seimui. Svarbu, kad visa val
Atsišaukite
ba vietos seselių mokytojų Prie 35 St. ir 53 Ave. Cicero
Ave.
ir
51st
gatvė,
Kenosha,
Wis.
dyba ir visos rėmėjos būtinai
S. DAUGIELA
reikalams. Būkime vieningi; ne, gatvėkariui smarkiai smo
dalyvautų susirinkime.
Kraustau Rakandus, Planus už pi
3251 S. Emerald Ave.
Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos
savus reikalus statykime pir gus į jų automobilį, Sirušai
giausia. kalnas. Paftauklt Lafayette
Kurios neužsimokėję šįmet
8980
Tel.
Vic'ory
0728
moje vietoje. Mūsų parap. se tė tapo užmušta ant vietos, o
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road,
skyriuje, prašomos prieš Bei
J. OKSAS
selės mokytojos mokina-auklė- vaikinai sunkiai sužeisti; au
Chicago (3-cių vai. popiet).
mą atsiteisti, kurios išsigaliŠvarus biznis — lietuviškų
2649
West 43rd St.
te tai padaryti.
Valdyba J" m08”
»■»» ™"- tomobilius visiškai sudaužy
knygų, gintarų, laikraščiij ir
kiuoju laiku atlyginimas joms tas.
Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
kitų smulkių daiktų. Tinka
už tą sunkų darbą taip nykus,
A. a. Sirušaitė pašarvota
nėje (West Side).
mas vyrui ir moteriai, jaunam
kad nekartą tenka net pusba- namie. Graboriai Juozapas Euvaikinui bei merginai. Parduo
Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai
džiai pagyventi. Taigi savus deikis ir jo tėvas patarnauja
sime pigiai, reikale parduosireikalus, parengimus saviems'nelaimės ištiktai šeimynai. Dėl
nėje (Bridgeport).
ne lengvais išsimokėjimais. Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmu. M or

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

GEGUŽĖS (MAY) 14 0., 1833, VYTAUTO DARŽE

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS
PARAPIJOS, TOWN
OF LAKE

KAS VEIKIAMA GIMIMO
M AROUETE PARK

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

PARSIDUODA LOTAS

I

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS
WEST SIDE

IŠ N. PRAS. P. š, PARAP,, *
BRIGHTON PARK

CLASSIFIED

OKSAS EXPRESS

NAUJIENOS Iš VISy
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND
ALUMNAI

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

PAVASARINIS PIKNIKAS
įvyks

Nesenai susitvėrus katalikų KOLEGIJOS RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKR.
jaunimo draugija jau gražiai
pasirodė savo darbais. Ypa- VYTAUTO DARŽE GEGUŽĖS 7 d

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL VAKARE
ĮŽANGA 56c IR 35c.

Kreipkitės
laišku:

asmeniškai

arba

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

inčius, Namus. Farmas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westera Avenue
Tel.

Chicago, III.
GROVEHILL 1019

