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Roosevelt atidarys parodą Chicagoj
PARODOS ATIDARYMO ISitiLMES
ĮVYKS GEGUŽES 27 D.
66 valstybės pakviestos ekono
minei? konferencijon Londone
MacDONALD NAMIE, TARIASI
SU J. V. ATSTOVU

PIE MICKONAITE DAINUOJA ŠIAN
DIEN DETROITE, RYTŪI GI ‘
CHICAGOJE
|
Šiandien Šv. Jurgio para- Į naitė atvyksta Chicagon dalypijos svetainėje, Detroite, i-Į vauti “Draugo” vajaus kon-

“
Draugo ”
“Draugo
” eer^e Nekalto Prasidėjimo pa' rap. svet.
vajaus koncertas. Dalyvauja
Geg. 7 —Šv. Petro par., Ke
garsi Lietuvos ir Italijos ope
nosha, Wis.
PREZIDENTAS ATIDARYS
VALSTYBES PAKVIES
ros artistė, p-lė E. MickTuiaiGeg. 8 — Paliulio (Melda
PARODĄ
TOS EKONOMINĖN KON
tė ir vietinis choras, vadovau žio) svet., AVest Sidėj.
FERENCIJON
Tai viena koncentracijos stovyklų Vokietijoj. Tose stovyklose kanclerio Hitlerio vyriau jant varg. J. Čižauskui.
Geg. 9 — Šv. Jurgio parap.
AVASHINGTON, geg. 5. —
sybė laiko politinius kalinius. Atvaizduojamas kalinių patikrinimas .(vadrošaukis).
Gegužės ,6 d. p-lė E. Miokū- svet., Bridgeporte.
Prezidentas Rooseveltas va
ŽENEVA, geg. 4. — T. Sų
kar pakviestas, kad asmeniš jungos sekretorijatas pakvie
ŠV. VINCENTO DE PAU KOVA PRIEŠ ISPANIJOS
PAĖMĖ UNIJOS REKOR
kai atidarytų Chicago šimtme tė 66 valstybes
ekonominėn
LO DRAUGIJOS
PREMJERĄ
DUS
čio pažangos parodų.
Prezi konferencijon, kuri įvyks Lon
SUKAKTUVES
dentas sutiko, kada
parodos done ir prasidės birželio mėn.
MDARIDAS, geg. 4. — Vi
J. Valstybių agentai vakar
BAIGĖSI
GYVAČIAVIMO
atidarymas nuo birželio 1 d. 12 d.
AREŠTUOTAS
“
BEDAR

AVASHINGTON, (per paš si socializmo .priešai pakilo
nuėjo į Chicago “teamsterių”
nukeltas į gegužės 27 d. Birže
LAIKAS.
BIS
”
tų). — Balandžio 3G\ d. visam kovoti prieš premjerų Azanų,
unijos ofisus ir paėmė visus
lio 1 d. prezidentas karo lai MACDONALDAS TARIASI
plačiajam pasauly minėta Šv. kad jį pašalinti iš užimamos
rekordus. Norima patirti, ko
vyno akademijos Annapolise
SU DAVISU
GUDELIAI. Šioj apylinkėj
Ties bedarbių šelpimo stoti
A7incento de Paulo draugijos vietos, jei jis neturi noro mes
kias dideles pajamas turi uni
mokslo metų baigimo iškilmė
yra dideli pelkynai — “pali mi, 758 W. Harrison gat., arės jos viršininkai ir ar jie nepri
100 meti} gyvavimo ir naudin- ti sėbravęs su socialistais.
se dalyvaus.
LONDONAS, geg. 5.
veikkr<) snkaktnv5a.
tuotas komunistų bedarbių ta
valo mokėti mokesčių už savo
Azana kol kas ginasi, bet, om” vadinami. Ten per visų
Anglijos Į
Prezidentas taip pat priė Grįžęs iš Amerikos
rybos narys John Martinshek,,
matyt, kad jis turės pasitrauk kovo mėn. matėsi bevaikščiomė kvietimų tų pačių dienų— premjeras MacDonaldas va- ' Si draugija suorganizuota
kurs nešė iškabėlę su parašu:
Kitados tuo būdu buvo nati šalin.
jančių žmonių. Jie gaudė, dar
kar
tarėsi
su
J.
Valstybių
preParyžiuje
1833
m.
Buvo
ji
tagegužės 27 d., iš didžiųjų eže
“Mes reikalaujame 5 dolerių
gan paimtas ir nubausti Oanerangias po žiemos gyvates pinigais pašalpos
REIKAUfoS ^LYGAUS
rų į įlankų vandens kelįo ati zidento latstoVu Davisu nusi-| <$& maža ir menka. Šiandien
per savai
pone.
ginklavimo, tarifo, ekonomi-' .0 didelė i? saVo gailestingais
ir kimšo į Lonkas.
Mat, čia tę.”
darymo iškilmėse dalyvauti.
.......
------------...... m.i«»
LAIVYNO
konferencijos ir kitais darbais galinga. Kur tik yra
nes
dar neišnyko prietaras,
kad
Padarius kratų, policija pas
PRIEŠ
BOMBININKUS
veikiančiųjų
katalikų, ten ji
PREZ. ROOSEVELTAS klausimais.
džiovintos gyvatės mėsa yra jį rado 1,080 dol. pinigais ir
TOKIJO, geg. 4. — Numa
turi savo šakas. Šiandien jai
PER RADIJĄ
.jo dvi
Denver, Col.,
banko
Illinois legislatūra svarsto
toma, kad japonų vyriausybė vaistas. Tačiau vaistams tin
priklauso
keli
šimtai
tūkstan-'
PRANCŪZIJA NORI MORĄ
knygutes su 3,500 dol.
indėgyvatės”,
įstatymų, atkreiptų prieš borii
būsimoj laivynų konferencijoj ka tik “morcinės
čių katalikų vyrų.
AVASHINGTON, geg. 5. TORIUMO
lių.
bininkus.
Yra
sumanymas
reikalaus sau lygaus karo lai arba tik tos, kurios kovo mėn.
Ateinantį sekmadienį vakare
Šiandien jis teisme
turės bombininkus bausti kalėjimu' |
vyno, kaip turi Anglija, arba buvo sugautos. Nežiūrint be
iš Baltųjų Rūmų per
radijų
PARYŽIUS, geg. 5. - Vy VYSKUPO KUNIGYSTES
iki gyvos galvos.
J. Valstybės.
pinigės, kaimo “daktarkos” apie tai visa išaiškinti
prezidentas Rooseveltas kal riausybės atstovas vakar par
JUBILIEJUS
noriai gyvates pirko ir mokė
bės.
lamentui pareiškė, kad vyriau
(CONCORDIA, Kas., geg. 4. PINIGŲ KALTUVĖS DIRE jo už jas ne pigiau, kaip po 2 PIRMOJI KUOPA IŠSIŲS
MAŽESNĖS ALGOS
Praneš gyventojams
apie sybė pasiryžusi siekti kito ka
— Concordia vyskupas F. J.
TA
Iš 36 teisėjų, priklausančių
KTORE
litu. Ka, kas iš to gerai pasi
savo nuveiktus krašto gerovei, ro skoloms moratoriumo.
Tief gegužės mėn. 16 d. mi
Chicagos savivaldybės
teis
pelnė.
darbus ir kas toliau bus veikia
Iš Fort Sheridano išsiųsta mui, 12 sutinka, kad1 jiems al
nės savo kunigystės aukso ju
AYASHIN.GTON, geg. 4. —
ma.
HITLERIS APVALDĖ PRA
biliejų.
J. V. pinigų kaltuvės
direk 1 ‘ PALANGA ’ ’ VALSTYBĖS į Wisconsino miškus pirmoji gos būtų sumažintos, kad tuo
MONĘ:
jaunųjų bedarbių
savanorių būdu pagelbėti miestui,
TEATRE KAUNE
Jo Eksc. yra gimęs E. Port tore prez. Rooseveltas pasky
ŪKININKAI NUSPRENDĖ
kuopa
—
208
vyrai.
Jie visi
BERLYNAS, geg. 4. — Chester, N. Y., 1881 metais, o rė buvusių Wyomingo valsty
STREIKUOTI
gyventojai. PANAIKINTA KARALIUI
(Griciaus — Pivošos) : 10 yra AVisconsino
Kanclerio Hitlerio vyriausybė kunigu įšvęstas —1908 m. bės gubernatorę, Mrs. Nellie
Kita kuopa bus išsiųsta sek
PRIESAIKA
DĖS MOINES, Iowa, geg. savo žinion paėmė visų Vokie Buffalo, N. Y., ir skirtas Kan Taylor Ross. Vakar prisiek paveikslų šaržas — komedijos
madienį.
dinta.
DUBLINAS, geg. 4. — Ai
nuotrupos), šįmet su patrum
5 .— Ūkininkų sųjungos suva ti.jos krašto pramonę.
sas City vyskupijai.
rijos parlamentas panaikino
pinimu, be '“kepurės ieškoji
žiavime nutarta gegužės mėn.
RASTAS
PAMESTAS
MUSCLE
SHOAL
BILIUS
savo konstitucijoje Anglijosmo” scenos ir pan.). Pernai,
13 d. paskelbti streikų, ty. nie
ŽENEVA, geg. 4. — Nusi
JAVOS
UGNIAKALNIS
PRIPAŽINTAS
KŪDIKIS
karaliui
priesaikų. Iki šiol
“Falangų” pastačius, kilo ja
ko miestams neparduoti.
VERŽIAS
ginklavimo konferencijoje di
kiekvienas
airių parlamento
susidomėjimas: vienoks ir ki
džiųjų valstybių delegatai nė
Suvažiavime dalyvavo apie
AVASHINiGTON, geg. 4. — toks spaudoje, ir faktinai vie
Ties 143 Albany avė. gatvai narys privalomai turėjo Ang
BATAVIA, Java, geg. 4. — kokiu būdu negali
1,500 delegatų iš 21 valstybės.
susitarti,
Senatas 63 balsais prieš 20 nodas — smalsus — publikoj. tėję rastas pamestas vos kelių lijos karaliui prisiekti ištiki
Kelinta diena
ugniakalnis kokios rūšies kariuomenės tu
pripažino Musele Shoal bilių. Kaip operetėje “Perikoloje” valandų amžiaus gyvas kūdi mybę.
ri būt užlaikomos.
GELEŽINKELIŲ KLAUSI Krakoa labai veržias.
Žemesnieji rūmai seniau tai — pridedant vis naujus “gy kis berniukas. Paimtas į aps
Dabar airių vadai galvoja
MAS
krities
ligoninę
ir
pranešta,
apie respublikų savo kraštui.
venimo faktus” (į vaidintojų
dangi nuo to pripažinimo ga padarė.
BOLŠEVIKAI GRIAUJA
kid
jis
sveikutėlis.
lūpas), “Palanga, rodos, gale
li ir šio krašto šeimos nuken
ŠEIMAS — NEVERTI
AVASHINGTON, geg. 5. —
SUDEGĖ
LIGONINĖ
NEPRITEKLIUS VISTIEK
PRIPAŽINIMO
tų laikytis scenoje ir
toliau,
tėti. Visi
turi
protestuoti
Prezkl'entas Rooseveltas pa
NUMATOMAS
SEKRETORIUS FARLEY
(kaip ir tikroji Palanga su sa
prieš sovietų valdžios sistemų,
siuntė kongresui
pranešimų
SAYRE,
Pa.,
geg.
4.
—
Su

AVASHINGTON, geg. 4. —
LOS ANGELES, Cal. (per nes ji griauja ir ard'o šeimas.
vo sezonu). ..A. Vitkauskas.
CHICAGOJ
geležinkelių klausimu.
Nori,
degė
didžiosios
Robprt
Packer
Nepaisant milžiniško išlaidų
kad visi geležinkeliai būtų per( paštų). —Palytechnic viduriVisos kultūringos tautos tu
ligoninės
medinė
dalis.
Ligo

Chicagon atvyksta
paštų mažinimo, vyriausybė negalės
NAIKINA KARVELIŲ.
vesti vyriausybės žinion (kon- nės mokyklos auditorijoj įvy- ri teisę ir priedermę protes
ninėje
buvo
apie
250
ligonių.
departamento sekretorius ,Far > sųmatos subalansuoti. Per me
trolėn).
ko masinis susirinkimas, kurį tuoti prieš despotizmų, prieš
ŪKIUS.
Visi
išgelbėti.
ley. Jis čia apžiūrės naujo paš tus numatomas apie 120 mili-------------------sušaukė piliečių
komitetas, nepadorumų, prieš bile kokį
.GUDŽIŪNAI, Kėdainių ap. to rūmus, kurie dar nebaigti jonų dol. nepriteklius šalia p«
ŽMONĖS KAVOJA MAIS- kad pareikšti protestų prieš krašto rėžimų, kurs ignoruo
SUTIRPO Daug šios apylinkės ūkininkų statyti.
likto didelio buvusios respub
sumanymų Rusijos
sovietų ja gamtiškas teises ir kurs sa KAIP TURTAI
TĄ
likonų vyriausybės nepritek
vyriausybės pripažinimų. Tar- vo piliečius pavergia. Šeima
kartais
NEAYARK, N. X, geg. 4. — iki šiol laikė pulkus,
AVASHINGTON, geg. 3. — pe kalbėtojų buvo ir mons. J. yra civilizacijos daboklė. Vals Mirusiojo G. J. Gouldo 17 mi- net po kelis šimtus karvelių.
LAVONAS STATINĖJE liaus.
Krašto vyriausybė patyrusi, Cawley. Jis kalbėjo tema: tybės ir organizuotos
visuo lijonų dol. vertės turtų per e- Naudos iš jų nė jokios neturė
Sanitariniam perkase
ties
kad daugelis žmonių
visam “Sovietų Rusija ir šeima.”
menės svarbiausia pareiga y- konominį krizį sutirpo iki 324, jo, nebent tik tiek, kad pasik
ORO STOVIS
Lockpo.rt
rasta
statinė
ir
joje
j
------------lausydavo
karvelių
burkavi

krašte superka ateičiai daug
Gerb. monsignoras pareiš- ra šeimų saugoti ir
gelbėti 630 dolerių.
apie 55 m. amž. vyro lavonas.! CHICAGO IR APYLlN“mo. Dabar taupumo
sumeti
visokio negendančio
maisto,' kė, kad amerikiečiai vieningai jos vystymuisi. Jei bolševikai
kad tuo būdu paskiau išveng- ir energingai turi protestuoti tai visa paneigia, jie nėra ver’ SKAITYKITE IR PLATDJ mais, karvelių ūkiai panaikina' Spėjama, kad statinė vandeny KĖS. — šiandien i dalies de*
keletu mėnesių mirkus.
besuota; šalta.
ti numatomos brangenybės, j prieš sovietų pripažinimų, ka ti pripažinimo.
mi arba sumažinami.
KITĘ “DRAUGĄ”

vyks

pirmutinis

LIETUVOJE CHICAGOJE

Infliacija nieko kita tiek daug skaudžiai
neištinka, kaip darbininkus ir tik darbinin

“DRAUGAS”

PAGERBĖ SAVO KENTĖTOJUS

Japonai katalikai nesenai pagerbė savo
kentėtojus už tikėjimą. Arti Nagasaki miesto
yra didelis japonų katalikų vadinamas šven
tasis Kentėtojų kalnas. Dvi tūkstantinės ja
ponų — vyrų, moterų ir vaikų, maldininkų
grupės nuvyko į tų kalnų. Visi susėdo pašlaity, kur japonas vyskupas Hayasaka ir japo
nai kunigai sakė prakalbas apie pergyven
tus japonų katalikų žiauriuosius laikus.
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Sveikata -- Brangus Turtas

kus ii’ j y seimas.
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Penktadienis, gegužės 5, 1933
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Chicago

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mil
eli dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jie
telkia profetiijonaUus patarimus skaitytojams lr mie
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Uosi

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
arba tiesiog Dr. Račkul, 3051 W. 43rd SU, Chicago.
Illinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikta paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
S) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti | lalkraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Vi tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 centus.

- '■------ u

Prieš keletu šimtų metų katalikų tikėji
NUODAI DIRBTUVĖSE
mo šviesų Japonijon įnešė šv. Pranciškus
DIENOS KLAUSIM/
Ksaveras. Krikščionybė ėmė plisti. Pagonų
Didelėse dirbtuvėse rečiau
INFLIACIJA IR DARBININKAI
vadai nusigando ir jų pastangomis japonų; pasitaiko apsinuodijimų, nes
vyriausybė griežtai uždraudė japonams išpa darbdaviai panaudoja įvairias
Abieji J. Valstybių kongreso rūmai pri
žinti Kristaus mokslų. Sukelti baisiausi per- priemones, kad apsaugoti sa
pažino dolerio infliacijų, taip kaip to prezi- j sekiojimai. Minėto Nagasaki kalno pašlaitė vo darbininkų sveikatų nuo
dentas Rooseveltas pageidavo. Maisto ir ki- Į je 26 japonai katalikai buvo nukryžiuoti. 24 1 pavojų. Mažesnėse dirbtuvėse
3

jįmų už tikėjimų dalininkais.
| čiu priviso mažų liglaikinių
Žiauriausieji katalikų persekiojimai Ja- dirbtuvėlių, kur darbininkus
ponijoj tęsės apie 300 metus. Japonija nuo baisiai išnaudoja, o jų sveika
ptį aūkstyn.
*•'
viso pasaulio buvo užsidariusi. Niekas iš sve ta visiškai nesirūpina.
!Iš kalno buvo numatyta, kad dolerio in timšalių nebuvo Japonijon įleidžiamas, taip
Kiekvienas lietuvis privalo
fliacijų. skaudžiausia ištiks darbininkus. Tas pat ir japonai kitur neišvykdavo. Japonų pats savo sveikata rūpintis,
jųu/pijkioši. Barbįninkus infliacija jau ima pagonis istorikas Takegoši pripažįsta, kad privalo žinoti apie industriįspausti. Kada viskas eina brangyn, darbinito persekiojimų laikotarpiu daugiau kaip 250,- mus pavojus ii. t, pavojų vekamsjątl^gipjjuA& už darbų nedidinamas. Dir OtKL^atalikų nužudyta. Be to, dešimtys tūks- ngti.
, • ’
tie ji žmonės jąu’ nusiskundžia, kad! einfei* tąįičnų iš;. savo,tėviškių būvo dšfcremta. Paga- gei dirbtuvėlėje yra kamša

antika* Jdt&Mnifeliaihk nustatyti Tudžmusiųjį

(Pabaiga)
R<eiki& be jokios baimės apsistoti prie
klausimo, ar stebuklų pripažinimas yra
suderinamas su mokslinio pažinimo pri
gimtimi?
Žinome, jog religiniam pažinimui vi
sai negalimas stebuklų neigimas. Galima
sakyti, jog mūsų tikėjimo gilumas parei
na nuo sugebėjimo regėti pasaulyj ste
buklus. Juk tikėjimas atskleidžia nuims
Dievą ne kaipo idėjų, bet kaipo aukščiau
sių Jėga. KrikŠčidniško tikėjimo akimis

žiūrėdanu, matome Dievų kaipo dangiš
kąjį Tėvų, j kuri kreipia ! mūsų siela var
guose ir džiaugsmuose, Kurio švie-a ir
meile palaikomas mūsų gyvenimas.

Stebuklas *n Di*»vo veikimas pasau
lyje. Stebuklą-; tenai v»*a, kame įvykiai
Dievo į^fos t va'komi, o nėra tai grandis
pr’eža žp, iy pasėkimų eiga natūralių
rei-kiniu. Todėl neigti stebuklų galimybe,
t,i akyti, jog Di-vas negali "Pikti pa
saulyje, -jog Dievas negali atsakyti j jnfi• ) jira-v’»'Hs NpMtpbėl'nų įnjr t’kintieii

D-ro RaSkaus atsakymai į
klausimus
Atsakymas Mykolui T. —-

ŠV. KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJŲ SEIMAS

PASISKUBINKIT, KAD
NEPAVĖLUOTUMĖT

Daug žmonių jaučia “lyg kas i VIEŠAS KVIETIMAS GERB. Transatlantinis Dariaus-Gi
bėginėtų po skūra.” Nors tai DVASIŠKUOS, PROFESI- rėno skridimas į Kaunu arti
nėra normalu, bet pavojų nė J0NALŲ, DRAUGIJŲ BEI nas. Kaip žinoma, jie iš New
ra. Vieni tų “bėginėjimų po VISUOMENĖS VEIKĖJŲ Yorko išskris apie gegužės 20
skūra” jaučia kuomet prade
d. Taigi vos pora savaičių be
<*» tukti> kitieu,s tal darosl
Šv. Kazimiero Akademijos liko iki to laiko. Dienos bėga
dėl stokos išsimankštinimo ar Rėmėjų1 Draugija laikys šįmet nejučiomis.. r 1
ba nuo nusisėdėjimo, kitiems savo 14 seimų sekmadienį, ge
Skrisdami į Kaunu D&riustis, pefšilta, jei ventiliacija gi nuo nervuotumo bei kito gužės 21 d. Seimas prasidės Girėnas savo lėktuvu vež ir
šventomis Mišiomis ĮO&O va
bloga ir oras gan švankus, tai kių priežasčių;
paštų - amerikiečių lietuvių
įvestos aišku kad ten nesveika dirbti. Atsakymas O. F. — Kas landų ryto,tšv. Kazimiero Selaiškus. Vienų kajako pervežiSuterštus oras žmogui yra nuo perdažnai"slogomis serga, pri serų Vienuolyno koplyčioje. Po ni&š,’ 'ženkleliai ir t.t./kainuos
ll^nims’Mįįo’’įša^tai’kk^o sodžiuose
dai. Švankus oras darbininkų valo nueiti pas gydytojų? ii Mišių, pietūs Vienuolyno Au $2. Tai visai nebrangu suly
tyti ;pagūniši|us diėvnamius. Urakami sodie silphina, atima jam apetitų, rimtai gydytis. Iš slogų kar ditorijoje.
ginus su tuo istoriniu žygiu,
čiai atkakliausia šiam įsakymui priešinosi. kamuoja dažnai galvosopis, si tais pavojingos ligos praside
Seimo posėdis bus Šv. Pa kokį pasiryžę atlikti mūsų
Jie visi buvo areštuoti ir nubausti sunkiai lpnina kraujo atsparumų prie da. Kiekviena sloga silpnina
drųsuoliai.
siais darbais. Jų dauguma žuvo kalėjimose, ligas ir palengvėi jo sveikatų i žmogaus sistemų; kai dažnai nos Marijos Gimimo parapijoj
slogos kamuoja, tai reiškia svetainėje, prie Washtenaw a- Jau visa eilė žmonių per
neišsižadėdami savo švento tikėjimo.
naikina.
Ir tik 1853 metais japonų vyriausybė Labai daug lietuvių dirba kad kūno gajumas ir atspa- ve. ir 68th g-vės. Posėdis prft- “Draugo” redakcijų užsisakė
atidarė katalikų misijonieriams savo krašto tokiose dirbtuvėse, kur kas- rūmas yra sumenkėjęs, ir ta- sidės 1:30 vai. popiet. Seimui specialus laiškus į Lietuva.
sienas. Nuvykę ten misijonieriai Urakami ir dien čiupinėja nuodus, arba į- da yra pavojus gauti džiovos užsibaigus, Vienuolyno audito- Visiems pasiųsta specialus nu
rijome seimo dalyviams bus va- meruoti vokai su J. A. V. pakitur rado daugiau kaip 30,000 praktikūo kvepia į plaučius nuodingas ligų.
Sto ženklais, specialūs lakštai
jančių katalikų. Neturėdami nei kunigų, nei dulkes, dūmus, garus ir dujas. Atsakymas L. D. — Tamsia ltarienė ir programa.
I laiškams rašyti su įspaustu
bažnyčių jie pasauliniu būdu pildė tikėjimo |Vįenį nežino apie apsinuodi- esi perjauna gauti vėžio ligų.
Į
seimų,
toj
dienos
puotas
if.|<tuvo vardu “Lituanica” ir
tiesas ir jų tikėjimas per 300 metų negalėjo J jjmo pavojus, o kiti nepaiso; Nesirūpink ir sau ligos neįsi
išgęsti. Pagonys pamatę, kad yra daug ka-'ir tik tada jau aimanUoja kai kalbinėk. O prišašusių nosies ir programų kviečiame visus visos informacijos,
jus, mūsų brangūs prieteliai, I
talikų užsilikę, iš imperatoriaus išreikalavo nuodai visiškai suardo jįj svei- šnervę plauk su ramunėlių ar geradariai
l ^as ^ar nor*
laiškus
paskelbti naujus persekiojimus, nepaisant katų.
bata ir paskui ištepk su glyį Lietuvų Dariaus-Girėno lėksvetimų kraštų konsulų protestų. Tik iš Ura- Iš visų industrinių nuodų serina.
Nuoširdžiai prašome gerais tuvu prašomi pasiskubinti. Chi
kami apylinkės apie 3,500 katalikų ir vėl pavojingiausia yra švinas. To Atsakymas visiems skaityto rėmėjoms patarimais ir auko- ca£os ’r ap>linkės lietuviai ga
ištremta į Japonijos žiemius.
liau labai pavojingi nuodai y- jams: Iš Detroito, Philadelplii- mis paremti Akademijų ir seasmeniai atsilankyti į ‘Drau
1873 metais japonų kunigaikštis Iwaka- ra arsenikas, fosforas, gyva jos, Pittsburgho, Clevelando,
serų darbuotę. Tikimės, kad S°“ redakcijų, o kitų miestų

1 aciau sis sumanymas, kiek ži
noma, neranda sau reikalingo kongrese pri
tarimo. Prieš siunanymų protestuoja pramo
ninkai, kurie vis gi dar yra pakankamai ga
lingi krašto politikoje.
Negali būt dviejų nuomonių, kad be ko
vos darbininkai nesulauks sau didesnio at
lyginimo. Kovų gali vesti tik organizuoti dar
bininkai. Kas gi daryti na^ptnbMiotlteins ? O
šių pastarųjų visur yra didėW*dauguma. AiŠ
ku, jie bus ir toliau išnaudojami.
Bet taip pat turi būt aišku, kad jei kraš
to vyriausybė nesusigriebs darbininkus ap
saugoti, ateityje ji savo demokratų partijai
iškas gilių duobę. Darbininkai turi galingus
ginklus. Tai rinkimais balsus. Jie galės ir
mokės atsimokėti visiems tiems, kurie jų bū
timi nesirūpina, kurie juos ignoruoja ir pa
duoda išnaudojimui.
Ne mažas kongreso narių skaičius kovo na leidosi kitas valstybes lankyti. Visur jam sis sidabras, zinkas, varis, ajo prieš infliacijos bilių. Jie sakė, kad kas reikštas didis neprielankumas. Tada jis apie niliniai dažai, actai, amonija,
iš to naudos, jei ateity už du dolerius bus tai pranešė imperatoriui ir reikalavo visus! ben žinąs, turpentinas, medinis
galima piikti tiek, kiek pirmiau buvo ui ištremtuosius krikščionis paleisti.
alkoholis, vamišio ‘removers’,
Pagaliau 1889 metais Japonija pripaži- Įangliarukštis, suifurinės dujos
vienų dolerį nuperkama.
Demokratai tačiau neatsižvelgė į šį svei no naujų konstitucijų, kuriaja religinė laisvė įr t.t,
kų argumentų ir balsavo už infliacijų gal užtikrinta.
Visi tie nuodai yra didžiai
Šiandien Japonijoj yra apie 120,000 ka pavojingi darbininkams vyra
tik dėlto, kad patenkinti savo šefų — prezi
talikų.
dentų.
ms, o moterims yra dar pave

AR GALIMI IR AR YRA STEBUKLAI?

DR A M. RAČKIS
3051 W. 43rd St.
Chicago
Tel. Lafayette 3057

jingesni. Apie šių nuodų vei
kmę, apie ankstyvus simpto
mus, apie apsisaugojimo bū
dus ir kitas svarbias darbini
Pasiskelbęs Kubos šaclunatninkas Jose Capablanca su
nkams žinias bus plačiau pa prof. Herman Steiner vienam Los Angeles, Calif., atletų klu
rašyta sekančiuose straipsniuo be lošė šachmatų gėmį gyvomis figūromis. Paveikslas nu
se, kurie tilps “Drauge” pe trauktas lošimo metu. Gėmį laimėjo kubietis.
nktadieniais.

tų gyvenimui reikalingų kaina palaipsniui di- j jų buvo atgabenti net iš Kyoto, o 2 kiti sava-'dažniau pasitaiko apsinuodijidėja. Tas reiškia, kad pragyvenimas brang- | noriai prisijungė prie anų, kad būti jų kentė-'mų. Ypač dabartiniu sunkme-

sta. Kada andai pirmutinis senatas pripažino
infliacijos bilių, per kelias dienas viskas apie
7 puoš. pabrango. Dabar brangenybė ims ko-

//

Kenoshos ir kitų miestų skai-'gįaįs sunkiais laikais mūsų ne lietuviams reikia tuojau siū
tyt ojai užvertė mane laiškais' apleisite.
sti užsakymas ir pinigai ($2).
ir vis prašo, kad atsakyčiau

jiems į jų klausimus asmeniš
kai laišku, o ne per ‘Draugų.
Labai esu savo profesija už
imtas ir negaliu suspėti kiek
vienam laiškus rašyti. Labai
atsiprašau.

jokiu būdu negali sutikti su stebuklų nei ir pasekmių! grandinę visai atitinka krikš
gimu ir turi teisės ištirti, ar iš tikrųjų čionybės supratimų apie Dievų. Pripaži
stebuklų neigimas turi rimto pagrindo.
nimas tokio pasaulio tikslingumo, tai ne
Tie, kurie abejoja apie Dievo buvi reiškia, kad reikėtų atmesti Dievo veiki
mų, tegu kai kuriam laikui pripažįsta jo mų pasaulyje.
<
buvimų, ir tepaklausia savęs, kaip Die
Taip vadinamasis deizmas ir rako,
vas gali veikti pasaulyje? Aišku, kad Die kad Dievas sutvėręs pasaulį ir jo įstaty
vas dvejopu būdu gali pasireikšti pasau mus, visai nesirūpinus pasaulio likimu ir
lyje: )1 Dievas veikia pasaulyje, pasinau pasaulis esųs be jokio Dievo įsikišimo.
dodamas gamtos įstatymais, 2) arba nau Taip galvoti, tai Jyg sakyti, jog Dievas
dojasi įstatymais viršgamtiškais. Jei Die sutvėręs pasaulį dėl savo kaprizų, kas vi
vas veikia, panaudodamas gamtos dės sai nesuderinama su Dievo savybėmis.
nius, ar galima tokius Dievo reiškinius
Jei žmogus, pasidirbdinęs įvairių įpavadinti stebuklais?
rankių, nenustoja rūpintis jais, dėl ko gi
Tas, kuris pripažįsta, kad Ditvas yra, Dievas, sutvėręs pasaulį, turėtų nuo jo
nuosekliai galvodamas turi pripažinti Jį nusigręžti. Tikintiems žmonėms daug pa
vi’atos tvėrėju, nes jei Dievas ir pasau sako apie Dievo veikimų Kristaus žod
lis būtų nepriklausomi vienas kito, tai žiai: “Mano Tėvas iki šiol veikia” (Jo.
reikštų, kad pasaulis pats savaime yra, 5, 17). Nėra pagrindo manyti, kad pasau
i’’ kad ji3 nuo Dievo nepareina. Jei taip lio gyvenimas būtų galimas be Dievo.
IŠ tikrųjų, jei Dievas sutvėrė pasau
būtų. tai nereikėtų Dievo pripažinti.
Kiik'-č’tnybės mok-lo nuopelnas, kad lį ir nustatė dėsnius, tai jis gali pakreip
ji iškėlė ir sustiprino mintį, jog pasau- ti pasaulio gyveninių, visai nesunaikinda
L je viešpatauja nepakeičiami į tatytnai, mas nustatytų dėsnių ir panaudodamas
pačioj gamtoj giūdinčias jėgas. JeU nnotobuliausia tvaika ir harmonija.
•
Todėl griežtos mokslo pastangos-vi/^ gu^ padirbęs airtomobiljį, pagal savo pla:'.v rasti tvarka, susiieškoti
JJ?
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žodžiai tai sėkla is kurios- auga amžini daiktai, dėlto jie reikia sėti labai at-
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6ARSINKITĖS "DRAUGE

Daryk tiktai tų, kas tave dvasiškai
išaukština ir kartu yra naudinga visuo

,

Užsakymai bus tuojau išpildy

.

„ .
.
1: ir pasiųsti vokai, lakstai ir
Centro Valdyba ir
1
r
šv. Kazimiero Seserys ^formacijos.
Pasiskubinkit.
...............
Užsakymus siųskit “Draugas”
U'Pub. Co., Ig. Sakalas, 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, UI.

sulig reikalu važiuoti, arba sustoti, pa
sukti į vieną ar kitų pusę, tai kaip galima
būtų tvirtinti, jog Dievas negalįs pasau
lio gyvenimo tvarkyti, visai nenaikindamas nustatytų dėsnių.
Taigi, kai statomas klausimas, ar ga
limas Dievo veikimas pasaulyje pagal nu
statytus dėsnius, turime atsakyti, kad vi
sai galimas. Tas teigiamas atsakymas
plaukia iš fakto, kad ir žmogus gali pa
sielgti su savo kūriniais, kaip jam pa
tinka.
Pripažinimas galimumo Dievui veik
ti pasaulyje yra tolygus pripažinimui ga
limumo stebuklų pasaulyje. Toks Dievo į
veikimas galima pavadinti stebuklu todėl,
kad vienas nr kitas reiškinys ne savaime
įvyksta, neatsitiktinai, bet todėl, kad Die
vas pakreipė taip tuos dėsnius, kad jie
iššauktų tam tikrų reiškinių.

menei.

.

si. Kazimiero Akad. Dr-jcs .. .

OBUOLYS ANT TAKO
Obuolys ant didžio tako
Kažin kaip keistai pateko!
Toksai didelis, nunokęs.
Rodos, imk tik ir naudokis.
Obuoly, tu obuolėli,
Auksaspalvi obuoliūkšti
Kas tau pakraščius atskėlė
Kas ragavo tavo rūkštį?
Kokių pavojingų dalį
Davė tau patsai likimas
Paleista nuo sieto žalė
Čiukė, cypė —- visos ima...
0, čionai ant tako šito
Bulių nuolatos badyto,
Kiaulių rausto, trypto ožkų...
Trošku, obuolėli, trošku!
Obuoly skaisčiausio aukso,
Kad galėčiau širdies vieton
Pasiimčiau ir čia auk sau,
Kad pavojai neužlietų...
Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu — šia obuolys ant tako,
,

Dėl kurio tiek seilių teko
Varvmt lenkui, švabui, rusui’

I

Penktadienis, gegužės 5, 1933
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nikams Birutės darže. Daržas Avė., buvo labai susirgus ge val., prasidėjo gegužinės pa
yra kuo puikiausiai ištaisytas. rklės liga, (ąuincy). Gydyto maldos, kurios mūsų bažny
jas keletu kartų piovė auga čioj bus kas trečiadienį ir pe
Šv. Pranciškaus Vienuolyno lus iš vidaus per burnų. Mer nktadienį vakarais. Gegužės
viršininkė, Motina Dovida va gina buvo rimtam padėjime, mėnuo yra vadinamas Mari
žiuodama iš Grand Rapids, bet yra vilties pasveikti.
jos mėnuo, paskirtas ypatin
vo sustojus vienai dienai pa
gai Jos garbei. Atsiminkim šį
TAIP PAT DALYVAUJA VIE
viešėti pas mūsų sesutes.
Yra geros širdies žmonių, mėnesį Šv. Bernardo maldų,
TINIS CHORAS
Tylutė
kurie atjaučia ligonius. Jau kurioj jis sako, kad nei vienas,
i
daug kartų teko sueiti su J. kuris kreipiasi prie Kristaus
Šiandien 8 vai. vakare, šv. Jurgio parapijos svetainėje
prasidės “Draugo’’ vajaus koncertas, kuriame dalyvaus ar
X AVomen Drivers Institu Alkevičium ir jo moterim lan- Motinos, prašydamas pagaltistė p-lė EMILIJA MICKŪNAITĖ ir vietinis parapijos cho
te bus atidaryta mokykla, ku kant lietuvius ligonius vargšų Ims, nepasilieka apleistas. Yras, vadovaujant varg. p. J. ČIŽAUSKUI.
rioj moteris mokins automobi name. Patėmijau, kad jie ne patingai verta jaunimui lan
Vienintelė proga išgirsti ir pamatyti savo parapijoje
lius valdyti. AVomen’s Safety ateina tuščiom rankom; vis kyti gegužines pamaldas, nes
- garsią, Lietuvos ir Italijos operos artistę, kuri tikrai pasižy
committee su Automobile Club atneša tai cigaretų, tai kitko Marija yra jaunimo skaisty
mėjus muzikos meno srityje, gabi, talentinga, pilnoje pras
of Michigan ir Detroit Fede vargšams nuraminti. A7argšai bės, to brangiausio turto, glo
mėje artistė.
P-lei E. MICKŪNAITEI akompanuos p nas J. ČIŽAUSration of Womens Clubs, duos yra labai dėkingi tokiems ge bėja. Tegul kreipiasi mūsų
KAS.
pamokas Federation klubau- radariams. Tai tikras krikščio jaunimas prie Jos, kurių Die
zėj, Second and Hancock ave- niškas darbas. Ir kaip ramu vas paskyrė būti Jo amžinojo
Palaidotas bal. 20 d. naujuo
nues, kas trečiadienį, gegužės tiems ligoniams, turint prie- Sūnaus Motina. Kuris jauni
se Holv Sepulhre kapuose. Pa
mėn., 8 vai. vakare. Instruk telių. Ateis laikas, jie atsiima kaitis ar mergelė bus Jos glo
tarnavo grab. D. B. Brazis.
torium bus H. O. Rounds di savo užmokestį už gerus dar boje, gaus laimės būti gera
Tėvams paliko didžiausį liū
Šv. Antano parap. vaiku
rektorius of Safety & Traffic bus.
motina ar geru tėvu.
desį,
nes
vienas
a.
a.
Juozas
čių Pirmoji Komunija buvo
of Automobile Club.
bal. 30 d. Iškilmė buvo prire tedirbo ir užlaikė visų šeimy
Jono Miglino sūnus, 18048 Choro praktika, kuri papra
Dainininkė M. Čižauskienė, koloratūrinis
X Detroito miesto darbiningta Sesučių rūpesčiu; vaiku nų. A. a. Juozas 9 m. išdirbo
soprano, kuri gegužės 9 d. duos koncertų
I ūkams algas moka skriptais. Cbamberlain, stengiasi įsigali štai būna penktadienio vaka
Grand Rapids, Midi., Šv. Jurgio dr-jos salėje.
čiai gražiai išmokinti; bažny prie Michigan Central. Būda-1
Jau išmokėta daugiau kai $5,- ti į matrosus (jūrininkus). Jis rų, atkelta į kitų vakarų, iš
mas gabus, turėjo gerų, atsa- Į
čia, altoriai gėlėmis išpuošti.
yra gudrus vyrukas. Egzami priežasties E. Mickūnaitės ko
komingų darbų. Pirmiau pri-. tokiems papuošalams padirb- susirinko pasilinksminti. Labai, 500,000. Manoma dar išleisti
Kleb. kun. I. F. Boreišis pa klausė L. Vyčių 102 kp., vi- [ti. Dvi statulos: Panelės Šve-'gražu, kad mūsų jaunimas sa- $8,000,000 skriptų.
nus išlaikė ir, laukia priėmi ncerto, kuris rengiamas “Drau
sakė pritaikintų su gražiais
mo.
go” vajui baigti. Nedažnai
-įqq bažnyčių atstovų dapamokinimais pamokslų, kuris sada dirbdavo. Negalėdamas Įnčiausios ir Bernadetos taip- vo o ne svetimtaučių vakarus i
pasitaiko proga pasiklausyti
dėl darbo su jaunimu links-'gi bus įstatytos. Statulas, ku-'remia,
I lyvavo buv. majoro Frank
ne vienam išspaudė gailių aTrečiadienio vakare, 7:30
(Tųsa ant 4-to pusi.)
mintis, kp. apleido, bet už tai rios kainavo $140, paaukojo
iMurphy išleistuvių vakare. Ji
šarų.
brolį prirašė, kad dalyvautų * geraširdis Juozas Karvelis. Detroitiečiai, nepamirškite ' saį paskirtas gubernatorium
Vyčių tarpe.
Bielickas pats rinko aukas nuo; geg. 5 d., 8 vai. vakare ateiti philipinų saloms. F. Murpby
Lietuvių lakūnų Detroito rė
geraširdžių žmonių dėl med- į šv. Jurgio parap. svetainę,; p.a geras katalikas. Naujas
mėjai nuo vakarėlio pasiuntė
ŠIANDIEN PRASIDEDA
Lakūnų naudai vakaras bal. žiagos. Vardai aukotojų po įr paklausyti artistės daininin-!Detroito majoras yra Mr. Cou$42.10. L. M. Klubas $25.00.
20 d. Lietuvių svet. pavyko. $5.00, arba daugiau, yra iš- kės E. Mickūnaitės koncerto. Į sins> jr.
Viso $67.10. Detroitiečiai ap
Biznierių suaukoti valgiai ir .kalti ant mūro,
Parap. choras ir mokyklos vai
X Uždarymas dviejų ban
gailestauja, kad lakūnams išgėrimai išleisti. Gražiai pasi Kleb. kun. J. Cižauskas, pa- kučiai jau daug tikietų išpar- kų: First National Bank of
skrendant į Lietuvų negalėk
KURIUOSE DALYVAUS
darbavo M. Adonaitis, V. Va- rap. komitetas ir visa parapi-' davė. Koncerte taipgi daly- Detroit ir Guardian National
jau jįj pamatyti, todėl gi tikisiukonis, kurie sukolektavo j ja širdingiausiai dėkoja p. A--vaus muz. J. Cižauskas ir pa- Bank of Commerce, reiškia už
mosi, kad sugrjzus džiaugs-.
... .
° .reikmenis. K. Samsonas foto
domui Bielickui už jo taip .lapijos choras.
darymų 100 kitų bankų, dėl
mmgai sutiksime.
!
„
, .
v
grafas paaukojo gražų Vytau- gražų papuošalų bažnyčiai,
to, kad jie buvo konsoliduoti
to paveikslų, kurį nupirko dr. Jam už taip gražus darbus tik
Geg.
14
d.
—
Motinos
diesu kitais bankais.
Art. J. Olšauskas ir K. Ka J. Jonikaitis. Šauniai pasiro
vienas
Dievas
tegalės
atlygint,
noj
Šv.
Jurgio parap. svetaiX Maldos Apaštalystės drvaliauskas grįždami iš Chica dė mūsų biznieriai su parama.
gos į New Britain, Conn., bu Gauta sveikinimo telegrama Patartina visiems lietuviams nėję 6 vai. p. p., Moterų Su jos susirinkimas įvyks sekmad.
vo sustoję Detroite porai die nuo lakūnų Dariaus, Girėno. važiuojant pro šalį sustoti ir jungos 54 kp. rengia bunco gegužės 7 d., Šv. Jurgio panų. Pasisvečiavo, atlankė se Priimta dideliu rankų ploji pamatyti šių gražių vieta, tik ir šokius. Visos dukrelės atsi- rapijos mokyklos kambary,
vienų tokių Detroite, ir pasi- veskite savo mamytes parody tuoj po sumos. Nariai malonus pažįstamus.
mu. Pelno liko keletas desėt- melsti prie Panelės Švenčiau- ti ‘‘good time.”
nėkite dalyvauti.
kų. Ačiū visiems dalyvavu sios, paprašyti sau malonių.
X 6,000 Detroito katalikų
L. Vyčių 102 kp. basebolės siems ir aukotojams.
Orui atšilus, salėse veikimas vaikų lanko nekatalikiškas
komandos pirmas žaidimas įBal. 25 d. Šv. Jurgio parap. baigiasi. Prasidės piknikai. Vi mokyklas.
Detroito Žiedas
vyksta geg. 7 d., North AVestklubas mokyklos svetainėje soms draugijoms patartina iš
ern field, 3:30 v. Vyčiai pasi
surengė šokius. Daug jaunimo anksto užsisakyti dienų pikryžę šių vasarų laimėti garbės
vainikų.
Jau buvo minėta, kad geg.
Mykolas Meyers, kuris mi
P-lė Emilija Mickūnaitė
Pavasario dienos darosi šil 7 d. įvyks visų gražiausios sorė Eloise vargšų namuose, bal.
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadelphijos
tesnės. Tas žmones džiugina, dalicijos iškilmės Šv. Jurgio
8, palaidotas iš Šv. Petro ba
kad vargšams nors tyru oru | bažnyčioj per sumų 10:30 vai.
žnyčios bal. 25 d. Nepapras
bus galima pakvėpuoti.
jyto- Dus iškilminga procesitas atsitikimas, kad lavonas
Pirmutinis Koncertas
.
....
. 'ja, kurioj dalyvaus apie 200
išbūtų
septyniolika
dienų
neKai kurios automobilių di-v- , - . . v
DETROITE
,x
. ,
.
J , . mergaičių, taipgi virs 20 nauIpalaidotas. Dėl kokios prieža
rbtuves pradeda geriau dirbti, i- -x j
k , , ,
.
’ jokių sudės įžadus, gaus dipŠiandien, Gegužės 5 d.
sties taip atsitiko? Vaikai už
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
miršo savo tėvų. Jo gyvena
■et darbo gavimas yra didele
, Per - sumų
•• priet» altoriausiliūs.
AŠTUNTĄ VALANDĄ VAKARE
sūnus ir duktė Detroite, bet
f ,
,
m. .
. lomus ir priims Romos medžTsunkenybė. Tikimosi sulaukti
.visos mergaitėm giedos Panelės
tėvų ne tik neužlaikė, bet ati
pagerėjimo
nepermatoma.
Bu- k
v.
•
•
x . .
Gegužes 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
darbų
pagerėjimo,
_ _____
i j bet
><• i greito
• _• 'Švenčiausios giesmes, taipgi
davė į vargšų namus, ten jo
vo manoma, kad Micbigaho
in corpore priims šv. Komu
parap. svetainėje (Brighton Park).
nelankė. Kaip Mykolas mirė,
valst. po balsavimų gaus alų
nijų.
nors buvo žinoma, kad jis tu
ir su tuo alum ateis daug da
Gegužės 7 d. šv. Petro parap. svet. 7th
ri
giminių,
bet
negalėjo
jų
su

A
’
patingas
gražumas
bus
tai
rbų, bet Ijansinge, tarpe poli
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.
rasti. Klebonas taip pat jų
tikierių dėl pervedimo alau.’, — pašventinimas ant švento
neturėjo adreso.
eina smarki kova, kas ir ne riaus “Liurdo” (Atvaizdas iš
Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos
Atvelykį vaikai nuvažiavo
prileidžia prie balsavimo leis Prancūzijos), kurių rankomis
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road,
atlankyti
tėvų, bet jiems pa
ti alų pardavinėti. Kadangi padirbo parapijos zakristijo
Chicago (3-čię vai. popiet).
sakyta, kad tėvas jau dvi sa
demokratai yra didžiumoje ir nas p. Adomas Bielickas.
vaitės kai miręs. Nesuradus
pats gubernatorius demokra- Nors, kaip visiems, ir p. BieGegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
giminių, kūnas atiduotas metas, tikimos, alus grįš, kad lickui alga sumažinta, ir sun- j
nėje (West Side).
dikalei mokyklai. Kūnų sura
tik žmonės turėtų už kų to a- kus jam su šeimyna pragyve
do, bet kokį darbų turėjo gra
nimas, bet mylėdamas bažny
laus nusipirkti.
Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai
borius Rokas.
čių ir savo darbų, savo liuosųnėje (Bridgeport).
Žmonės turi dažniau atlan
Bal. 17 d. Juozas Sinkonis, jį laikų pašventė gražiam da
kyti pažįstamus ligonius
ir
26 metų amž., nuėjęs į svečius rbui. Jis savo gabidmis ran
Prie šių koncertų progra
duoti savo klebonui žinių, kai
pas Gedvilus staiga mirė. Prie komis daug gražių dalykų ba
mų prisidės ir vietiniai pa
ligonis yra ligoninėj, o ypa-l
žastis tiriama. Jaunikaitis bu žnyčiai yra įtaisęs. Ir dabar
rapijų chorai.
tingai tokioj, kurių valstybė
vo blaivus ir doras, Šv. An p. Bielickas padirbo originalį
užlaiko.
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE
tano bažnyčioj atlaikyta pa dalykų, kuris amžinai paliks
Muz. J. Cižauskas, dainininkas-baritonas, varg. šv. Jur
ĮŽANGA 50c IR 35c.
maldos, kleb. kun. I. Boreišis bažnyčiai atminimų. Tai rei gio parap., Detroit, Mich., padės savo žmonai iipildyti kon
E.
Petraičifltė,
1928
Sbaron
pasakė pritaikintų pamokslų. kia žmogaus didelių gabumų certų geg. 9 d., Grand Rapids, Mich.

P LE EMILIJA MICKŪNAITĖ ‘DRAUGO’
VAJAUS KONCERTE

B

VEST SIDE

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

EASTSIDE

B

Iš ŠV, PETRO PARAPIJOS

Penktadienis, gegužės 5. 193*1

D R X U G A S
tyti šios žemės gražumų arti
stų balsuose.
Šį džiaugsmu tikrai patirsi
me atsilankę į muzikų Gižaus
k., koncertą, kuris įvyks antradienį, gegužės 9 d., 7:3O vai.
(Tęsinys nuo 3 Čio post) vak., Šv. Jurgio dr-jos svetokios artistės. Tat visi ehori- tainėje.
štai nori dalyvauti tame kon-Į Nedažnai gauname progos
certe. Graborius S. Kokas pa-'išgirsti gražiai dainuojamų
žadėjo patarnauti chorui su, lietuviškų dainų, ir ištraukų
savo automobiliais, nuvesti į įš žymiausių operų, tat pasikoncertų. Už jo geradėjystę naudokime šia proga. Visi
choras yra jam labai dėkin-1 skaitlingai į koncertų!
gas.

DETROITO
ŽINIOS

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
Pasaulinės Parodos reikalu rais, negalės to padaryti. Bet
^".adienį, balandžio 30 d., tas nesudaro abejonės, nes

tikietų, liks nuo jų pelno lėšų giamos operetės “O! Dakta-(ryti ir šį kartų.
re!”, kuri įvyks gegužės 7 d.,į Keikia pasakyti, muz. p. J.
Tat visos draugijos, klubai Gim. Pan. Švenč. parapijos Saulis ir visas choras stenir pavieniai ruoškimės prie svetainėje.
Į giasi, kad ši operetė visus atLietuvių Dienos ir dar sykį
Visų operetę choras dainuo-įsilankusius pilnai patenkintų.
parodykime ciceriečių vieny- ja iš atminties ir taip gražiai,
Tat, įsidėmėkite ateinantį
bę ir galybę, kad ir ant to-'taip žavėtinai, kad negali n sekmadienį, gegužės 7 d., Gim.

padengimui.

Šv. Antano parapijos svet. bu jau yra žinoma iš praeities,
vo sušauktas susirinkimus vi- jkad jei kų cicerieeiai nutaria,
su Cieeros lietuvių draugijų į tai ir išpildo.
linu Cicero kolonija pasiliktų1 atsiklausyti. Be .lošimo, opere- Pan. Švenč. parapijos svetai
Kadangi laiko nedaug beli pirmoj vietoj, kaip kad iki j tėję išgirsime gražių ir įvairių nę, prie 68th St. ir So. Washvaldybų ir tų, kurie iš drautat kiekvienos draugijos'»« ,
gĮ,snnktJ atstovais Ja ko, ....
. .
.šiol būdavo,
J. V. dainelių.
tenaw Ave., 7:30 vai. Sėdynės

nkyti Chicagos Pasaulinės Pa
rodos lietuvių susirinkimus.
Šis susirinkimas buvo gana
skaitlingas; jame dalyvavo at
stovai iš dvidešimts draugijų.

susirinkime turėtų būti vienas į
L. V. “Dainos” chorai vi- nerezervuotos. Visi tat prašoiš svarbiausių punktų — Lie
tuvių Diena, kuri įvyks lie VISI Į GRAŽIĄ OPERETĘ suomet pasiryžęs visuomenę oii nesivėluoti. Po operetes bus
“O! DAKTARE”
sužavėti. Kaip atmename, pra,šokiai prie smagios orkestros.
pos 16 d. Kiekviena draugija
eitieji koncertai puikiai pavy- Į Visiems užtikriname malonų
turėtų stengtis surasti būdų,
Vos tik kelios dienos heli ko. Susirinkusieji buvo pilnai pasilinksminimų.
Gegužinės Pamaldos
lšk kuisyta pranešimai iš lie kaip kuo daugiausiai narių
ko iki “Dainos” choro ren-patenkinti. Taip norime padaIeva Lukošiūtė, rašt.
Jau biskį linksmiau darosi Gegužės 3 d. Tėvas Alfon tuvių Chicagos kolonijų cen- ^dalyvautų tų dienų apvaikščioŠv. Petro parapijos apylinkėj. sas, Pranciškonas, pradėjo ge tralinio susirinkimo. Buvo iš- į.iime ir tos dienos programoj,
Vienas po kito vyrai, kurie gūžinės pamaldas mūsų baž- reikštas papeikimas Chicagos Todėl, kiekvienos draugijos
ilgų laikų nedirbo, pradeda nyčioj tam tikslui pritaikintu (lietuvių dienos rengimo cen- 'turėtų būti pareiga kuo dau
įtralinei valdybai, kad iki šiol giausiai tikietų išplatinti tar
grįsti į darbų. Dirbtuvėse da-1 pamokslu.
rbfti pradeda po truputį gėrė-Į Jau penki metai sukanka, Mar taip mažai tėra nuveikta, pe savo narių. Tikietų Chica
ti, bet vis tik dar daug yra kaip Tėvas Alfonsas nuo nei tikietų neparūpino, kad gos Pasaulinės Parodos jau
vra parvešta ir galima jų gau
žmonių be darbo. Nors ramiau Grand Kapitls’o pradėjo savo būtų platinami kolonijose.
ti platinimui pas vaistininkų
žmogui, kuris sūgrįšta į dar vaisingų darbuotę lietuvių ta č’ia prasidėjo svarstymas Pa
(BE PERSĖDIMO)
B. Jankauskų, 1446 S. 49tb
bų, bet mokestis mažesnė, ne rpe. Jis yra švelnaus būdo, di- saulinės Parodos Lietuvių Die
Ct., arba pas J. Vilkų, 4934
gu seniau buvo. Paprastai, rba nuo širdies, nusižeminęs nos klausimo. Ar dalyvausiAV. 15th St. Tikietus platini
kaip tik Detroite geriau pra dvasioje, tikras Šv. Francis- 'nie? Kokiu būdu? Kaip lėšas
mui paimkite prieš gegužės 15
dedama dirbti, daugelis žmo kaus pasekėjas. Dėl to ir jo padengsime ir t.t.
i ,n
,
* i i , i i „ d. tai. bus galima jų parvesti
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU
1
nių tuoj važiuoja į Detroitą. darbas yra Dievo laiminamas. Kalba musų gerb. kleb. kun. i .
.
v
_
....
..
(daugiau.
Iki
tai
dienai
duo
Dar nelaikąs iš kitur važiuo Linkimi jam ilgiausių dar- vaidinas prisimindamas
nuošimtis i
i .i i* v,
7 praeities lietuvių parodavimus, dama
c ‘ dvidešimtas
~ \
ti čid, nes naujam labai sun buotes
metų. ls čia gegužes 7 J
. f 1
nuolaidos. O jau po 15 d. gcku darbas gauti. Visos dirb d. jis važiuoja į Kankakee, I
v. .
. gūžės nebus galima gauti nuoEkskursija išplaukia iš Now Yorko labai patogiu ir gražiausiu
tuvės pirma priima tik savo III., po to
Kenosha, Wig., (kaip svarbu butų smts metant !<•
laidos.
Kai
išplatinsime
daug
laiku, būtent
atleistus darbininkus.
pas gerb. klebonų Vitkų, o iš tinkamai pasirodyti lietuviams; tai būtų istoriškas įvykis.
ten dviem savaitėm pas lietu
Literatūros draugijos sus vius į Goodman ir Pan Bayne, Todėl kalbėdamas pasakė, kad
inai perkelti iš pirmadienio į Wis. Neabejojame, kad ir šio jei tik bile kaip, tai neapsi
trfečiadienį per visų geg. mė se parapijose jo nuoširdi dar moka nei rodytis su vaikšty
nesį. Sus-mai bus po pamaldų. buotė ir pagalba atneš taip nėmis. O jeigu norime pasiro
dyti, lai turime rodytis tik
Pastarame susirinkime svars pat gražių vaisių.
gerai prisiruošę, kad nebūtų
tyta H. Itarrisono raštai, kny
Reporteris
gų skaitymas. Harrisonas ra
Po visų kalbų, ir diskusijų,
šo, kad žmogus tūri saugotis
vienbalsiai
nutarta rengtis
netikusių knygų, kaip priešo,
prie Lietuvių Dienos, rengtis
nes kokias žmogus knygas
parodavimui, vaikštynėms. Į
skaito, tokiu pats tampa. Pa
žymėta, kad kiekvienas priva Balandžio 30 d. — Gegužio komisijų išrinkta penkiolika
VISADA
UŽMIRfi'TA
lo skaityti tik geras knygas, '7 d. Schenectady, N. Y. (Kun. žmonių, kurie pasižadėjo dar
buotis, kad cicerieeiai kuo ge
gerų rašytojų, kurių netrūks- A PetrauskaS) M. I. C.),
Ar žinot, kodėl jos ne
riausiai pasirodytų. Žinoma,
ta visose kalbose, įvairiomis
mėgo?
Ji pati nežlnoroJos blogas kvapas buvo
temomis. Knygos reikalingos Gegužės 3 — 9 dd. Hartford. jei dr-jos nesidės, vien tik ko
priežaatiin. nes blogo kva
kultūrintis, bet dažnai kultū Conn. (Kun. A. Būblys, M. I. misija, nors ir geriausiais nopo niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
C.).
ros vardu skaitoma khygos,
Gargaliuok su Listerine ir
RRANGINTINAS
tas atliks kas reikia. Var
kuriose yra vienas purvas. Jos Gegužės 7 — 9 dd. Elizatok kasdien. Bandymai ro
PATARIMAS
do, kad šis vaistas utlieka,
ne apšvietos duoda, tik žmo beth, N. J. (Kun. J. Navickas,
Jeigu .jus greit pavargstate, jeigu jus
greit, ko kiti vaistai ne
I netenkate spėkų tik truput) pasiju
gaus protų sumaišo.
M. I. C.)
padaro per 4 dienas.
dinus, jeigu jus ne esate taip tvir

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija

is

}

°

.

v.

FREDERIK VIII

i

BIRŽELIO 3 DIENĄ

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

GRANO RAPIDS, MICH.
it

Gegužės 8 — 21 dd. Amsterdam, N. Y. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

DAINOS ŠVENTE f f

Gegužės 21 — 28 dd. Švenč.
Marijos Kolegija, Thompson,
“Laimingi artistai, kad kelia Conn. (Kun. A. Petrauskas,
aukštybėn
M. I. C.)
Sielas klausančiųjų užburtais
Liepos 8 —'16 dd. Marian
garsais,
Hills,
III. (Kun. A. Petraus
Gamta kad jiems leidžia pas
kas, M. I. C.)
kelti galybėn

Ir piešti šio svieto grožybę Liepos 17 — 26 dd. Šv. Obalsais.”
nos Novena Dievo Apvaizdos
Laimingi jauskimės mes, kad parapijoje, Chicago, III. (Kun.
mums yra duota proga klau A. Petrauskas, M. I. C.).
sytis ir džiaugtis muzikos gra
žiąja kalba, kad galime paina-

NAUJOS KNYGELĖS

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
kaina •.................................... 10c

Švenč. Jėzaus širdies TrošImai, to paties autoriaus 15c
Viršminėtos knygelės yra la
bai naudingos ir kiekvienam
žmogui reikalingos, patartina,
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na
muose.
Reikalaukite tuojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
Chicago, Dl.
arba

“DRAUGAS” PUB. 00.
2334 S0. OAKLEY AVE., ‘

jy

our

tas kaip kad buvote pirtniaus, jeigu
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino jūsų tvirtumą, priimkite

Nusa-Tone
Gjdytojaus pretikripc.lją, kuri atgrnžino pasitikėjimą ir tvirtumą tūks
tančiams. šis pastebėtinas TONIKAS
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj
vaistinyčioj.
Mėnesinis
treatmentas
kainuoja Vieną Dolerį, Nusipirkite
butelį tuojaus — pilnai garantuotas.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for YotJ

Think of it—how this old world
does make progresą—now comes a
prescription which is known to pliarmacists as Allenru and within 4S
hours after you start to take this
swlft actlng formula paln, agony and
Inflammation caused by excess urie
acid has started to depart.
Allenru does just what this notlce
says it will do—lt is guaranteed. Ynu
can get one generous bottle at leading drugstores everywhere for SS
cents and if it doesn’t bring the Joyous results you ezpect—your money

whole heartedly returned.
MM

oy?ju-

LAMDERT PlIARMACAL
COMPANY
St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordinory

ontlsoptks con’t hide ln

4 doys

TOLOSEFAT
Mlee M. Katner of Brooklyn. N. ♦.
“Kere aoed Kra«h«n for the
mentha IM hera aot only loat SS
Hat feet ao meh better ln erery
w*y. Bren for people who Son’t eere to
reSoee, Krnaehen la vonderftf to keep
ayatem bealthy. 1 betas s berne
IS know
k noi for fve tried ao Many
thlnga bnt only krnaehen anarrered eit
pdrpoaea.'* (May II, 1PSS).
TO loae fat BAFKLY end RARMUMRLT, take n heli teasjfoonful of Kruachan
Salta ln a giau of hot nater ln the
mornlng before breakfaat—don’t misa a
mornlng—a bottle that laata 4 Beeita
eoata būt a trlfle—get Krnaehen Kalte at
any drugatore ln America, tf not Joyfully aatlafled alter the flrat bottle—
money back.

Važiuoti tiesiog į Klaipėdą be jokio persėdimo, reiškia išvengti
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostų Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švarus, gražus
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gių ir linksmų kelionę.

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai
bus rūpestingai aprūpinti.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, III.

HB XngXg

Penktadienis, gegužės 5, 1933

riais į sporto lygų darinkti A. Susirinkimas uždarytas pi- vo daug, kurių tarpe matėsi:
Rėkaus maldų.
'kleb. A. Linkus, pp. JanušauMiškinis ir J. Juozaitis.
rin.
Toliau sekė pranešimai iš
Mirijona Brazauskaitė
Mondeikai, J. Savičius,
kuopų. Ketvirta kuopa rengia
Koresp i^r’ ^aco^s» Zalatoriai ir kiti.
šokių vakarų gegužės 20 d.,
'Svečiai linkėjo jaunam įpėdi
Dievo Apvaizdos salėj; 14 kuo
niui geriausios sveikatos papa taipgi rengiasi prie šokių
i keldami taures ir pilniausiai
vakaro, kuris įvyks gegužės
patenkinti skirstėsi į namus.
20, Šv. Antano parap. salėj;
X ŠŠ. Petro ir Pauliaus lia112 kuopa rengia šokius bir
žnyčioje gegužinės pamaldos
želio 3, Vytauto darže.
būna kas vakaras 7:30, o sekKalbėta apie dramos ratelį.
X Bai. 30 d. mūsų varg. S. nūdieniais 3 vai. popiet
Kadangi dabar šiltas oras, da Railos rezidencijoj įvyko jauKadangi po sumos būna tie
lykas atidėtas vėliau svarstyt. ki puota. Mat, tų dienų jų sū- čios Mišios, kurias laiko Šv.
Kadangi statute yra pažy neliui suteikia krikšto sukru- KryžiaUs „
k lionas
mėta, kad būtų kas trys mė mentas. Vardai duota Danie-1
nesiai surengtas seimelis, nu liūs Vytautas. Krikšto tėvais kun. Jurgaitis, tai gegužinės
kilta surengt seimelį gegužės buvo Ona Jašmontaitė ir A- pamaldos būna vėliau.
mėnesį. Komisija susideda iš dolfas Mohdeika. .Ponai Rai Phone Bouievard 7042
A. Lapinsko, V. Kaminsko, S. lai svečius gražiausiai priėmė
Ališauskaitės.
ir gardžiai vaišino. Svečių bu-

CHICAGOJE

DAKTARAI:

Ofiso: Tel. Caluniet 403#
prie geros orkestros, o įšilę
Kės.: Tel. Hemlock 6286
galės atsigert gero alaus. Detroitiečiai ir wisconsiniečiai
GYDYTOJAS III CHIKUKGA3
kviečiami dalyvaut šioj tra
3147 So. Halsted St.
dicinėj dienoj.
Ofiso valandos: 1-4 tr 6-8 vai. vak.
Kezldeneijos OflMUs: 2050 VV. 69 th SL
A. Manstavičius išdavė sei
Valandos: 10—1] ryto
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti
mo rengimo komisijos raportų.
Seimas įvyks rugpiūčio 8, 9
Tel. LAFAYETTE 8067
ir 10 Marųuette Parke. Pirmų
DR. A. RAČKUS
vakarų po sesijų įvyks Brigh
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
ton Parko komedija, kurių Su
X—SPINDULIAI
los Brighton Parko Jaunimo
3051 W. 43rd St
(Prie Archer Ava hetoil Kedsle)
Dramos Batelis. Prie šio vaValandos; nuo I iki 8 vaL vakaro
Vieno didelio ir garsaus ku- karo taipgi prisidės Vyčių
Beredomle lr nedėliojau pagal
rorto savininkas, kuris tame į “Dainos ” choras išpildy damas
sutartiee
kurorte laiko didelį persona-1dalį programo. Antrų vakarų
Tel. Cicero 1210
X—RAY
lų: tris daktarus: Peilį, Mirtį įvyks šokiai. Vieta dar galuir Grabų ir apie dešimtį slau-Įtinai nenustatyta, bet nužiūrė
DENTISTAS
siu. Šis Dr. Gerulio štabas la- ta turėti Midland Club, viena
LIETUVIS DENTISTAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki I
bai sėkmingai gydo visokius i* gražiausių salių Chicagoj.
arti 47th street
valandai vakare
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
ligonius. Visa tai dedasi link Trečių vakarų įvyks bankietas
Seredoj pagal sutartį
4847 W. 14th St Cicero, 111.
imoje operetėj “C! Daktarei" Marųuette Parke.
TEL, LAFAYETTE 1669
TaL canal 6111
Raportų iš choro darbuotės
Kapitonas
Specialistas iš
pių L. V. Dainos choras staPasauliniame kare
Rusijos
seenoj ^kųiaį|enį, gegu įteikė S. Šimulis. Choras vis
LIGAS VYKU IR MOTERŲ PER #8 METUS NEŽIŪRINT
žės 7 d., Gimimo P. Š. parap. auga narių skaičiumi. Choras GYDO VISAS
KAIP LŽSlSENfcjf’SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
DENTISTAS
Gydytojas ir Chirurgas
salėje. Dr. Gerulio, kurorto davė šventų koncertų keliose Speclališkal gydo Ilgas pilvo, plaukių. Inkstų ir pūslės, užnuodljimų krau
2201 AVest 22nd Street
4140 Archer Avė.
jo, odos, ligus, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
( savininko, rolę vardins scenos parap. bažnyčiose su pasiseki roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
(Kampa* Leavltt St.)
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis jums gali pada
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
mėgėjas ir dainininkas-barito- mu. Dabar smarkiai ruošiasi galėjo
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
Nuo 1 Iki S vakare
Res. 2136 W. 24th St.
dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
Seredoj pasai sutarti
nas p. A. Jokūbaitis, kuris y- prie operetės, “O! Daktare!”,1 mas
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
TEL. CANAL 9492
pač yra žinomas briglitonpar- kuri įvyks sekm., gegužės 7
Dr, C.K. Kliauga
kiečiams, townofleikiečiams ir Marųuette Parke.
DENTISTAS
inarketparkiečiams. A. Jokū Iš sporto raportų išdavė A.
Moterų ir Vaikų ligų
GRABORIAI:
2420
W.
Marųuette Road
baitis yra nuo senai pasiskel Manstavičius. Šįmet bus “inSpecialistė
arti Western Avė.
bęs scenos mėgėjas, žymus vai door” baseball lyga ir šauk
Valandos: nuo 9 iki 9
4145 ARCHER AVĖ.
LACHAVICH 'telefonas Yards 1138
Phone Hemlock 7828
dila.'Jįs yra vaidinęs svarbiau- ta visuotinas jaunimo organi
Ofiso T»1 LAFAYETTE 7887
sdįasj'Vles "Klastoj ir Meilėj”, zacijų susirinkimas šiam da
IR SŪNŪS
Ofiso
vaL kiekvienų dienų nruo 9 IU
AKIŲ GYDYTOJAI:
19 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi
mįoj”.. ‘‘^ibirg Ž^pigž- lykui apsvarstyt. Taipgi bus , LIETUVIS GRABORIUS
nuo 4 iki S vaL vakaro Utarnlnkais
dėpy, “Grafas kaimiečių ber “Laimėjimo” arba “Victbly” PatAfltauju laidotuvėse kUopiglaučtų. OrabbrlŽįt tr Balsamuotojas
lr Ketvergals.
KeUiafe meldžiu atsišaukti, o mano
darbu bualtb užganėdinti
nas” ir daugely kitų. Taigi šokiai, kuriame bus įteikta
Rea. Tel. Hyde Park 8R95
Curiu automubilins visokiems
Tel. Canal 2616 arba 2619
sekmadienį pamatysim jį ope basketbolės trofijos. Apart A. 2314
W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
Manstavičiaus,
komisijonieretėj ‘‘O! Daktare!”

•‘DR. GERULIS”

ŽINIOS Iš šš, PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

DR. GUSSEN

WISSIG,

DR. G. L BLOŽIS

DR. F. G. NINSKUNAS

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chioago

1

OFFICE HOURS:
to 4 and 7 to I P. M.
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8111

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 We«t Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 Iki 9 vikaro
Utarn. Ir K.tv. vak. pagal sutarti
Rea 6466 8. MAPLEWOOD Z VE.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
Tol. Ofiso lr Rea Grovehill 0617
6917 S. VVashtenaiv Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road

Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠŪKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. VAITUSH, OPT.

3319

S. M. SKUDAS

IŠ L. VYČIŲ CHICAGOS

APSKR. SUSIRINKIMO

AUBURN

1439 S. 49th Court, Cicero, Hl.

PRANEŠU

A VENDE

Chioago, tlL

TEL CICERO 6927

Didelė graži koplyčia dykai

LIETUVIS AKIŲ

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

GRABORIAI

SPECIALISTAS

Phone Bouievard 4139

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama,
už NAUJA MAŽESNE KAINA
LAVONĄ perkeliam dYkai.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

Palengvins akių Įtempimų, kuris
esti priežastim galvos akaudėjiino,
svaigimo, akių aptemi’mo, nervuotumo, skaudamų akių karštj.
Nuimu

A. MASALSKIS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

GRABORIUS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 lr aug.

Nauja, graži ko

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS

i ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 AVEST 15th STREET

LIčKUS

Mirė gegužės 2 d., 1933 m.,
5:30 vai. ryto. pusės amžiaus.
Kilo iš Raseinių apskričio, Sidlavos parap., Darataičių kaimo.
Mirė Koenester. Minn. Ameri
koje išgyveno 20 metų.
Paliko
dideliame nuliudime
moterį Agnietę po tėvais 8fnialtaitę, du aunu Vaclovų lr
Jonų, seserį Elzbletų ir švogerj lauraičius, dvi pusseseres
Kazimierų Czeinorienę ir Juzetų Stočklenę, du pusbroliu
Jonų Norbutų į'r Pranciškų Norbutų ir gimines, o Lietuvoje
motinėlę Viktorijų lr tėvų Be
nediktų, brolj Stanislovų, 4 se
seris, Eleną, Juzefų, Antaru'nų,
Kazimierų lr gimines.
Kūnas pašarvotas 7033 So.
Rockwell St. Laidotuvės įvyks
šeštadieni, gegužės 6 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas j Gi
mimo Panelės Sv. parap. baž
nyčių, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio stelų. Po
pamaldų bus nulvdė’as i Sv.
Kazimiero kapines.

Cicero, Illinois

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
TeL Lafayette 2172

J. Liulevičius
Graborius
lr
Balsam uolojas

Patarnauja Chi
cagoje lr aplellnkėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Arrlier Are.

I.J.ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET

Nuoštrdži'at
k”lečlame visus
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus mas (dalyvauti šiose lai

Tet. Bouievard 6296—6412

dotuvėse.

Tel. CICERO

114

1344 S. 50th Ave^ Cicero,

»

Tel. Bouievard 7589

Prie Y. M. C. A., Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

Tel. Yards 1829

Bouievard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

lietuvių

756 VVEST 35tli STREET

ĮSTAIGA

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

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

(5RS

Visi Telefonai.* YARDS 1741 ir 1742

I
»;i ■

•4 A'd
I i'l*

į f/f,
1

Tel. Canal 9267

Rea Prospect («b»

Residencija 6699 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
• Iki 8:29 vakare

Ofiso: TeL Victory 6893
Bez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. RŪTH
Bosas Gydytojas ir Chirurgai
Specialistas odos ligų ir

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas liet Street
Vai.: lo—11 ▼. ryto, I—4, 7—I ▼. e
Nedėllomla ir ŠventadtfehlaU 19—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tet Virginia 0036

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

DR. MARGEIUO

DR. MAURICE KAHN

PRANEŠIMAS

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
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGALe

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

4605-07 South Hermitage Avenue

' •H"’’"

DENTISTAS

25 METŲ PATYRIMO

Eudeikis

Hl

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Persikėliau J erdvesnę lr patogesnę
vietų
M9S 80. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų
nuo 6 Iki 8 vakare
Aventadlenlale nuo 19
12
Pbone BOULEVARD 9482

Iki

lt

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Urmonų. Palaukite lUDBntĮ pirm naųu kreip
kitu.

/.V.
f

Henry W. Decker
(Llcensed Embalmer)

oašm

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
KOpT.YCtA DYKAI

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

30 East lllth Street

JŪSŲ ORABORIUB
matei*

SYREVVICZE

Nuliūdę: Moteris, Šonai, Se
serys, ftvogcrls, Pusseserės, Pus
broliai ir Giminės.

cataractus. Atitaisau trumpų, regystę
ir tolimą, regystę.
GROVEHILL 0027
Prirengiu teisingai akinius visuose I PHONE
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
atsitikimuose,
egzaminavilnas daro
mas su elektra, parodančia mažiau Trečiadieniais lr sekmad. susitarus
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
6869 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, Iii.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU- ________________________
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Phone PULLMAN 0866

4712 S. ASHLAND AVĖ.

EUDEIKIS if Vėl UtiSUbiho publikų SU sėto nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl
sitės kur

Valandos: 1—t Ir 7—B vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

Gydytojas ir Chirurgas

INCOnhORATED

GRABORIŲ

2201 West 22nd Street

1821 SOUTH HALSTED STREET

DR, P. P. ZALLYS

3238 S. HALSTED ST*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SUGRĮŽIMĄ

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

plyčia dykai.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

JONAS

Tel. Victory 4088

DR. S. BIEŽIS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Bouievard 7820
Namų telef. Prospect 1930

DR. J. W. KADZEWICK

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas lr
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Phone Canal 6122

DB.M,T. STRIKOLIO.M.D. DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVIS GRABORIUS

L. Vyčių Chic. Apsk. susmas įvyko treč., bai. 26 d.,
Aušros Vartų parap. svetai
nėj. Susirinkimų atidarė pirm.
V. Rėkus malda.
Protokolas perskaitytas ir
vienbalsiai priimtas.
Raportų iš Vyčių Dienos da
rė kom. pirm. K. Savickas. Iš
važiavimas įvyks liepos 4, Vy
tauto darže. Bus visokių pra
šmatnybių. Northsaidės “old
taimeriai” žais beisbolę su
sautsaidės “old taimeriais.”
Dalyvaus Vyčių “Dainos” cho
ras, kuris padainuos naujų
dainų; seni ir jauni galės lig
valios pašokt lietuviškų šokių

Ree. and Office
1IS# So. Leavltt St
Canal 0708

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

Daktaras

Office Phone
Proepect 1028

Office;
Victory 2284

Rea.:
Beverly 0081

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

Dr. JOHN F. RUZIC

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

3046 Wentworth Avenue

Phone Canal 0523

PHYSICIAN AND 8URGEON

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chlrngo. III.

___

Phone: Hemlock 6700

TeL Grovehill 1(99

DR. A.LYUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Beredomle po pietų lr Nedėldleniale
tik enaltaree
2422 W. MAROUBCTB ROAD

Res. Phohe
Englewood 6641

Office Phone
Wentworth 8000

DR. A. R, McCRADlE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-6 lr 7-1 vai. vakare

Tel. Ofiso Bouievard 6912-14
Rea. Victory 2843

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: ųuo 1-3; nuo (:80«8;|0

■

—

—

—

■

is K

egas

PtJpktadienis, gegulės 5, 1933
*•
4^
sija dėl* Pa^hiiTrffės ParrtdSs*' Šis komitPfns^rcngia tą ne- siuntė daugiau' kariuotnėnės
laikė susirinkimą ir apkalbėjo paprastą puotą: Charles P.
Machado pareiškia, kad jis
■III
daug dalykų. Žinoma, draugi Kai, State’s Attorney’s Offi- yra pasiryžęs iki 1935 metų
ja nieko negali pastatyti tek- ces Cook County, 507 County nepasitraukti iš
prezidento
SEKMADIENJ: SUDIE CHICAGA
niško, kadangi atskiri nariai Bldg.
vietos.
Šios draugijos dalyvauja skir Joseph J. Grish, 4631 So.
Šį vakarą, gegužės 5 d., Jų- sudie Chicaga ir pasileidžia j
tingose draugijose ir padeda Ashland Ave., Chicago.
ciaus seserų restorane, Bridge New Yorką, kurį pasieks po
GRIAUNA LŪŠNAS.
ruoštis prie Pasaulinės Paro Rudolph Vasallo, 100 N. La
KONTESTININKAI
GAUS
DOVANAS
porte, 3241 S. Halsted St., į- piet ir dalyvaus Aviacijos die
dos. Advokatų draugijos išri Salle st., Chicago.
vyksta lakūnų Dariaus-Girėno noje, kurią rengia Nevv Yor
Gera Muzika; Ristynes ir Kiti Įvairumai
ŠIAULIAI. Miesto savival
nktas komitetas nutarė suren
t
Anthony A. Slakis, 77 W.
atsisveikinimo bankietas. Įža ko lietuviai.
dybė yra įsakiusi iki gegužės
gti didelę puotą, liepos (July)
Paskutines dienos
nga $1 asmeniui.
Lietuvoa lietuvaitės ir “čia 19, 1933. Vieta, rodos, bus Washington St., Chicago.
1 d. nugriauti apie 30 lūšnų,
John B. Borden, 105 W. Mo
Šeštadienį, geg. 6 d., Ash- Paskutinės dienos užsisakyaugusios’’
esančių įvairiose miesto daly
Shoreland Hotel. Kiekvienas •
nroe St., Chicago.
burn aerodrome, 83 ir Cicero ti laiškus, kuriuos lak. Dariusse. Kai kurios jų jau griauna
J. A. V. ir
A. R. D. sutelpa čia augu advokatas . iš .visų
.
x
..., Albin A. Peters, 100 N. LaAve., aeroplano “Lituanica” (Girėnas vež į Lietuvą. Asmemos.
sios ir mūši} sesutės iš Lie *»,Šalie St., Chicago.
“krikštynos.” Krikšto motina niai arba laiškais kreipkitės j
iš
Lietuvos,
bus
kviečiami
da

tuvos, ir inteligentės ir darbi
Komitetas
bus pati lakūno Dariaus mo- “Draugo” redakciją Ig. Sa
ninkės, visos gražiausioj vie lyvauti toj puotoj. Aš manau,
tiną. Pradžia 4 vai. po pietų. kalą. Už voką, special j lakštą,
nybėj veikia. Motinos ir duk kad tai bus vienas iš didžiau
DAUGIAU GINKLŲ
Sekmadienį lakūnai rako pašto ženklus viso $2.
ADVOKATAS
terys kartu posėdžius lanko. sių parengimų. Atvažiavę sve
KUBOS POLICIJAI
105 W. Monroe St., prie Clark
Štai, ir šiame susirinkime: 0- čiai advokatai turės progos
Telefonu State 7880
gintienė su dukrele, M. Lukau susipažinti su Chicagos advo
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
HAVANA, Kuba, geg. 4.—
skienė su dukrele, C. Petrai katų draugija ir jos nariais.
Side: 2151 W. 22nd St.
Diktatorius Machado
vietos West
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos
tienė su dukrele. Motinėlė su Mūsų draugija paleido šitokį
policijai išdavė daugiau 5,000
IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. Cicero. Koks jis “pažįstamas”
vakarais 8 Iki 9
augusių A. R. D. skyriuje vel obalsį: “Mes kviečiame visus
Canal 0880
šautuvų ir l,0Q9,000 diržų a- Namai:Telefonas
RĖMĖJŲ DR-JOS CENTRO nuo seno, draugiškas ir veik
6459 S. Rockwell St.
kia — dukrelės jaunaineciuo- lietuvius advokatus iš viso pa
municijos. O į rytines provin Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos
lus. Nepajudinama ir rėmėjų
se. Ot, gražus ir brangus da- šaulio, labiausiai tuos, kuVakarais 7 Iki 9
cijas, kur vy ksta sukilimai, pa
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seime, gegužės 21 d., Šv. Ka lietuvių advokatų ir jų drau
niro vice-pirm. M. Šedienė.
puikiai vadovauja.
gų. Spėjama, kad iš Rytinių
zimiero Vienuolyne.
2 sk. raportuoja energinga Štai, ir Federacijos atstovė ma širdingai, su atsidavimu ir
Vi2na iš visu valst. atvažiuos apie keturio
jauna veikėja Jos. Šaltenienė. p. B. Bytautienė, uoli ir išti- gerais norais, tai nėr abejonės. (
lika advokatų, grupė gydyto
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Susirinkime dalyvauja ir mū- kima savo pareigoms. Per ją
jų ir šiaip įvairių svečių.
AMERIKOS LIETUVIŲ
Jaunamečių skyriai labai
sų gražios širdies, darbšti ir'rėmėjos palaiko tamprų ryši
ADVOKATŲ DRAUGI
Ši draugija kviečia ne tik
gražiai darbuojasi. 5, 9, ir 2
dosni Cecilia Petraitienė su su Chic. Aps. Federacija ir jos
JOS PRANEŠIMAS
tai vienus advokatus, bet ir
ir kituose skyriuose. Jaunamedukrele.
veikimu.
gydytojus ir šiaip įvairios klečių atstovus pamatysime 14
3 sk. atstovė p. Kizelevičie- Anksčiau turėdavome atsto seime ir išgirsime apie mūsų
Kone kiekvienas lietuvis A- sos žmones. Žinoma, bus daug
nė visuomet nuoširdi ir gerų ve ir M. S. Chicagos Apskr. jaunųjų veikimą.
merikoje žino, kad ši draugi lietuvių veikėjų, literatų ir
PERKAM
norų, daro pranešimus iš — metas tą ryšį su sąjungieINSURANCE
ja gyvuoja ir veikia lietuvių dainininkų, kurie palinksmins
Gražus
ir
girtinas
darbas
North Side. Štai, Elena Ge- temis iš naujo užmegzti. Gražu
NOTARY
Lietuviškus
visuomenėje. Draugija turi už vietinius.
menė, pasišventusi ir drąsi pi- moterį} draugijoms vienybėje organizuot jaunametes. Iš jų sibrėžus svarbius darbus ir Aš tikiu, kad, iš tikrųjų,
PUBLIC
BONUS
.HORTGAfiE BAHKERS)
susilauksime rimtų veikėjų ir
rmininkė 4 sk. gražiai aiškina dirbti.
stengiasi įkūnyti juos tarpe bus pirma tokia puota Ameri
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
savo sk. veikimą. Jauna lietu-Į Užbaigus visų sk. vajų ra- A. R. D. Ir klebonai iš ••9 su" lietuvių. Draugija yra užsiin- koje, kurioj galėsime pasima
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
vaitė Kalas, 5 sk. rašt. skaito portus, išvada viena, kad rė- silauks rimtų ir veiklių para- teresavus Pasauline Paroda, tyti su iš viso pasaulio suva
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
raportą savo kolonijos darbuo mėjos su didžiausiu pasišven pijos darbininkių.
1 Balandžio 21, išrinkta komi- žiavusiais svečiais.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
tęs.
Itimu lr ūpu dirbo. Jeigu kur
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Veik visuose A. R D. posė- ne taip pasisekė — tai ne ro
3B
džiuose susilaukiame B. Abro- mėjų kaltė,
maitės. Tai amžinas narys A.
Kaip šįmet stovi vajai
Marijonų Kolegijos Rėmėjų Chic. Apskritys
R. D. Visuomet ji rimta, bet Iš didesnių parapijų, vajų
turi “sense of humor”. Rėmė- sėkmės šiaip stovi:
ATIDARO VYTAUTO DARŽĄ
jų laukiama viešnia Balbina. 9 sk., Cicero - pirmoj vietoj.
Iš 6 sk., Brighton Pk., ma 2 sk., Bridgeport - antroj
Paieškau merginos į Bu iness
loni, visuomet šypsantis ir ge vietoj.
Partnersbip. Turi turėt ant
rutė Pa u lienė, kukliai pasa- 1 sk., Town of Lake - treKraustau Rakandus, Planus už pi
rankos $3000 cash.
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,r PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

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

JOHN B. BORDEN

CHICAGOJE

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

!CIU AGENTŪRA

CLASSIFIED

SAVO PAVASARINIU PIKNIKU

SEKMADIENYJE, GEGUŽES 7 DIENA

koja apie 6 sk. ištvermingą čioj vietoj.

darbavimąsi. Dalyvauja susi 4 sk., Roseland - ketvirtoj
rinkime ir p. Rudokienė, vi vietoj.
suomet mandagi, sesutėms bei 8 sk., Marųuette Park - pe
širdingai dirbanti jų paramai. nktoj vietoj.
E. Strazdienė su Gudžiūnie- 5 sk.. Apvaizdos Dievo pa
ne iš 7 sk. West Pullman, re rap. - šeštoj vietoj.
tos bet malonios viešnios Ce 6 sk., Brighton Park - sep
ntro. Atvažiuoja su dovanomis tintoj vietoj.
ir geromis naujienomis.
Gražu, kad skyriai eina kaip
End Ii ja Prosevičiūtė, alum- ir į “lenktynes”. Vienais me
nė Šv. Kazimiero Akademijos, tais vieni, kitais metais kiti,
gabi rašt. 8 sk. visuomet rim užima pirmas vietas. Tai pri
tai laikosi ir tvarkingai daro klauso nuo vietinio klebono atpranešimus iš 8 sk.
sinešimo, nuo kolonijos didu
O štai didžiulis ir isnaujo mo ir žinoma nuo rėmėjų dar
įsisiūbavęs veikime 9 sk. iŠ bštumo. Bet kad visur dirba-

PRADŽIA PIRMĄ VALANDĄ POPIET

Didelės, Linksmos Gegužinės su Skaniais
Užkandžiais, Smagi Orkestrą Grieš Įvairius
Šokius.
Daržo gaspadorius atidarys naujus šaltinius dėl ištroškusių, vii i bus užga
nėdinti. Daug svečių, biznierių ir sporto mylėtojų pasižadėjo dalyvauti. Bus ir
JUOZAS BANC5EVIČIUS, drapiežnas dzūkas su savo draugais. Visi į Marijonų
Kolegijos piknikui atsilankę gaus gražią dovaną.
Kviečia Rengėjai
BEF
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OKSAS EXPRESS

S. URNEŽUS
1736 West 47th St.

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

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

giausias
8980

kainas.

Pašaukit

lafayette

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morglčlus, Namus. Farmas lr Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Paainaudokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

j. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue
Tel.

Chicago, III.
GROVEHILL

1988

