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Vokietija nori pirmaeiles vietos pasauly
ANNGLIJA PRIPAŽINO TARIFO
PALIAUBAS SU 1. V.
PRANCOZAI NEPATENKINTI
Z. ROOSEVELTO
PRAKALBA
J. V. vyriausybė imasi kapitalą
organizuoti
NORI PIRMAEILĘ VIETĄ
ATGAUTI
BERLYNAS, geg. 10.

—

Vokietijos vyriausybė paskel
bė pasauliui, kad vokiečių tau
ta reikalinga pirmaeilės vie
tos pasauly, kadangi ji to už
sitarnauja. Tai naujas ulti
matumas Europos
valsty
bėms, kurios yra
priešingos
Vokietijos pakilimui.

PRIPAŽINO TARIFO
PALIAUBAS

LONDONAS, geg. 10.
—
Anglijos vyriausybė pripaži
no tarifo paliaubas su J. Vals
tjfbėmis iki ekonominę konfe
rencijų atidarysiant.

KARO SKOLŲ KLAUSI
MAS

ORGANIZUOJAMAS KAPI

TALAS
AVASHINGTON, geg. 9. —
Krašto vyriausybė imasi or
ganizuoti kapitalų, kad
įve
dus naujų ekonominę tvarkų,
.taip apie tai sekmadienį per
radijų prez. Rooseveltas pra
nešė. Visos pramonės ir įmo
nės šakos bus atskirai krūvon
sutrauktos ir bus nustatytas
bendras veikimas. Kiekviena
ta organizuota šaka bus
vy
riausybės priežiūroje. Kiekvie
na atskirai nustatys savo gimi
Eugene Octave Sykes iš Mi niams kainas, skirs darbinin
ssissippi iš naujo paskirtas fe- kams dart(o'. valandas ir atly
deraliniu radijo komisijonie- ginimų. Tai visa vyriausybė
bus
rium. Šioje komisijoje jis nuo patikrins. To sėkmėje
trumpesnės darbo valandos,
1927 m. tarnauja.
didesnis atlyginimas ir dau
POPIEŽIUS APLANKYS giau darbo. Atlyginimas bus
skinamas ne remiantis gvvem
ROMOS BAZILIKĄ

CHICAGOJE
MAJORAS PRIEŠ RAKIETE
RIUS
Chicago majoras Ed. J. Ke
lly ėmė kovoti prieš rakieterius. Jis įsakė, kad miestas to
lesniai nesamdytų trokų nuo
tų visų kompanijų, kurios yra su Trucking and Tronspor
tation organizacija sųjungoje. Šių organizacijų rakieteriai valdo.
Savo keliu, daugumoj ang
lių sandelių vežėjai
vis dar
streikuoja.
i

PAGERBTAS MIRĘS CHI
CAGOS MAJORAS
Vakar vakarų
,

Auditorium
.
~ .

.
. ,
teatre pagerbtas miręs Chicamo brangumu, bet amenkomsl
.
. _
.

“DRAUGO" VAJUS BAIGIAS GEGUŽES
14,5 VAL. POPIET
IŠ KONTESTININKŲ PIRMOJON VIETON PAKLIUVO
V. STANCIKAS

A. Švilpauskienė tačiau gali
jj pralenkti
V. Stancikas
nepaprasto
mis savo pastangomis paga
liau įsiveržė į pirmųjų vietų
“Draugo” vajuje pelnydamas
milijonų balsų. Bet jam
vis
dar pavojus. Teisybė, pralen
kė P. Labutį ir gerokai pasi
varė! pirmyn, bet dai’
kitas
nori jam pakenkti. A. Švilpaus
kienė taip pat pasiekė milijo
nų balsų skaičių ir dabar sto
vi 2-ro.į vietoj. Jai tik ir rūpi
pirmoji
vieta.
Sakosi,
jei nelaimės pirmosios vietos,
jai kitos nė nereikės. Ji smar
kiai varosi ir ar
Stancikas
galės atsilankyti, daug kas abejoja. Visi tik ir laukia, kad
pamatyti, kas čia įvyks.

M. Misiūnas, 245 W. 108th
St., Chicago, III........... 89,753

F. A. Condrot, 1706 E. Mayomensing Avė., Pbiladelphia,
Pa. . . ••••»« •••••••« 81,506 i
A. Gubysta, 4355 So. Mo
zart Avė., Chicago, III. 75,900

A. Bacevičius, 1850 Wabansia Avė., Cbicago, III. 52,757
A. J. Sutkus, 1007 8th St.,
Waukegan, III............
49,401
J. Motikaitis, 1305 S. 51st
Avė., Cicero, III........... 45,403
Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa
kiey Avė., Chicago, III. 38,858
Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
Maplewood Avė., Chicago,
III....................................... 35,253
V. Gaižauskas, 148 B 107th
St., Chicago, II. ...... 31,950
Paul P. Petrauskas, 14 John
son st., Binghamton,
N. Y................................
26,507
Ona Aksomaitis, 100 Harmon Avė., Detroit, Mi
chigan ........................... 25,472

gos majoras A. Cermakas. Jo
pagerbimui turėta plati prog
WSAHINGTON, geg. 10.— — Į Dangų Žengimo šventę, DU ŽANDARUS UŽMUŠĖ rama. Be kitų programoje da
lyvavo Jo Eksc. Chicagos vys
Hull Šventasis Tėvas Pijus XI ap
PRANCŪZAI NEPATENKIN Valstybės sekretorius
kūpąs pagelbininkas
B. J.
pranešė, kad šio krašto vyriau lankys Šv. Jono Laterano ba
TI
SUČAWA, Rumunija, geg.
Sheil, gubernatorius, šiandie
sybė yra nusprendusi
karo zilikų.
9. — Rumunai valstiečiai su
ninis majoras, paštų departa
PARYŽIUS, geg. 10.
skolų klausimų svarstyti eko
kėlė demonstracijas.
Įsikišo
mento sekretorius ir kiti.
Prancūzų spauda reiškia ne- nominėje konferencijoje, įvyk
žandarai. Du žandarai užmuš
DE VALERA VYKSTA
pasitenkinimo sakyta per ra siančioje Londone, bet visiškai
Buvo muzikos, giesmių ir
ta, o kiti išginkluota. Vyksta
ROMON
S. Staniulis, pasiekęs pusę
dijų J. V. prezidento Roosevel atskirai.
prakalbų.
areštavimai,
<
milijono balsų, smarkiai dir
to prakalba. Nepasitenkini
Kadangi Anglija reikalau
DUBLINAS, geg. 9. — Ai
ba, kad pralenkti A. Valančių,
mas yra tame, kad Roosevel ja prieš įvyksiant ekonominei rijos tarybos prezidentas de
PRIEŠ DIDELIUS MOKES kuris jau baigia kalnus versti
3 RUSAI IŠGELBETI
tas nieko nesakė apie
karo konferencijai karo skolų svars Valera rengiasi Romon.
ČIUS
Jis
Pittsburghe.
skolas.
tymo, sekretorius Hull pareis vyks maldininku. Gegužės 19
TROMSO, Norvegija, geg.
K. Vaitkienė taip gi nori šau
Prieš didelius
mokesčius niau pasirodyti vajaus pabai
kia, kati J. (Valstybių vyriausy d. ten jis bus Šventųjų Metų 9. — Arktike nuskendo bolše
22 BEDARBIAI AREŠTUO bė visados sutinka su kiekvie iškilmėse.
vikų laivas Rouslan. Žuvo 20 Cooko apskrity iš naujo orga gos dienų. Ji laimėjo
didelį
TI
na skolinga valstybe patikrin
vyrų. O 3 įgulos
vyrai po 5 nizuojami gyventojai. Organi balsų glėbį, pralenkė daug kon SOCIALIO TEISINGUMO
ti karo skolas.
SĄJUNGA
NUSTELBĖ SĄMOKSLĄ parų rasti atviroj valty. Kai zacijos vardas “Real Estate testininkų ir dabar stovi 14LOWESTOFT, Anglija ge
kurie turi nušalę rankas ir ko Deffense” komitetas. Ir čia toj vietoj. Ji turi 1,08,503 bai
MADRIDAS, geg. 9. — Po
gužės 10, — Bedarbių minia ATLYGINIMAI DIDINAMI
vadovauja Real Estate Tax- sų.
PITTSBURGH, Pa.
(per
jas.
licija susekė komunistų pla
puolė čia miesto rūmus. 22 apayers organizacijos
vadai.
paštų). — Jo Eksc. vyskupui
Kas rytoj?
nuojamų sumoksiu prieš Ispa
reštuota.
AVASHINGTON, geg. 9. —
Boyle pritariant čia suorgani
AREŠTUOTAS UŽ MAIŠ Ši organizacija visuose teis
nijos vyriausybę. Tuojau nus
KONTESTAN^Ų
STOVIS:
Iš įvairių pramonės
centrų
muose pralaimėjo kovų.
zuota katalikų socialio teisin
TUS
telbtas. Daug sindikalistų are
DVIEJŲ DIENŲ STREIKAS praneša, kad visa eilė kompa
V. Stancikas, 1706 W. 47th gumo sųjunga. Šios sąjungos
štuota. Vadai kalėjime,
ŽEMES
ĮDIRBIMAS
nijų ir firmų didina darbinin
St., Chicago, III.......... 1,095,857 nariai pasižadėjo su katalikų
BERLYNAS, geg. 9. — Ko
MADRIDAS, geg .10.
— kams atlyginimų nuo 5 iki 10 i Sužinota, kad sųmoksle da elne mieste areštuotas socia
TRUKDOMAS
A. Švilpauskienė, 103 N. 20 socialio teisingumo dėsniais
lyvavo
visa
eilė
buvusiųjų
kaSindikalistai paskelbė visuo nuošimčių.
listas Karai Sohwarz,
kurs
Avė., Melrose Pk. .. 1,076,366 susipažinti, tuos dėsnius pri
!
rininkų.
tinų dviejų dienų streikų. Vyk
Chicagos apylinkėj
dažp. Labutis, 917 W. 34th st., taikyti prie savo gyvenimo, o
1918 metais dalyvavo
Kiel
sta riaušės. Yra užmuštų ir su JAPONAI ŽYGIUOJA TIEN-Į Vyriausybės priešai čia ir maištuose. Jis kaltinamas šau nus didelis lietus trukdo dar-’ Chicago, III..................... 940,142 paskui juos tarp kitų
visų
žeistų.
TSINO LINK
I kituose miestuose sprogdina dymais į karininkus. Traukia žų ir ūkių įdirbimų. Visur, yA. Valančius, 1226 S. 50tb skleisti ir vykdyti.
pač žemumose, stačiai žemė Avė., Cicero, III., ....769,508
------------j bombas.
mas teisman.
NAUJAS PREMJERAS
TIElNTSIN, geg. 9. — Ja- i-------------------LAIMĖJO RINKIMUS
pabliurusi. Be to, šaltas oras. g. Staniulis, 6651 S. Talrnan
ponų kariuomenė veržiasi šio j NEW YORK, geg. 9. — Čia
ČILĖJ
Avė., Chicago, III. .. 533,202
PRIEŠ LAIKINĄJĮ PREZI
miesto link. Kinai, galima sa-1 organizuojama nauja bonusų
LA PAZ, geg. 9. — Bolivi
ELEKTROS KOMPANIJA
A. Stulginskas, 1628 So. 50
DENTĄ
SANTIAGO, Čilė, geg. 10. kyt, bejėgiai. iVsu frontp nuga armija tikslu maršuoti į WaKOVOJA
Avė., Cicero, III.......... 425,466 jos vyriausybė laimėjo parla
LIMA,
Peru,
geg.
9.
—
Su

— Nauju premjeru Čilės res limi ir kai kur be i pasiprieši- shingtonų. Tai komunistų dar
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 mento rinkimuose.
/
sektas
sumoksiąs
prieš
laikinų
publikai paskirtas
Alfredo nimo atsimeta atgal.
iChicagos elektros kompani- St., Chicago, III.......... 408,257
, bas.
jį
prezidnntą
Ben.vides.
Ankov„ja prjp. nūmatomą var
Piwonka.
A. Gilienė, 3131 Emerald PLATINKITE “DRAUGĄ”
prezidentas
dai
nužudytas
VISŲ KRAŠTŲ KATALIKAI jų reikalai yra artimi ir, taip
tojamos elektros papiginimų. Avė., Chicago, III. .. 338,257
Cerro.
GAUSIAI MISIJAS REMIA tarus, savi reikalai.
PALEIDO 150 KALINIŲ
IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ
0. Rašinskienė, 1639 S. 50tb
Šventasis Tėvas
kalbėda
30 METŲ KALĖTI
Avė., Cicero, III.......... 286,825
MOSCICKI
IŠRINKTAS
VATIKANAS (per paštų). mas į buvusių
HAVANA, Kuba, geg. 10.
audijencijoj
Vakar Chicagų apleido Jo
K Šerpetis, 1710 N. Girard
PREZIDENTU
— Vyriausybes
įsakymu iš — Nors kelinti metai visuose vyriausių vedamų misijų diarUž poliemono nužudymų N. St., Chicago, III........... 246,824 nas Balčiūnas ir Ignas AldoKubos kalėjimų paleista 150 kraštuose siaučia didelis eko bų tarybų, kuri yra Tikėjimo
VARŠUVA, geg. 9. — Ka Kenemogloos, 30 m. amž., teis
S. Stašaitis, 1413 S. 48th nis. Šiandien jie sėda į laivų
politinių kalinių.
nominis slėgimas, tačiau kata Propogandos
kongregacijos ro ministeriui maršalui Pilsud mo nubaustas 30 metų kalėti. Ct., Cicero, III............ 204,258 “Berlin” ir plaukia tiesiog į
likai misijų reikalus karštai ir žinioje, pareiškė, kad pirma- akiui reikalaujant vakar preV. Mandraviekas, 815 — 45 Klaipėdą. Laivakortes jiedu
PO 100,000 DOL. LAIDO gausiai remia.
MARYKNOLL, N. J., geg. St., Keinosha, Wis.
8is misijonierius buvo Jėzus į ridentas Mosccicki iš naujo iš180,252 nusipirko “Drauge”. Čia ir
Tas paaiški iš Tikėjimo Pro Kristus. Jo pradėtų prieš 19 rinktas Lenkijos prezidentu, 8. — Amerikos katalikų Už
J. J. Aukškalnis, 1354 Har- visi dokumentai jiems buvo iš
PROVIDENCETOWN, jpagandos kongregacijos pre- šimtmečių darbų toliau Bažny
sienių Misijų draugijos gene-įrison St., Gary, Ind., 129,353 rūpinti.
J.
A. Į P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
Mass., geg. 9. — Peggy McMa fekto Jo Emin. kardinolo Fu- čia vykdo.
HAVANA, geg. 9. — Ku ralinis vadas kun.
th, 10 metų amž., pagrobėjam masoni-Biondti raporto, patiek
Ypač pažymėtinas faktas, bos vyriausybės kareiviai Ori Walsh tituliariniu
vyskupu PI., Cbicago, III........... 120,404
ORO STOVIS
Broliam Bude teismas pasky to Šventajam Tėvui Pijui XI kad
Meksikos ir
Ispanijos ente privincijos kalnuose ko bus konsekruotas Romoje birK. Vaitkienė, 6829 STalman
rė po šimtų tūkstančių
dol. audijencijos metu. Jo Švente persekiojami katalikai pasta- voja prieš sukilėlius. 11 suki-Į želio mėn. 29 d. Konsekrato-1 Avė. Cbicago, III. ..1,03,506
CHICAOO IR APYLIN
laido. Atsisakė
prisipažinti nybė pareiškė džiaugsmo, kad ! rųjį kartų misijų reikalams lėlių nukauta. Daugelis slaps rium bus Jo Bnin. kardino
A. Janušauskas, 1233 S. 49 KĖS. — Šiandien saulėta ir
kaltais.
viso pasaulio katalikams misi- daugiau davė.
Ct.,
Cicero, .................... 94,458 vis šalta.
las Fumasoni-Biondi.
tosi.

—1—f—------ ---------------------------------

VATIKANAS, geg. 9.
— ku standardu.
Paskelbta, kad gegužės 25 d.

. .a,

Mėti

Trečiadienis, gegužės 10, 1933
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lAelsA kasdien, llakyrua aekmadlenlna
eRHMUMBRATOB KJINAr Katama —

pakeitimo šiandien pasidaro aktualesniu da
lyku negu prieš du metu. Ir, pirmoje vietoje,
žinoma, katalikai turi stengtis, kad popie
žiaus nurodymus realizuoti.
Veltui bus šaukiamos tarptautinės kon
ferencijos šių dienų negaliavimams gydyti,
veltui ir paskiros valstybės darbuosis, jei
savo darbų programos neparems teisingais
krikščioniškais dėsniais, jei nesiskaitys su po
piežiaus nurodymais, kurie yra vieninteliu
keliu išeiti iš to užburto rato, kuriame viso
pasaulio kraštai šiandien yra atsidūrę.

Fa-

<al Matų —
Trtma Kinealama — !>••. Vienam
ui — Tie. Bnrapoja — Katama |T.M. Puaat Ka
lt
Kopija IK
-taudradarbtame lr koraapondantama matų
tam
Mtf neprašoma tai padaryti Ir naprlKi
ealto lankių.

Hima» tekančia) dienai priimami iki 5
vai. po piet

O R A U G A S”
U i HU ANIAN DAILY FRIEinu
Pnbllahad Daily. Bioapt Pandaj.
jaut tUPTtons oa» Tear - ««.••■ ■!> Montka
P
Montka
Ona Montk — Tie.
Ona Tear - «T.H oi* Montka — I4.M
ta "DRACOAT*
« 'OTtlalDp ratee ra

>RAŪGAS’’"2334Š^Oakley Av., Chicago

□

“ŲUADRAGESIMO ARNO” SUKAK

TIES BELAUKIANT

1931 metais, gegužės mėnesio 15 d. popie
žius Pijus XI išleido svarbių enciklikų, pa
vadintų “Quadragesimo anno”. Už poros
dienų pasaulis minės tos enciklikos pasiro
dymo dviejų metų sukaktį.
Rimtieji mokslininkai sociologai ir ekonomininkai pripažįsta, kad po dviejų metų
enciklika “Quadragesimo anno” pasidarė

Popiežius toj enciklikoj yra tikras pra
našas. Jis aiškiai matė pasaulio žaizdas, su
prato ko reikia joms gydyti, perspėjo valsty
bių ir tautų vadus, numatė tai, kas atsitiks
ateityje ir nurodė kelius, kuriais einant būt
galima išvengti didesnių krizių.

Prieš du metu nei valstybių vadai nei
pramonininkai neklausė popiežiaus balso, ne
kreipė dėmesio į jo nurodymus ir perspėji
mus. Bet šiandien patys aiškiai pamatė, kad
finansinė ir ekonominė depresija per daug
giliai įleido šaknis, kad daug tautų bankru
tuoja arba arti bankruto stovi, griebiasi vi
sokiausių priemonių, kad kaip nors išsigel
bėti.
.
;
' | fcį ;;

Dabar jau daug kas suprrfto, kad finan
sinė ir kredito struktūra susmuko dėl to, kad
ekonominis ir socialinis valstybių gyvenimas
nebuvo paremtas teisingais krikščioniškais
dėsniais. Šiame krašte buvusi “bankų šventė”
' parodė sistemos silpnumų. Milijonai žmonių
nukentėjo ir dar nukentės dėl užsidarymo
finansinių institucijų, korporacijų, nuo subankrutavimo valstybių. To būtų galima iš
vengti, jei būtų Jaikomųsi enciklikos “Quaiklragesimo anno” nuostatų. Dabar — visokios įmonės griuvėsiuose, darbininkai skau
džiai kenčia, ūkininkai mato reikalo net mai

Taigi, šio dešimtmečio metu mes išsiaiš
kinome, pamatėme kas yra šalintina, ir visi
sutikome, kad per praeitų dešimtmetį per
maža padarėme Klaipėdos kraštui suliedinti
su visu neprikl. Lietuvos kūnu. Dabar mes
praregėjome ir supratome, kad dėl Klaipėdos
Krašto turime rimtai susirūpinti, jeigu nori
me jį turėti. Turime sukoncentruoti visas jė
gas, kad antras dešimtmetis atneštų norimų
įdėto darbo vaisių. Pirmiausia turime neati
dėliojant vyti laukan netikusį, pavadinsiu,
lietuviškų pasyvumų, kuris ėda tautos poten
cijų, stabdo sveikas kūrybines aspiracijas ir
t.t. Kun. Vienužinskis labai vykusiai išreiškė
mūsų tautos dvasinį pasyvumų dainelėje, ku
rioje kartojasi žodžiai: “man vistiek pat, man
vistiek pat” ir t.t. Vadinasi, lietuviui nėra
svarbu, ar jam kas skriaudų daro, ar galvoje
kuolų kala — jam vistiek pat.

Kada perdėtas pasyvumas atsirado mūsų
tautoje, snnkn nustatyti tikslus laikas, bet
greičiausiai su laisvės nustojimu. Tada viet
.toje rieieriškuino, laisvės jausmo ir kitų lais
vos tautos dvasios požymių ima įsigalėti ver
giškas pasyvumas, ima išlengvo lenktis spra
ndai pavergėjo kojoms mindyti, dvasia ima
tūnoti vergijos pavėsiuje ir viskų pamiršti.
Tokį mūsų pasyvumų svetimtaučiai vadina
i meškišku, o mus meškomis. Žinoma, čia per
dėta, bet tiesos daug. Kaip ten bebūtų, bet
lius kelti.
pasyvumas visur kur pasireiškia. Toks pa
Matant to viso baisių realybę, popiežiaus syvumas mus stumte stumia netik nuo Klai-

Tokių 5 v. komedijų parašė žinoma

galėjo nusipirkti — pinigų nebuvo:” va
dinas, pasiryžo su vyru sųžiningai iš že
mės gyventi.

Vandos sesuo Laima jau kitokia. Ji
panelė, galinti paskolinti Karaliūnams
tūkstantį litų, kai šiems labai pinigų pri
•vėliau, jų pastate,
,
reikia, ir aplamai — jau ne “žemės duk
Sųvoka “Naujieji žmonės” yra plati,
ra,” (vėliau ir susižada, jausdamosi lai
Ir jų nevienodai galima suprasti. Šiuo atminga, su majoru, tarnaujančiu kariuo
iVeju tenka kalbėti apie naujuosius žmomenėje, prieš tai nutraukusi dėl “mudu
'nes, kokius juos įsivaizduoja Petras Vai
vienas kitam netinkam” su Zigmu Saka
čiūnas.
I
lu, kuris metė mieste darbų, kurį dirbo
Vieta, kurios plotmėje autorius dėsto
su “garbingais vyrais su garbingais šū
«avo filosofijų, — Lietuva, laikas — dakiais ir tėvynės meile”, kas vis dėl to
ar.
juos atvedė pas prokurorų, ir metęs juos
Atsargos pulkininkas, dabar ūkinin
grįžo atgal prie žemės, tuo parodydamas,
kas, Jurgis Karaliūnas, turįs energingų
jog tikrai “mudu vienas kitam netin
[raugę žmonų — “pirmų gražuolę apskrikam” su Laima, nes moraliai savo atsi
kuri ėmėsi pati šeimininkauti, vaižadėjimu miesto tarnybos iškilo daug
mja darbštų ūkininkų, kuris gėrisi pmaukščiau už jų). Laima — B. Žalinkevio degti deguto ir kopiamojo medaus
čaitė.
tpu, ir džiaugiasi, kad pats gali savo
Minėtasis Zigmas Sakalas — jaunuo
tomis iš žemės gyventi. Čia artistas
jis Petrauskas turi tikrai dėkingų liškos išvaizdos ir savijautos, jaunuoliš>gų pasireikšti, kaip simbolis “kardus kumn visuomet apk rečius, V. Dineika, ku
liesime į žagres,” kas yra žmoniška ir ris šiame kūrinyje kur bus nebuvęs —
nuolat primena, jog žiūrimasis kūrinys
įvyzdinga.
yra komedija, savo posakiu, vis vietoje
Jo žmona Vanda, vaizduojama dra
os primadonos Vosyliūtės, taip pat yra pataikomu, “Aš voh ant kojų laikaus!..”

sis autorius, ir Valstybės Teatro Šaulių
‘•Myrius, pirma, Valstybės Teatras Kaune

kad “nesigėdi dėvėti
riejuostės, o buvo laikas, kai ir tos ne
pavyzdžiu,

IV.

Labdarių kuopos gegužės 30
dienai pasiskirstė darbais. Tie
reikia įms darbams dirbti išrinko įPRANEŠIMAS LABDARIŲ išvengti — reiškia,
daug ir nuoširdžiai padirbėti, vairias komisijas. Tas reiškia,
KUOPOMS

Nuo kuopų pareina ne tik pi kad tvarkos žingsniu jau vis

rinks aukų, tos pelnys garbės Labdarių Sųjungos 3 kuopa, [metai, kai Labdarių Sųjungos
Ji stengiasi iš visų savo jėgų, centras rengia išvažiavimus į
kad toji vieša rinkliava pasi tų gražųjį savo ūkį. Tokių iš
n.
Tų pačių dienų, būtent ge- sektų. Gerb. klebonas kun. H. važiavimų surengs ir šiais me
gžės mėnesio 30, Vytauto pa- Vaičūnas ir labdarių veikėjai tais. Pirmutinis bus birželio
rke įvyks Labdarių Sųjungos ^uo reikalu yra susirūpinę. Jie mėnesio 11 dienų. Lietuviai
centro piknikas, kurio visas daug ir nuoširdžiai dirba, ne prašomi tų dienų atsiminti,
pelnąs eis į senelių ir našiai- jsigailėdami nei laiko, nei švei niekuo kitu neužsiimti, kad
čiu prieglaudos statymo fon- jkatos. Ar nebūtų gražu, kad galėtumėt nuvykti į labdarių
dų. Darbas yra nemažas ir rei- ir kitos kuopos ciceriečiams a- išvažiavimų. Kuopos prašomos

griežtas pasipriešinimas, geležinė tautos valia
pažymėjimo.
vokiškai akcijai.

dar reikšmingesnė.

"NAUJIEJI ŽMONĖS”

LABDARIŲ DIRVA

1.
kniko tvarka, programo įvai kas padaryta. Bet to neužten
“Vainikų Diena” netoli. rumas, dovanų gausumas, bet ka. Reikia, kad kuopos ir jų
Kaip yra centro nutarta ir taip pat ir publikos sukvieti- trinktos komisijos joms pasdarbų rūpestingai dirbkaip keletu kartų buvo pra mas. Jau dabar plačiai reikia
nešta, šiemet kuopos toje die kalbėti apie piknikų, jį gar- K’ ir prie gegužės trisdešim
noje turi turėti daug daugiau sinti, kviesti draugijas, jauni tosios gerai prisirengtų. Tie
Peikia tikėtis, kad visas krikščioniškas aukų rinkėjų, negu praėjusiais mų, prašyti gerb. kunigų, kad nariai, kurie kokius nors da
pasaulis atitinkamai paminės enciklikos keleriais metais. Aukos bus re jie padėtų. Žodžiu, taip pasi rbus apsiėmė, į komisijas įėjo,
“Quadragesimo anno” dviejų metų sukaktį nkamos Šv. Kazimiero kapi darbuoti, kad labdarių centro yra prašomi, kad savo pareiir tuo būdu žymiai prisidės Prie i06 nuostatlJ nėse ir prie kapinių. Mat, šie piknikas gegužės 30 dienoj bū Sas atliktų, nes nuo to labai
realizavimo.
met tikimųsi, kad iš priežas tų plačiai visur ir visiems ži-daug pareina ir rinkliavos ir
pikniko pasisekimas. Centras
ties kapinių įsteigimo sukak nomas.
ANTRĄ DEŠIMTMETĮ PRAD&JUS
j
į
į
nuoširdžiai prašo pasidarbuoti
tuvių daugiau žmonių atsilan
Gegužės mėnesio 21 dien,.8£ram tiksluikys. Be to ir aukų reikalas
Apie Klaipėdos krašto lietuvinimo rei dabar yra didesnis negu ki
Ciceros lietuviams yra svarbi
V.
kalus “P. B.” tarp ko kito rašoma:
tais metais būdavo. Manoma, diena. Tų dienų miesto gatPavasario gražus oras traukad labdarių kuopos atkreips jvgse bus renkamos aukos lie. kia žmones į lankus, pievas ir
Ne paslaptis, kad Klaipėdos Krašto kon
vencija yra didelis stabdys lietuviškai akcijai į tai savo dėmesj ir gausingus tuvilJ iabdarybgs reikalams. miškus. Labdariai turi nusiaukų rinkėjų būrius sumobi- Kaip kitais metais, taip ir pirkę labai gražų ūkį, kurio
plėstis ir griežtai pasipriešinti prieš kitus
gaivalus, plačia to žodžio prasme; bet yra lizuos. Katros kuopos turės xjeme| rinkliavų iš Cicero mie, laukai ir miškas yra panašūs
tokių plyšių, pro kuriuos galėtų skverbtis daugiau link ėjų ir daugiau su- sį0 vaidžįos išgavo darbščioji į Lietuvos gamtų. Jau kelinti
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DIENOS KLAUSIMAI

nkamai išnaudoti gerų progų
kilniam tikslui.

reikalavimai “visuomenės tvarkos rekon
strukcijos” ir “visos ekonominės sistemos”1!

Sakalo tėvas — ūkininkas, griežtas

lietuviškas kaimo tipas, tas “taip sakant”

kalingas tinkamo prisirengi
mo. Kuopos turėtų nepamiršti,
kad atsakomybę dėd pikniko
pasisekimo neša jos, o ne kas
kitas. Dėl to išanksto turi pa
sirūpinti, kad neužsivilti ir vi
sos organizacijos neužvilti. To

teitų į pagalbų. Juk surinktos išanksto gerai pasiruošti, kad
aukos eis bendriems lietuvių Į malonius svetelius tinkamai

E. O. Lykes prez. Roosevel
to patvirtintas fęderaliu radi
jo koinisijonierium, kurio ži
nioje yra visas J. A. V. ra
dijo tinklas. Jis tai vietai bu
vo paskirtas 1927 m. prez.
Coolidge; tas pareigas ėjo ir
prez. Hooverio administracijos

metu.
šros Vartų parap. salėj. Tai
bus paskutinis susirinkimas

prieš Vainikų Dienų. Dėl to
tikimųsi, kad į jį atvyks visų
kuopų atstovai ir įvairios ko
misijos.
Lietuvių visuomenė nuošir
džiai yra prašoma pagelbėti
labdariams dirbti sunkų ir ga
rbingų darbų.
A. Nausėda,

Labd. Centro pirm.
VARGUOLIŲ ŠELPIMAS

labdarybės reikalams. Tad ko- sutikti.
KLAIPĖDOS KRAŠTE
dėl kuopos negalėtų sumobili
VI.
zuoti po keliolikų rinkikių ir
Kaimų ir miestų varguolių
Lietuvių Labdarių Sųjungos
gegužės 21 dienoj pasiųsti į centro mėnesinis susirinkimas skaičius prieš didįjį karų bu
Cicero. Pasirūpinkime, kad ti- įvyks gegužės mėn. 24 d., Au- vo visai mažas, bet, jam pasi
baigus, pradėjo didėti ir pa
pėdos, bet ir nuo nepriklausomo gyvenimo gai kelionei ir laukia ramesnio ir pastovesnio skutiniuose metuose labai pa
principo. Lai 2-as dešimtmetis būna aktyviz oro, kad tų kelionę galėti} pradėti. Visa lie didėjo. Kai kurie kaimai ne
mu nužymėtas, bet, gink Dieve, ne šovinisti tuvių tauta linki jiems pasekmingai perskri begali savo varguolius šelpti
niu aktyvizmu.
sti okeanų ir laimingai grįžti atgal į Dėdės ir buvo prieš kofaj laikų pa•
•
*
Sanao žemę. Linki jiems pasisekimo ir visas' reikalavę, kad apskričiai tai
Lietuvos Katalikų Veikimo Centras Kau kultūringųsis pasaulis. Tas aišku iš spaudos, darytų. Bet apskričiai, žino
ne surengė 50 paskaitų katalikiškosios akci kuri apie mūsų lakūnus plačiai pradėjo ra ma, tuo nusikratė. Kadangi
jos klausimais. Paskaitos gausingai buvo la šyti.
piniginiai reikalai blogėja, tai
•
*
•
nkomos. Jas skaitė žymūs katalikų veikėjai
keli kaimai turi savo varguo
ir mokslininkai. Gražus tai darbas, kurį rei
Pastaraisiais keleriais metais Lietuvoje lių šelpimui daug pinigų su
ktų praplėsti visoje Lietuvoje. Amerikos lie išmirė daug žymių tautos veikėjų, rašytojų dėti. Nuo jų šelpimo atsisa
tuviai katalikai taip pat rengė panašias pa ir mokslininkų. Nesenai mirė didis mūsų tau kyti negalima, nes įstatymas
skaitas įvairiose savo kolonijose. Tuo rūpino tos veikėjas, patrijotas kanauninkas Kazimie apie šelpimo gyvenamųjų vie
si A. L. R. K. Federacija.
ras Prapuolenis, gi šiomis dienomis iš Lietu tų “Unterstutzungswohnsitz”
*
«
*
vos atėję laikraščiai pranešė ir kitų liūdnų to neleidžia, šis įstatymas iš
Musų lakūnai kap. S. Darius ir S. Girė žinių, kad balandžio 19 d. pasimirė įžymi ra leistas
Vokietijos valdžios
nas New Yorke rengiasi tolimai ir pavojin šytoja Stanislova Paškevičienė.
(Tęsinys 3 pusi.)

nuodėmę” — juk tai tikra mūsų kaimo taikūnas, kuriam jau atrodo seniau buvę
moterėlė!)...
geri laikai, kai ir jo paties tėvų, į lovį
Grafas, buvusia Lietuvos didikas, vėl pasitiesę, pėrė, arba, kai dvarininkai lie
suteikė progos pasižymėti jaunam gabiau pė baudžiauninkui medyje kukuoti, o jie
siam artistui H. Kačinskui, kuris iki pa šaudė... K. juršys stebėtinai išlaikė tokį
baigos išlaikė griūvančio su savo dvaro tipų nuo pradžios iki pabaigos.
liekanomis, bet nenorinčio pasiduoti mag
Irena, grafo giminaitė, yra vienu iš
nato “didybę,” kuri, drauge su dailinin Vaičiūno filosofijos naujųjų žmonių, nes
ko (jis šios komedijos dekoratorius) V. susibičiuliavusi su Zigmu Sakalu, dar “be
Palaimos atvaizduotais dvaro vartais, li bažnyčios palaiminimo,” ant Sakalienės,
kusiais be pačių vartų, ir rūmų vidumi, jam yra savo rūtas atidavusi, ir ilgainiui,
likučiu be žvakių, (jų seniau šimtai žėrė išvaryta dėdės iš dvaro, apsigyvena pas
davo, dabar tarnas skolina iš Sakalo vie Sakalus, “maišo kleckus;” turi jau vaikų,
nų kitų....), — su tomis liekanomis, kaip Zigmas vyras, ir ta buvusi grafaitė nebe
Sakalo motina, T.,Vaičiūnienė, (au
kapitonas su žūstančiu laivu, žūsta tas supranta, kaip galima kitaip gyventi. J.
toriaus žmona), ta artistė, kuriai taip vy
didikas, nematąs, jog senovės skriaudos Oškinaitė šį tipų kūrė.
ksta vaizduoti kaimo mamas, (nors ne
žmonėms jų atsitaisomos, ir — kad jis
Grafo giminaitis majoras Butautas,
blogiau ji pasirodo ir švelnaus jausmo
lieka pasigailėjimo vertu senu kvailiu, te- kitas Vaičiūno naujųjų žmonių, Lietuvos
kupinose jaunos mergaitės scenose, kaip
bekliedančiu savo aukšta kilme, lierbn, gynėjas, kaip sakosi, nebesuprantąs senio
tat yra “Garbės spekuliantuose,” kai ji
kardu, ragavusiu turkų, totorių ir švedų Butauto “sapnų”, pavaizduotas S. Pet
piktai pasmerkia kare žuvusio atminimų
kraujo... O pagaliau pats patenka už sko raičio.
biauriai niekinančių patriotų elgesį), čia
las į sukčiaus vertelgos rankas, su tarnu
Tutkus — sukčius vertelga, kuris už
vaizduoja tikrų gyvų' mamų, Zigmo mo
maitinasi keptomis bulvėmis... Scenos dva siima “racionaliu importu,” (iki sukty
tinų, kurių jaunų suvedžiojo grafo brolis,*
ro rūmų viduje taip kupinos žūstančios bių su paskolomis: Butautui skolino 10,
bene Zigmo tikruoju tėvu esųs. Ji turi su
paslaptingos senoviškos didybės, kad at © užrašė 40 tūkstančių), toks vikrus, ne
vedžiotojo dovanotų žiedų, kuris pabai
rodo, jog tas žlugimas yra jau seniau įvy atviros sielos* “velnių manų*”* tipas, ka
goje taip podeda visiems (savo kaina),
kęs, ir kad autorius jį laiko dabartinia rio lūpose nuolat tėvynės meilė, puikiai
ir gyvenimiškai vaizduoja pasenusios ir
me laike tik todėl, kad patirštinti kūrinį. vaizduojamas artisto J. Sipario. (Mergai
įsitraukusios j gyvenimų (vyras, sūnus)
Sargelis, grafo tarnas, tas “Sargele- tė — V. Lietuvaitytė). Vaidintojai vertai
jaunystėje apviltos mergaitės, (“tik mi vičius,” kaip jis save vadina, senas, kur gavo gėlių. Lieka atmintinų daug auto
rties .valandoje teišpažinsiu kunigui savo čias ir apkvaišęs žmogus, yra tipiškas pa riaus žodiškų perlų.
Arėjas Vitkauskas

ir “va, kaip yra” posakių nuolatinis ver
gas, P. Kubertavičiaus asmenyje rado
smarkų, net “kampuotų” išreiškė jų. Is
torija su kapčiaus rodymu visiems, kad
tai tikrai jo žemė nuo vieno iki kito kap
čiaus, tikrai juk rodo kaimiečio Lietu
voje didelį susijimų su žeme, kuris, kaip
žinome iš kasdienio gyvenimo, reiškiasi
formomis, siekiančiomis net žiaurumų,
(kaip: brolis nudobia seserį, kad netektų
dalies atmokėti, ir panašiai — labai daug:
vis tai pernelyg didelio, amžiais įsikero
jusio, žemės pamėgimo vaisius).

Trečiadienis, gegužės 10, 1933

draugas
pereis į aukštesnius skyrius.
Kadangi tik kelios savaitės
beliko iki baigos, tat mokiniai
visu uolumu rengiasi gražiai Kaip anksčiau jau buvo pra
programai, gegužės 28 d. Visi nešta, A. L. R. K. Moterų Są
jungos 16 seimas įvyks šių me
laukiame to vakaro.
tų rugpiūčio 7, 8, 9 dienomis,
Choro šokių vakaras
Slienandoab, Pa. Pastaromis
Įsigyjimui gaidų choras re dienomis Centre gauta iš 59
ngia šokių vakarą šį šeštadie kuopos (Slienandoab) džiugi
nį, gegužės 13 d., 7 vai. Be nanti žinia, kad kuopa su sa
šokių bus ir kitokių pamargi- vo dvasios vadu gerb. kun.
nimų.
Žemaičių Juzė Karalium deda pastangų, kad
seimas visais atžvilgiais pasi
sektų.

SĄJUNGIEČiy DĖMESIUI

LABDARYBĖS SKYRIUS,
VARGUOLIŲ ŠELPIMAS
KLAIPĖDOS KRAŠTE

(Tęsinys iš 2 pusi.)
1908 metų gegužės 30 dieną,
veikti pradėjo 1909 metų baandžio 1 dieną. Tas įstatymas
uri galios ir krašte. Gal bus
šleistas veikiai naujas dabarinėms aplinkybėms pritaikyas įstatymas varguoliams šepti, bet kol kas dar nieko nė

ra.

Žmogus, nebegalėdamas saze ir šeimyną išmaitinti, tu
ri pagal minėtą, įstatymą būi šelpiamas viešomis lėšomis
š»vietos varguoliams šelpti sąungų arba iš krašto Varguoiams šelpti sąjungų. Viena
zarguoliams šelpti sąjunga
‘Grtsai
Ortsarmenverband” gali sui netik iš vieno kaimo,
S|^4r iš
i kelių kaimų arba iš
elių dvaro apygardų arba ir
š kaimų ir dvarų.

8

RAGINE, WIS.

GARSUS PAVEIKSLAS CHICAGOS PARODOJ

WISCŪNSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

mūsų lietuvaitei, garbė ir vi
siems lietuviams turint tokį
talentą.
Pertraukoje kun. Mačiulionis savo kalboje, kaipo dien
raščio “Draugo” vertėjas, iš
dėstė reikalą remti katalikiš
kąją spaudą.

Gegužės 7 d. Šv. Kazimiero
parapijos klebonas kun. A. Ba
linskas per 11 metų pirmą ka
rtą neatvyko sumos laikyti,
bet atsiuntė svetimtautį kuni
gą Tuojau sužinota, kad liga
buvo neatvažiavimo priežastis.
Visi parapijonys susirūpinę
ir savo maldose prašo Dievo
sveikatos mylimam dvasios
vadui.

KENOSHA, WIS.

lf>

knin

ii

similnnki

Nuaa-Tone

Prancūzija šiandien yra sko
linga 6,647,674,000 dol. Šioje
sumoje yra 2,784,04,000 dol.
palūkanų.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

Taigi, laikas ir visoms kuo
poms susidomėti; iš anksto ri
nkti atstoves, gaminti įneši
mus, skundus ir t.t, nes, ei
nant 15 seimo nutarimu, visi
skundai, įnešimai ir mandatai
turi būti atsiųsti į Centrą ne
Tikras Palengvinimas
vėliau 30 dienų prieš seimą.
Kadangi sekantis seimas yra
rengiamas Rytuose, kur gra
žiai ir sutartinai gyvuoja Są
žinomų vaistų kurie taip
jungos kuopos, Jai nelieka nei Nėra
dirbtų kaip Bayer Aspirin bai
galvos ir veido neuralginiam
viena kuopa, kuri nesiųstų at- { siam
skausmui'.
tabletkų greitas veikimas ir
stovės, nes prisieis svarstyti 1 jų šių
pilnas saugumas sudaro jų ver
paliuosavime taip baisių
visa eilė svarbų organizacijos tingumų
skausmų.
Gydytojai žino šių ypatybę Bay
klausimų.
er Aspirin n eu ratiniam e skausme

Dėl aiškumo, reikia primin
ti,
kad mūsų klebonas kun.
■valdybos darbštumui ir klebo- Kun. Maciulionis pabrėžė,
!no priežiūrai, sodalietės tvar- kad “Draugo” išlaikymas, y- A. Balinskas gyvena Milwaura mūsų pačių reikalas, nes kee; jis valdo dvi parapijas,
Marijona čižauskienė,
kosi.
kurias
viena
nuo
kitos
skiria
MOTINOS DIENA
spauda
lošia
labai
svarbią
ro

Centro pirm.
švara
2G
mylios.
Tačiau
klebonas
lę
mūsų
gyvenime.
Kur švaru, ten malonu. Geelpti.
|
Gegužės 14 d. yra motinų i raĮ sodalietės padarė, kad iš- Visus ragino remti “Drau per 11 m. visada atvykdavo KARO SKOLŲ KLAUSI
Krašto varguoliams šelpti pagerbimo diena. Tą dieną mū-1 p]ovg svetainę. Didelis už tai
MAS
gą” ir, kas galės, atvykti į paskirtu laiku; nei sniegas,
ąjunga
‘
Landarmenverband
’
.
.
,SV parapijos svetainėje bus . joins kreditas, kad rūpinas pa “Draugo” vajaus baigos pik nei didžiausias šaltis, nei vie
■usideda is kelių vietos arba |atvaidinta smagi komedija iš 'rapijos įstaigomis. Didesnis
niką, kuris įvyks gegužės 14 sulą jo nesulaikydavo. Visa PARYŽIUS, geg. 8. —Su
taimo varguolių sąjungų. Ryt- kolegijos gyvenimo. Tai para- !kreditas tenka tiems, kurie a- d., Vytauto darže, Chicagoje. dos linksmas, su žmonėmis pa žinota, kad' būk J. Valstybių
jrūsijoje sudarė kiekvienas a- pijos komiteto rengiamas va- Į tėjo sodalietėms į pagalbą, ysisveikina; nors ūgiu nedidelis, vyriausybė pasiulusi Prancū
Žemaičiu Juzė
jskritis Krašto Varguolių są'- karas.
i į I' pač A. Lemešiui, kuris suor
bet dvasia milžinas. Ištiesų sa zijai, kad ji antkart užmokėtų
un£*b jos vadinosi ir apskri- j Lai gįs vakaras būna visų ganizavo tą valymo darbą ir j
kau, nekartą savo gyvastį paKUPROTAS OŽELIS”
ies varguolių sąjungomis, parapijonų įvertintas ir pare- suieškojo darbininkus.
vojun statydamas atvažiavo
Taip pasiliko ir Klaipėdos 'mtas. Komitetas į ruošia tam,
kad
tik galėtų ne vien Mišias
Pirm p-lės Mickūnaitės žaMisijos
CraŠte, nes jis priklausė Ryt- kad padengus būtinas parapiRyt vakare mūsų bažnyčioje įvejančių dainelių, atvaidinta atlaikyti, bet ir stacijoms, ra
irflsijai. Šiaip Prūsijoje Kra- jOs išlaidas. įžanga augusiems prasidės misijos, kurios tęsis 'graži A. Pociaus operetė “Ku'r £e#užintms pamal
Ito Varguolių sąjungą suda- 25c. Programa bus graži.
doms
vadovauti.
Mes tikime,
tris dienas. Misijas laikys mi- protas Oželis.” Operetę vai
•ydavo tik visa provincija.
kad Dievas saugo jj nuo viso
Neužmirškime, kad vakarą sijonierius pranciškonas, įžy- dino artistai mėgėjai iš Cicepaipėdos Krašte yra vietos
kių nelaimių. Esam pilni vil
irba kaimo ir apskrities var  rengia parapijos komitetas, mus pamokslininkams. Visi tu ro, UI., Šv. Antano parapijos. ties, kad Dievas suteiks grejVaidinimas ir dainos visiems
guolių sąjungų, be to, dar vi kad tai pirmas jų parengimas, retų pasinaudoti šia proga.
tą sveikatą.
B. V.
darė
malonaus
įspūdžio.
Ne
Parodykime
jiems
savo
užuo

Mėnesinės
kolektos
sas Klaipėdos Kraštas suda
ro Krašto varguolių sąjungą. jautą, prisidėdami, atsilanky- Mūsų parapijoje yra papro vienam iš publikos net ašarą
Blogas Skonis Burnoje
tys kas pirmą sekmadienį kie- iš akių išriedėjo, kada dainuo
Kas nori gauti iš kaimo pa 'darni į tą vakarą.
Yra Įrodymų, kad negerai veikia vie
šalpos, turi būti įgijęs jame į Visi iš vien už parapiją. Re- krieno mėnesio bažnyčioje da- ta dainelės, kada kalbėta ir nas ar daugiau svarbiausių organų.
Gal virškinimas yra negeras, apetitas
“šelpimo gyvenamąją vietą” mkirne savąją lietuvybės įstai- ryti mėnesinę kolektą. Tai ku- vaizduota apie dukrelę lelijė- blogas, silpna eliminacija, viduriai ne
r®Kullarųs’ lrnenatūralūs
ncrUODlieilO vlškumas
tt viskas miegas,
Us parodo
gą' — tvirtovę.
nigo Bistrajaus įvestas papro- ię, Kaip JI SUSliaUKld,n dobilėliui
1 ‘ Unterstatzungswohnsitz ’ ’.
Vaidinime dalyvaus: Jonas tis- Nors sunkūs .laikai, tačiau užuojautos, meilės, bet vėliau |
Jų galima trejopai įgyti,
Druktenis — profesorius, Ona,^e> kurie išsigali, visada au- gązdina ją važiavimu į Ame
būtent: per užsilikimą, per
Mockaitė — jo žmona, VI. Bi- .koja. Ačiū rėmėjams už jų duo riką. Dėkojam Ciceros artis
apsivedimą ir per kilmę “Abtams mėgėjams už jų pasišve buvo rekomenduojamas Gydytojaus
tautas — jo tarnaitė, Ona Lau snifts aukas.
Specialisto kaip tik tokiame nesvęistammung.” Bet vyriausia įParapijos komitetas jau ei- ntimą, ypač vedėjai p-lei Ski- kavime. NVGATONE j pastebėtinai
caitė — jo duktė, Ant. Druktrumpų laikų pataiso sveikatų Ir at
gijimo forma
yra per užsili- tenis ir A. Ramanauskas — jo na Per parapijonų namus ir riūtei.
veda organizmų prie natūralaus stov
klo. Nekankinkltės patys ir nekan
kimą Kas kaimo varguolių, s_n_s> £ Janagionis> j parenka aukas nuošimčiams moMokslo metų baigimas
kinkite savo draugų. Nueikite pas
vaistininkų ir už Vienų TtolerJ
Sąjungos ribose, sulaukęs 16
gt pįnigig _ studentai rtgičio atmokėti. Kas išsigali,
Šįmet mūsų mokykla užsi savo
nusipirkite mėnesiui treatmentų NUGA-TONE pa.rduodamas su pilna
metų, be pertraukos yra gyve
Sodaliečių dvasinė puota prašomi aukoti komitetui, ku- darys gegužės 26 d.
garantija, po dvidešimts dienų grųnęs, Įgyja joje “Šelpimo gyKiek
girdėt,
visi
mokiniai
į
1™,1™ p*"'*"8- J®'*’1 busite neužga
Praeitą sekmadienį per pir-tr*c greitu laiku visus aplanvbnamąją vietą,” taigi teisę
mas šv. Mišias sodalietės ėjo kys.
būti šelpiamu. Prieš 1909 meJaunimas
prie sv. Komu-i
t^eikejo sujaukti 18, o pnesl.j°s
buvo ži-r_ti> kft. | -Kenoshoj tiek priaugo jaumetus net 24 metų Jei- ldWelis fikaiMus narių tvarkin. nimo, kad net gražu žiūrėti,
■Asą šeimyna suvargsta jr|^. _.q
kaį -ig susiburia į krflvą Bet
būti šelpiama, tai nustašiais sunkiais laikais maža iš
tomą viskas pagal vyro užsi nai bus be pertraukos visus jo naudos, nes tik viena trečlikimą minėtosios kaimo var i metus dirbęs.
dalis su senaisiais dalyvauja
guolių sąjungos ribose.
Yra žmonių, kurie gyvena veikime. Ar žinote, kad Ke, Jeigu varguolių sąjunga su- (tai čia, tai vėl kitoje vietoje j nosboj parapijonų jaunimo,
sideda iš daugiau kaimų, tai .arba iš užsiėmimo yra preky- nuo 17 iki 23 m., priskaitoma
vistiek, kuriame kaime pašai- |bos keliautojais “Handlungs- apie tris šimtus! Laukim ge
pos prašantis paskutinius vie- įreisende”. Tokie, atsitikus, resnių laikų!
nerius metus yra gyvenęs. Ka- tame kaime arba toje varguoDIDESNIAM
da vienas kaimas arba var- Į lių sąjungoje, turi gauti pa- P LĖS E. MICKŪNAITĖS
NAMINIUI SMAGU
MUI IR PARAN
KONCERTAS
guolių sąjunga susijungia su šalpos, kur turi savo butą ir
Kino
kitu kaimu, tada žmogus ku- kuriame gyvena šeimyna. Tas
Geg. 7 d. pirmą sykį kenoris nori būti šelpiamas, turi pats su jūrininkais ir kelių
jEaTENSION telefonas yra vie
skiečiai gavo progos pamaty
kreiptis į sujungtų kaimų val kitų užsiėmimų žmonėmis.
dybą. Jeigu vienas darbinin Kartais sunku išspręsti, ko- ti ir išgirsti operos daininin
na* iš reikalingiausių modernių
parankumų, kuris gelbsti mote
kas turi Priekulėje savo butą, kia varguolių sąjunga turi še- kę E. Mickūnaitę. E. Mickū
rims šiandien tobuliau tvarkyti
bet darbo vieta Klaipėdoje ir lpti, ir dažnai tokį klausimą naitė į tą koncertą sutraukė
namų ruošų: Jdėtf, dažnai lan
yra čia visą savaitę — ir nak turi atsverti administratyvis daug publikos ir visi gėrėjosi
komose vietose, šie nebrangus
timis būna ir tik šventadie teismas ‘ Verwaltnngsgericbt. ’ jos išlavintu balsu ir daino
"ekstra" telefonai reiškia, kad
Tarnai ir tarnaitės sulaukę mis. Jos balsas visus žavėjo.
niais yra šeimynoje, tai jo še
nereikia apleisti dirbanti darbų
lpimo gyvenamoji vieta yra 16 metų amžiaus ir neturėda Visi stebėjosi ir gėrėjosi ne
reikalu, pašaukti ar ataakytl šau
Klaipėda ir darbininkas, rei- mi tėvų, nelaimės ištikti, turi paprasta balso technika. IŠ
kimų. Ale telefonai yra tfek pat
kalui esant, pašalpos turi pra- po vienų metų gyvenimo kai daugelio lūpų buvo girdėtis,
reikalingi namuoae, klek užim
ryti iš Klaipėdos miesto; bet, me iš Varguolių sąjungos bū kati tai pirmą sykį yra girdė
tuose ofisuose. Pašaukite musų
(Vit.)
ję tokią dainininkę. Garbė tai
žinoma, tik tada, jeigu jis te- ti šelpiamais.
Rimto Ofisų.
Visi į tokią sąjungą susi
baudę kaimai ir dvarai lai
žomi vienetu (Einheit). Roos, geriau, kai sąjungoje yra
želi kaimai, nes tada lengviau

apie vieną bilijoną dolerių ir
•tuo būdu karo skolų klausimas
būtų baigtas.

NEURALGIJOS

I.r todėl reikalauja tabletkas Bay
er išdirbimo.
Bayer Aspirin yra saugus. Ga
lima imti kasdien per ištisus me
tus be jokių blogų pasekmių. Ne
slogina širdies. Todėl, laikykitės
šio ištirto produkto su ištirtais
nurodymais. Saugus, vienodas, pa
sitikintis.
Pirk buteli 100 tabletkų už nau
jų nupigintų kainų.

D R X U G X S
Trečiadienis, gegužės 10, 1933
Yra 17 tautų, kų rūpinas sitenkinę ir gerame ūpe. Tai devynių jiėdiĮ aukščio svetai
Dėkingi savo klebonui
svetainę taisyti. Bet mūsų rūsuruošt savo kambarius Pitt. bus galima spręsti iš vakaro nės. įrengta visi patogumai: Bet vienam iš mūsų atėjo į pestingas klebonas plačiau į
sėkmių.
i Universitete.
scena, virtuvė, baras, drabu galvų. Vienas permatė, kad ne dalykus žiūri. Jis žino, kad
žiams
kambarys ir kiti. Sve tik iš to žemo skiepo galima dabar statybinės medžiagos
riau susipažintų ir kad būtų Graikai per tūkstančius me Svetainėje tvarka buvo pa
vieni kitų raginami kų nors tų turi gatavų stylių, o gin vyzdinga. Vaikučiai nesimai- tainė išdažyta labai skoninga padaryti svetainė, bet perina- kainos žymiai sumažintos; vi
medžiaga kur kas pigesnė,
gera nuveikti tautai ir Baž čijasi: ar klesiškųjį, ar bizan- šė. Jiems buvo prirengtas mo spalvų kombinacija “tan and le gyvų jos reikalų. Tai mūsų
LIURDO STEBUKLAI
light
green
”
.
Lubos
blekinės
gerb.
kleb.,
kun.
A.
MartinKas
dabar galima padaryti už
nyčiai. Gaila tik kad jos to tiškųjį stylių panaudot. Ro kyklos kambarys pasilinksmi
lokai viena nuo kitos. Reikės dos, pirmasis ima viršų. Ita nimui ir žaislams. Kadangi tai 'ir “creammey eollor.” Švie- [kus. Ačiū jo sveikam protą- ($2,000.00, tas gerais laikais
Šioje kolonijoje buvo stato l’asišventimo.
lai mano 15-jo šimtmečio Ve Iatidarymo vakaras svetainėje > sos sulyg vėliausios etikos, Į vimui, nereikės daugiau po negalima būtų už $4,000.00.
ma scenoj daug įvairių veika
necijos stylių čionai įamžinti. susidarė tikrų krikštynų nuo- j“dim lights.” Grindys naujos svetimus kampus trankytis. | Tat, jam vadovaujant, ėmėKadangi
bai.
23
d.
išpuolė
lų, bet niekad da nebuvo, kad
Mūsų stylių ir visus deta Į taika. Visa eilė kūmų ir dar ir naujai išvaksuotos ir vė- Svetainė, tiesa, mums kainavo [ n:ės visi už darbo ir bėgy 8
mūsų
klebono
kun.
Česnos
va

iš artimiausios mūsų lietuvių
lius nuspręs Lietuvos menini (kokių. Įsivaizduokite, vien kū Į liausiąs “ekvipmentas,” tai apie $2,000.00. Laikai blogi, j savaičių baigėme; atidarymo
rduvių
diena,
parapija
surenkolonijos, Omaha, Nebraska,
nkai. Jie žino mūsų stylių. Jei Į mai dovanų paliko $250.00. tyro oro varomasis fanas, “va- Daug žmonių be darbo. Bankai, vakare jau $520.00 liko Šv.
igė
prieš
vaidinimų
ir
vakarie

kuri yra apie 115 mailių tolu
I negana žino, tai Kambario Tai begalo graži dovana mūsų ntelating fan. ” Vienu žodžiu, J užsidarydami bemaž, visus nu- Kazimiero parapijai gryno penę,
per
kurių
Marijona
Gagemo, mūsų svetainėje vaidintų
Į Klausimas pilnų žinojimų iš parapijai. Dalyvavo ir mūsų svetainė graži, jauki ir “up- (skriaudė ir, sulyginamai, pas Ino. Nors mes esame širdingai
lienė
įteikė
klebonui
dovanėlę
kokį veikalų, arba kad mūsų
kels aikštėn. Nauda mūsų me gerb. kleb. draugai — Chica to date.” Jautiesi esųs Chica- mus tiktai sauja žmonių. Gal dėkingi savo brangiam vadui,
kolonija Omaha’je kų nors pa — dešimts dolerių, už kurių nui ir menininkams iš to bus go Heights miesto galvos: ma gos didmiestyj kokioj tai mo 'kam atrodys, kad per didelis kun. Martinkui, už jo didelį
rodytų. Bet balandžio 23 d. kleb. širdingai dėkojo.
Į žygis šiuose laikuose naujų
(Tęsa 5 pusi.)
neapsakoma. O paskui visi lie joras, komisijonierius ir ke dernioj vietoj.
Per
visų
gegužės
mėnesį
kas
kun, Juozo Jusevičiaus pata
tuviai pradės pažint savo me letas advokatų. Kadangi ne
rimas, didelis būrelis jaunimo vakaras bus pamaldos. Pane nų, savo stylių. To pasėkos ne apsieita ir be programos, tai
atvažiavo ir atvaidino labai lės Švenčiausios altorius kle įkainuojamos.
tie ponai ne tik kad mus fi
gražų 4 aktų veikalų “Liurdo bono rūpesčiu labai gražiai
Taigi visi tik ruoškim savo nansiniai žymiai parėmė, bet
Koresp.
Stebuklai”. Visa programa bu papuoštas.
aukomis Lietuvių Kambarį. pasakė po gražių kalbų. Įdo
vo labai graži ir visi žmonės
L. K. F. Spaudos Komisija miai kalbėjo mūsų didž. gerb.
tapo patenkinti. Publikos bu
ir visų labai mylimas klebo
ONA MATUTIENE
PETRAS
vo pilna svetainė. Garbė mums
1«» pirmu vyru Dilbieuė
nas, kun. A. Martinkus, kurio
Persiskyrė su šiuo pasauliu
BRENEBURGIS
buvo turėti tiek daug svečių
kalbų dėkingi ir atsidavę pa
gegužės 6 d., 9 vai. vak., 1933
KAMBARIO STYLIUS
BARBORA
m.,
sulaukus
pusės
amžiaus,
ir laimė matyti iš kitur atva
Mirė gegužės 7 d., 1933 m..
rapijonys sutiko gausiu ir il
gimus Tauragės apskr., Žvingių
GARBAŠAUSKIENĖ
9:50 vai. vak., pusės amžiaus.
parap,.,
Vizbarų
kaime.
žiavusius mūsų scenoje lošė
Kilo iš Tauragės apskričio, Pa
Amerikoj išgyveno 18 metų.
Visi skaitytojai jau žino, MALONIAUSIAS VAKARAS gu plojimu. Baigus jam kalPo tėvais BaSinskaite
gramančiu parap., šaltenų kai
Palfao
dideliame
nubudime
jus.
|
mo. Amerikoj išgyveno 30 m.
Įbėti, sukelta, tiesiog, gracijos:
vyrą Stanislovą, dvi dukteris
kad Lietuvių Kambarys Pitts
Mirė gegužės 7 d., 1933 m.,
Paliko
dideliame nuliudime
Oną
ir
Marijoną
ir
sūnų
Stani

6:15
vai.
vak.,
pusės
amžiaus.
penkias pusseseres: Magdeleną
Klebonas ir visi vietiniai burgh’o Universitete bus įre Sekmadienį, balandžio 23 d., 'sušukta tris syk nuoširdus vaslovą, du žentus Petrą Jurevi
Kilo iš Birži'ų apskričio, PujnAleliumenę,
Marijoną Bajoričių ir Izidorių “lacika ir jų
pinų parap. Amerikoje išgyve
naitę, Oną Rupšienę,
Uršulę
žmonės labai dėkingi kun. J. ngtas lietuvių styliumi.
pas mus įvyko vienas malo ,lio. Vakaras baigėsi apie vie
no 27 metus.
šeimynas, 2 marčias — Elena
Poškienę ir Marijoną Milerie
ir
Konstanci'ją
Dilbienes
ir
gi

Paliko
dideliame
nuliuidinie
nę;
pusbrolį Joną Bajoryną,
Jusevičiui ir jaunimui Oma Koks Lietuvių stylius? Pa niausių vakarų, kokis kada nuoliktų valandų, palikdamas
mines.
sūnų Antanų, dukterį Elzbietą,
brolienę Barborą, švogerius ir
marčią
Adelę
Petroniutę,
anū

Kūnas
pašarvotas
randasi
gimines;
o Lietuvoje brolį Jo
ha’je.
tys lietuviai gal ir nežino... buvo surengtas šios parapijos parapijai $520.00 pelno.
4401 So. Lincoln St. Laidotuvės
kus, Ričardą ir Dolores ir gi
ną ir pusbrolius.
mines čia ir Lietuvoje.
įvyks ketvirtadieny, gegužės 11
Kūnas pašarvotas 2919 So.
Dabar mūsų jaunimas žada |Gal turime klausti kitataučių. [istorijoj; tai savos, naujos sve
d., 8 vai. ryto iš namų į Šv.
Kūnas pašarvotas 2022 CaDne.rald Avė. Laidotuvės įvyks
Svetainė labai graži
Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
nalport Avė. Laidotuvės įvyks
Ketvi'rtadienį gegužės 11 d., iš
atsilyginti. Taigi, apie spalių Jie mums pasakys. Italas ne- tainės atidarymo vakaras —
rioje atsibus gedulingos pamal
Ketvirtadienį, gegužės 11 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėtas į šv.
dos
už
velionės
sielą,
o
į
’
š
ten
namų 8:30 vai. bus atlydėta į
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
mėnesį prisirengs su gera pro jtaip senai parašė knygų, kur “Grand Opening.” Pati min Niekam nei į galvų neatėjo,
bus
nulydėta
į
Šv.
Kazimiero
Dievo Apvaizdos parapijos baž
je įvyks gedulingos pamaldos
kapines.
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
už velionio sielą. Po pamaldų
grama, kurių parodys Omaha į pabrėžta, jog lietuvių orname- tis, kad įėjome į savų svetai kad iš to žemo, vos keturių
Visi a, a. Onos Matutienės
pamaldos už veli'onės sielą. Po
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero
giminės,
draugai
ir
pažįstami
pamaldų
bus
nulydėta
j
šv.
kapines.
lietuviams. Tas, be abejo, su ^tacijos stylius atsižymi leng nę darė vakarų maloniausiu ir pėdų aukščio, bažnytinio skie
Kazimiera kapines.
esat nuoširdžiai kvieči'ami daly
Nuoširdžiai
kviečiame visus
vauti laidotuvėse ir suteikti jai
Nuoširdžiai
kviečiam© visus
ginu'nes, draugus-ges lr pažysjungs tas dvi kolonijas į drau vumu. Tai ypač esu įdomu, sukėlė neįprastų entuziazmų po, kur buvo labai varginga
gimines, draugus-ges i.r pažyspaskutinį patarnavimą ir atsi
tamus-mas dalyvauti šiose lai
sveikinimą.
tatmus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
giškumų ir sekmingesnį vei jog jų kaimynų vokiečių kū susirinkusiųjų tarpe. Žmonių net prie pečiaus prieiti, kurio
dotuvėse.
Nuh'udę liekame: Vyras, Duk
Nuliūdę: Pusseserės, Pusbro
Nuliūdę:
Simus,
Duktė,
Ma

terys,
Sūnūs,
žentai,
Marčios
lr
lis,
Brolienė, švogerls lr Gimi
kimų.
ryboje stambumas, sunkumas šį sykį ir-gi buvo daugiau, ne Ivisas viršus įvairiomis paipoGbninąp.
rti, Anūkai ir Giminės.
nės.
Laidotuvėms patarnauja gra
Laidotuvėse patarnauja gra
Ijaidotuvėms patarnauja gra
Labai geras būtų dalykas, metasi į akį. Lietuviai tuom gu kada pirmiau. Pilnutė nau !mis išvadžiotas, susilauks taip
borius A. Butkus.
Telefonas
borius J. F. Eudeikis. Telefo
borius J. F. Eudeikis. Telefonas
Canal 3161.
nas Yards 1741.
Yards 1741.
kad lietuviai tų kolonijų ge neužsikrečia.
ja ir didelė svetainė. Visi pa- (moderniai įrengtos, gražios ir

LIETUVIAI AMERIKOJE

SIOUX CITY, IOWA

PITTSBURGH, PA.

CHICAGO HEIGHTS, ILL

g

SU 1O IŠLAIMEJIMU

Vytauto Darže
115th STREET TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS

Šokiai, Kumštynės, Daug Kitų Į vairumų

ĮŽANGA 35c

BHSPS'.s

ĮTreČiadieuis, gegužės 10, 1933

lieto™

AMERIKOJE

CHICAGO HEIGHT3, ILL.
(Tęsinys iš 4 pusi.)

darbą šiame krizio laike, tačiau daug sykių jaučiamės jam
kalti. Jis savo inteligencija ir
mandagumu sudarė artimas
pažintis su šio miesto vadais,
kurie stambiomis aukomis re
mia mūsų parapiją; jam pa
vyko prieiti prie vienos dažų
dirbtuvės vedėjų ir gauti 140
galionų dažų dykai; tiktai aJiejŲ pirkome: 60 galionų svetainės dažymui ir 80 galionų
mokyklos ir klebonijos praeitą vasarą. Nei vienas iš mūsų
nebūtų to padaręs, nes stoka
įtakos. Kiek čia įvykinta va’ąrų su didelėmis sėkmėmis;
gerai žinojome, kad tai
tisų didžiai gerb. klebono,
kun. klartinkaus dideliu pasidarbavimu. Mes norime parei
kšti viešą dėkingumą savo ge
rb. klebonui ir dėkojame Diev ulini, kad mes gavome darb
štų vadą.
Vienas iš visų

Gerb. komp. A. S. Pocius,
Pasaulinės Parodos lietuvių
chorų dirigentas, darė praneCHICAGOS VARGONININig parodos rengimo koK A j VEIKIA
miteto susirinkimo. Po to, bu__________ !vo rimti pasitarimai kuo ge
niausiam prisirengimui su cho
Geg. 4, vargonininkų susi
rinkimas įvyko pas varg. ka- rais dėl Pasaulinės Parodos
Šį sekmadienį, geg. 14 d., M.
sin. A. Mondeiką, Cieeroje. Chicagoje.
S. Chicagos Apskrities iniciaPo susirinkimo, pp. Mondei
Apsvarstyta daug dalykų, lietyva ruošiamos iškilmės Mo- čiančių vargonininkų reikalus.
draugiškai visus pavaišitinos Dienai paminėti.
Priimtas Rytinių val.it. va- no>
Iškilmės įvyks Marųuette
rgonininkų laiškas, kuriame
Dar reikia pažymėti, kad ta
parke, kur gyvuoja Mot. Sąproponuojama laikyti vargo rpe Chicagos ir apylinkės va
gos 67 kuopa.
nininkų seimų Chicagoje. Iš rgonininkų yra geras draugi
Ryto 9 vai., Gimimo Panelės rinkta seimo rengimo komisi
škumas, vieno kitam užjauti
&v. bažnyčioj visų motinų inja.
,
mas visame kame, kas sudaro
tencija bus laikomos šv. MiKalbėta apie stiprinimą pa malonią, jaukią atmosferą.
gįog įr pamokslas. Per Mišias
rapijinių chorų, kurie turi bū
Ex.
vįSų kuopų sąjungietės in corti visų daugiausiai įvertina
pore eis prie šv. Komunijos,
mi.
į
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Teko gjrdėti, kad prie šių

AR JAU VISOS PASI
RUOŠUSIOS

iškilmių pagražinimo prisidės
ir vietinės kolonijos moterų
draugijos. Garbė tat joms.
Po šv. klišių vietinė M. S.
kuopa, parapijos salėj ruošia
vįsonis iškilmių dalyvėms bepusryčius. Taigi visų

Daktaras
Kapitoną*
Pasauliniame kare

VISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

Speclaltškal gydo ltgas pilvo, plaučių, Inkstų tr pūslės, užnuodljlmų krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatlsmu, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS! Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 vai.

4966 WEKT Mth 8T„

CHICAGO CENTRALI-

NIAM PAŠTE
3 Cepanskiui J.
17 Kalikui Antanui
18 Kaminskai Annai
23 Linckiui V.
24 Lipcui Paul
28 Martinkėnui ^Kazimierui
33 Pintunsienei D.
43 Sakalauskui P.
48 Šimkui A.
50 Sliazui Mrs. L.
53 Štokui Wm.
54 Šukiui Juozapui
55 Sukolui Pr.

kanų— Keeler Ava,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SURGEON

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Reiki eini jos ofisas; 2636 W. ttOLk St.

2403 W. 63rd St, Chicago

Valandos: 10—12 ryto
Beredomls Ir Ned411omls pagal sutartj

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 te 9 P. M.

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

TeL Cicero 1296

DR. G. Z. VEZELIS

LIETUVIS GRABORIUS

2314 W. 23rd PI., Chicago

Graborius Ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiem*

TEL. LAFAYETTE

DR. F. C. W1NSKUNAS

DENTISTAS

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Ave.
VaL 2—4 ir 7—9 vaL vakare
Res. 2136 W. 24th St.

S. M. SKUDAS

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

A. MASALSKIS

Seniausia ir Didžiausia

ANTANAS PETKUS

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

NAUJIENOS Iš VISŲ
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND
ASTRAUSKAS — SEK
RETORIUM

Patarnauja Chi
cagoje ir apieflnkšje.
Didelė

tr

graži

Koplyčia dykai

4091 Archer Ava.

I.J.ZOLP
GRABO RIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED 8JAS

1646 WEST 46th STREET

Tel. Bonlevard 6298—8418
Gegužės 1 d. mėnesiniam
Tai. CICERO 994
Lietuvių “sputkų” sąjungos
SYREVVICZE
susirinkime, 10806 So. Wabash
GRABORIUS
Ave., sąjungos sekretorium iš
Laidotuvėm* pilnas patarnavime*
geltmaa ož 999.99
rinktas Juozas Astrauskas, ži
KOPLYČIA DYKAI
nomas Roseland© biznierius.
1344 8. 50th Ava, Cicero, Hh

(STAIGA

Rtarravimą jums visai, nieko nereikta mokėti, ražtasr jis ką pirkaite, ra ra.
BURBULIS yru vi—tiuli Betartą graborius, kuris
s lietuvis
_________
Koplyčios

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. VAITUSH, OPT.

JŪSŲ GRABORIUS
DMysta Ofise*

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6±22

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4145 ARCHER AVI.

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. J. J. SIMONAITIS

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
Ofiso TaL LAFAYHTTB 7817

2201 West 22nd Street

Ofiso vaL kiekvienų dienų nmo B Iki
12 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi
nuo 4 UU M vaL vakare U
Ir Ketvergei*.
Ree. Tel. Hyde Perk *885

Valandos: 1—1 tr 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomia pagal sutarti

. PRANEŠU

REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas Republic 7868

4" v Tel. Canal 9257

Rea Prospect 6669

DR.MJ, STRIKOL’IOMD. DR. P. Z. ZALATORIS
SUGRĮŽIMĄ
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim gaivus skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karštį.
Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regystę

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

ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
egzaminavilmas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. 1C.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
<869 SO. WESTERN AVE.
Chicago, iii.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUMPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Phone PULLMAN 9866

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

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East lllth Street

4712 S. ASHLAND AVE.
TeL Boulevard 7589

Prie Y. M. C. A., Roseland

Tel. Yards 1829

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7891

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTAS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Gazas,

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 16—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

Residenclja 6699 So. Artesian Ava

Valandos: 11 ryto UU 6 po pietų
t Iki 8:89 vakare

Ofiso: Tet Victory 6893
Bez.: Tel. DrexeJ 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampa* 11* Street
▼*1.: 19—11 v. ryto, 2—t. 7—t t. *
Nedėllomls tr iventadlenlals lt—11

X-RAY, etc.

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

756 VVEST 35th STREET

Gydytojas ir Chirurgas

1821 8OUTH HALSTED STREET

DR. J. W. KADZEWICK

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tet Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesnę Ir patogesa*
vieta
aaa& no. halsted st.
▼ai.: nue lt ryto tkl 1 po p tetų b
nuo t lkl 8 vakare
Šventadieniais nuo lt lkl lt
Pkone BOULEVARD 9488

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

«tat į toi,

Eudeikis

Tel. Ofiso Ir Rea. GrovehiU 0617
6917 S. Washteiiaw Ava

TEL. CANAL 9462

J. F. RADŽIUS

EUDEIKIS IR SŪNUS

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Cicero, HL Office: 4459 S. California Ave,
Nedėlioję pagal sutartį
7869

DR. G.1. BLOŽIS
(Kampa* Leavitt 8L>
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 iki S vakare
8eredoj pagal sutarti

DR. A. J. JAVOIŠ

Nedėllomls Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th SL

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUBN AVENUE

“Velykoms ruošiame vaka
1439 S. 49th Court, Cicero, IU.
Chicago, SL
rą. Gautą pelną skiriame kny
TET* CICERO 8927
gynui. Knygynas jau įsteigtas PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAOOJB
ir nuo pusmečio žadam atida
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir
ryti sekmadieniais skaityklą.” pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.
Mielas drauguti, jei Jums
OFISAS
GRABORIAI
<88 VVEST 18th STREET
nebūtų persunku pasikalbėki
Tel. Canal 6174
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
už NAUją MAŽESNE KAINĄ
te su šviesesniais Amerikos
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
lietuviais, gal rastųsi tokių,
20 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo*
kurie galėtų mūsų knygynui
Ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
paaukoti knygų. Tai didžiau
5340
SOUTH KEDZIE AVENUE
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
sias mūsų būtų džiaugsmas.”
718 WEST 18th STREET
Prie šių žodžių komentarų
TeL Roosevelt 7532
nereikia, kiekvienam yra su
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
prantama šio reikalo svarba.
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Phone Boulevard 4139
Ponas B. Adomaitis, yra dar
bštus visuomenės veikėjas, dau
giausiai darbuojasi prie šau
lių organizacijos taipgi ir prie
GRABORIUS
INCORFORATED
kitų jaunimo organizacijų.
Musų patarnavimas
Henry W. Beeker
Visuomet jųžlningas ir
Yra patikėtinas asmuo, su nebrangus,
(Ltcemed
Embalmer)
nes neturi
kuriuo susipažinau besilanky me Išlaidų užlaikymui
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
damas praeitą žiemą Lietuvo
Nauja, graži ko
je. Tarnauja valdininku Že*mės Ūkio Ministerijos tarny plyčia dykai.
boje, kontrol asistentas.
3307 Auburn Avenue
Turintieji išskaitytų knygų
, norinti paaukoti, minėtam
fgynui, malonėkite siųsti
GRABORIUS
įsiog p. Adomaičiui į Lie
Koplyčia Dykai
tuvą, adresu p. B. Adomaitis,
4830 WEST 15th STREET
k. a., Deltuvoje,
Ukmergės
Cicero, Illinois
B LIDEIKIS Ir vėl nustebtas publiką ra savo nupigin
apskrities, Lithuanian. Arba
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
tomis karnomis ui aakžtos rfižtos palaidojimą. Mes
galite siųsti man o aš persiu
nieko nerokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kftTel. Lafayette 8R79
siu p. Adomaičiui.
ao | mtoą Įstaigą ii Ule kokios miesto dalies.
VI. P. Mučinskas,
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos | Jūsų
J. Llulevičius
Grahortaa
21 State St.,
ramut ir atvež į misą įstaigą, kur galėsite pamatyti
Ir
didžtaasf pasiriuldmą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
;
New York, N. Y-

TeL Lafayette 5793

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo H v. ryto tkl 9
valandai vakare

arti 47th street
nuo 9 iki 8 vakare

2201 West 22nd Street

VALANDOS:

9 lkl 12 ryto: 7 tkl 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
Rea. 6466 8. MAPLEWOOD A V B.

X—RAY

DR. GUSSEN

DENTISTAS

TeL Canal 1118

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8420 West Marųuette Road

(Prie Archer Ave netoli Kedsle)
Valandos: nue 9 lkl 8 vai. vakaro
Beredomla ir nedėliomia
su tarties

Phone Boulevard 7042

Vai.:
Seredoj pagal sutarti

DR. V. S. NARES

GYDYTOJAS, chirurgas

Valandos: nuo 9 iki 9

Patarnauja laidotuvėse ktrapigieusht.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Caaal 2816 arba 2619

HEMLOCK 8161

DR. A. RAČKUS

DENTISTAS
2420 W. Marųuette Road
arti Western Ave.

STANLEY P. MAŽEIKA

Sunday by Appolntment

Tel. LAFAYETTE 8087

Tel. Onssrford 6»78

Telefoną* Yards 1138

Res. and Office
8869 So. Leavitt 8k
Canal 07 06

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS
3147 So. Halsted St.

Dr. C.K. Kliauga

LACHAVICH
IR SONOS

Office Phone
Prospect 1028

Ofiso: Tel. Calumet 4039
Rea: Tel. Hemlock 62M6

4645 SO. ASHLAND AVE.

GYDO VISAM LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

kuopų pareiga yra kuo skai
tlingiausia dalyvauti iškilmėse_ Iškilmių pasisekimas ir jų

graži nuotaika priklausys nuo
pačių są'jungiečių.
Taipgi prašoma visų nesivėR EI KALINGA PARAMA, luoti: pusę po astuonių bū f i
DELTUVOS ŠAULIŲ
vietoje, kad būtų .laiko susi
BŪRIO KNYGYNUI!
tvarkyti ir prieš 9 vai. jau
Žemiau talpinama ištrauka būti bažnyčioj.
Nepamirškime tat savo paiš p. B. Adomaičio, k. a., Del
tuvos šaulių būrio valdybos ireičPI- Motinos Diena yra mūnario laiško prisiųsto žemiau SV organizacijos šventė, mums
pasirašusiam. Tarp kitko ra brangi diena, mokėkime tin
kamai ją ir paminėti.
S. S.
šoma:

G

LIETUVIAMS LAIŠKAI

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

DR. A. L YUŠKA

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPEC1J AUSTAS

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 lkl 12

OPTOMETRISTAS

Telefonas Midway 2880

Res. Phone
Englevrood 6(41

Office Phone
Wentworth 800#

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 110

1801 S. ASHLAND AVENUE

Office:
Vlctory 2284

Rea:
Beverly 0081

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

Dr. JOHN F. RUZIC

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

3046 Wentworth Avenue

PHYSICIAN AND SURGEON
yal.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pngal sutartį
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, IU.
Phone: Hemlock 6709

▼ai.: 2-6 Ir 7-9 vai. vakare

Tet. Ofiso Boulevard 8918-14
Rea Victory 2342

756 W. 35th STREET
Ofiso vai.; nue 1-8: nuo 6:80-2:30

CHICAGOJE
Ponios M. Janušauskienės
“Mano sieloj šiandien šventė”
labai gražiai išėjo nors ir kam
Pereitą ketvirtadienį, Šv. barėlis nėra didelis. Nežinau,
Kryžiaus ligoninės rėmėjos mi kaip kitos rėmėjos jautėsi, bet
nėjo savo keturių metų gyva mano sieloj tikrai buvo šven
vimo sukaktį.
tė. Rėmėjoms prašant, dar pa
9 valandą ryto, visos susi dainavo “For You Alone” ir
rinkusios į ligoninę nuvyko į dar vieną dainą. Svetimtautės,
ligoninės koplytėlę, kur gerb. kurios lietuvių pramogose ne
Cicero Šv. Antano parap. kle dalyvauja, labai stebėjosi Ja
bonas, kun. H. Vaičūnas, ku nušauskienės gražiai išlavintu
ris yra ligoninės direktorių pi balsu; dainininkė žavėjančiai
rmininkas, laikė Mišias. Var tą dieną savo dainas išpildė.
gonais grojo viena iš seselių, Kita mūsų darbšti rėmėja
iš kurių gi buvo susidaręs net p-lė Evelvn De Westy irgi gra
choras. Per Offertorium solo žiai padainavo dvi daineles.
gražiai giedojo ligoninės vedė Juokingą monologą pasakė
ja sesuo M. Alma.
Albina C. Poškienė.
Po Mišių gerb. kun. Vaičū Po programos ir pasisvečia
nas pasakė trumpą gražų, į- vusios, rėmėjos nenoromis ski
spūdingą ir pamokinantį pa- rstėsi namo.
mokslą. Jisai sakė, kad rėmė
Pradedant penktus darbuojų darbas, tai darbas pasišve-Įtės metus, rėmėjos kviečia įsintimo ir labdarybės; jis dir- rašyti rėmėjomis visas kilnias
bamas ne dėl savo labo ir už moteris ir merginas, nes dar
tai niekas atatinkamai negali daug vietos yra, nors ir da
atmokėti čia ant žemės, tik bar turime skaitlingą narių
tai vienas Gerasis Dievulis. Iš skaičių. Visas rėmėjų tikslas,
vaisių ir darbų galima pažin rūpestis bei darbuotė yra —
ti, kokia yra draugija. Bile padėti seselėms kas savaitę dažmogus, kuriam priseina atsi- j ryti bandažus, sukelti fondą
gulti ligoninėn, nežino, kiek 'prirengimui reikalingų daiktų
triūso, ir pinigų, rėmėjos pri ligoninei, kad ją pastačius pir
dėjo, kad viskas būtų gydy moj vietoj, kad gydytojams
tojui bei ligoniui geriau. Jis būtų lengviau ištirti ligonių
taipgi ragino rėmėjas turėti to ' ligas, o ligoniams palengvinti
kį tikėjimą, kaip Šv. Paulius, kentėjimus bei gražioje atmokuris sakė su savo tikėjimu sferoje praleisti nuobodžias
jis galėtų kalnus versti.
(dienas, kuriems tenka ilgiau

LIGONINĖS RĖMĖJOS

P IR K TT G X »
Išrodo,“ kad ši paskutinė bun- boniūtė, S. Jeraitė, A. Klebo-j Reikalauti taisyti gatves ir
co bus įdomiausia ir turtin- nifttė, E. Kantrimaitė, H. Bu- daugiau policijos priežiūros
giausia dovanomis. Visi kvie-, čaitiė, J. Gilaitė, M. Petrulai- * prieš vaikų betvarkę.
ciami atsilankyti; paremkime į tė ir J. Petrošius gražiai pa Nariui nemažai buvo užin
savo seseles mokytojas, kurios šoko.
I teresuoti virš minėtais klauE. Itimkiūtė padainavo so- simais.
A. J. M.
šiuo sunkiu laiku rodo daug
nepaprasto pasišventimo ir ku lo. Pijanu akompanavo E. Ririoms pagalba būtinai reika mkiūtė ir Labanauskas.
linga. Taigi, šį vakarą po ge Po programos buvo šokiai.
gužinių pamaldų visi sueiki
Balandėlis
me į parap. salę.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

Kom. narys

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠV. PARAPIJOS,
M AROUETE PARK

X
Praėjusį
pirmadienį
“Draugo” vajaus koncertas
Paliulio salėj gražiai pavyko.
Publikos suėjo nemaža. Pro
gramoj, be art. E. MickūnaiX Gimimo P. Š. parapijos
tės, dalyvavo ir didysis parap. komitetas ir draugijos smar
choras, taip pat choro vyrų' kiai ruošiasi prie gegužės 14
kvartetas ir merginų sikste- 'd. Visi parapijonvs nekantriai
tas. Art. E. Miekūnaitė vest- tos dienos laukia.
sidiečiams nepašykštėjo dai
X Marąuette Park kontraknų: dviem atvejais padainavo
toriai sako, kad su prez. Roopo keletą liaudies dainų ir iš
sevelto laikais pagerėjo biznis.
traukų iš operų (“Sevilijos
Žmonės pradėjo namus taisy
Kirpėjas” ir kitų). Jai pianu
ti. Danielius Gricius, genera
akomp. komp. A. Pocius. Pu
linis kontraktorius, jau turi
blika klausės ir negalėjo atsi
keturis darbus Bridgeporte.
gerėti artistės kolaroturiniu
Kiti kontraktoriai taip pat tu
balsu. Kiti net stebėjosi, kaip
ri po kelis darbus.
ji galėjo taip išlavinti, išto
X Jonas Yurkša plumberys
bulinti savo balsą, kurį gali
—kontraktorius irgi užverstas
ma lyginti prie Lietuvos lakš
darbais, nebegali apdirbti.
tingalos. Visi skirstėsi bega
X Teko nugirsti, kad gegu
liniai patenkinti.
žės 20 d. įvyks Mikaliūnaitės
Po programos, parap. salėj
sutuoktuvės. Tėvai prieš du
choristams ir svečiams suruo
mėnesius pradėjo vestuves nio
šta vakarienė, kurioj pasida
šti. Tur būt, didelės bus veslinta koncerto įspūdžiais.
tuvės.
Meistras

Trečladiebis, gegulės 10, 1933

Išrinktos atstovės į A. R. D (radijo stotis nuo 1 vai. buvo
14 seimą su $5.00 dovana. 1 užimta baseball lošimo transkp. vis pirmoji remti gražiui liavimui, todėl Budriko progreikalus ir sumanymus.
raina buvo tiktai 8 vai. ryto.
Dar pasitars bendrais reika Nepamirškite, kad ketvergo
lais, susirinkimą uždarė malda I vakare bus puiki radijo propirm. E. Nedvarienė, kuri jau grama iš stoties WHPC, 1420
(nuo 7 metų mūsų kp. gražiai k. nuo 7:30 vakare.
M.
i pirmininkauja.
Aš l

MOTERŲ SĄJUNGOS 1-MOS
KPS. VEIKIMAS

PRANEŠIMAI

RADIO

Bridgeport. — Dr-jos Pa

laimintos Lietuvos susirinki

BUDRIKO KONTESTAS IR mas įvyks gegužės 10 d., 8
PIKNIKAS
vai. vak., Lietuvių auditorijoj.

Mot. Są-gos 1 kp. susinnkimas įvyko geg. 2 d., Šv.
Valdyba
Jurgio parap. svet.
Painininkij ir muzikantų
Susirinkimą dalyvavo dide kontestas, kurį rengia Jos. F.
lis būrys sąjungiečių. Džiau Budriko korporacija, jau eina
giamės susilaukusios savo kuo prie baigos. Trečiadienio va
pos narės Rumšienės, kuri ne kare dar kontestas įvyks Mark
senai pakilo iš sunkios ligos. AVbite Sąuare parko svetai
Taipgi pasveiko ir S. Bučie nėje, prie Halsted ir 30 gat
nė. Ačiū Dievui už tai.
vės, o dalinimas $500.00 dova
ADVOKATAS
Bunco komisija: Bytautienė,1 nų įvyks sekmadienį, gegužė?
Gudienė, Šaltenas išdavė ra 21 d., Birutės darže, kur Bu 105 W. Monroe St., prie C1
portą iš įvykusios bunco, hal. driko korporacija rengia mil
Telefonas State 7((9
▼alandos 9 ryte Iki fi popiet
26 d. Pelno padaryta nedaug, žinišką pikniką su puikiausia
AVest Side: 2151 W. 22nd St.
bet sąjungietės patenkintos ir programa, žaidimais ir įvai Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos
rumais. Prie progos reikia pa
tuomi.
vakarais ( lkt 9
Telefonas Canal 06(0
Kadangi kelios buvusios bri- stebėti, kad Budriko radijo Namai: 6459 S. Rockwell St.
dgeportietės išsikraustė į Ma programa pereitą sekmadienį Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
rąuette Pk. gyventi, bet joms prisėjo pakeisti dėl to, kad
Telefonas Republlc 9000
Bridgeporto kolonija ir M. S.
1 kp. tebėra arti širdies, už
tat 1 kp. priklauso ir, nežiū-  i
rint laiko gaišinimo ir “car
fare,” jos regulariai važiuoja
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa
į kuopos susirinkimus. Ką reiruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
škia gražus bridgeportiečių
kitų
rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
draugiškumas ir valio mūsų
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir
Marąuette Park Liet. Am. sąjungietėms, kurios visuomet
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados
Piliečių klubas mėnesiniame su mumis dalyvauja. Štai, bu
galima įsigyti šviežio pieno, tūrių, kiaušinių ir gerų
Susirinkimas
joje pabūti. Narystės mokestis
susirinkime, balandžio 30 d., vusios Bridgeporto gyventojos,,
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų.
Po šv. Mišių rėmėjos susi- (j ra doleris į metus. Įsirašydaparapijos svetainėj svarstė vi- kurios dabar gyvena Marąuet
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Mar
rinko į savo paprastą kamba- mos paremsite ne tik savo mo- SVARBUS SUSIRINKIMAS siems rūpimus reikalus.
rijonų farmą yra cementinis. Prie tilto (viadukto)
te Pk.: Kučinskienė, Ambroant
Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
rį metiniam susirinkimui. Pri- kestimi, bet daugeliui dirbant
Daugiausiai kreipta dėmesio šiene, Aleksiūnienė, Rumšienė
prie
pat farmos. Lauksime.
ėjus prie valdybos raportų, bus dar lengviau iš mftžų da Trečiadienio vakarą, gegu į dabar svarstomą Illinois le- ir F. Burbienė ir dar, rodos,
Ę$QLIAĮ MARIJONAI
^spaudos komisijos pirm. Al lykų didelius darbus nuveik žės 10 d., parap. salėje po ge gislaturoje bilių No. 222, ku pora kitų.
1
b............
~i'~
3£=
3fi!
bina Alaburdaitė-Poškienė sa ti.
Alfa gužinių pamaldų įvyks svar riam reikalaujama, kad nuo Bridgeporto gyventojos J
vo raporte išgyrė ir dėkojo
bus parapijos ir vietinių drau savybių savininkai nebūti} dau kps. narės dabar “revizituos”
“Draugui” už davimą tiek vie
gijų valdybų ar atstovų susi-:giau taksuojami, kaip 1 nuoš. savo nares Marąuette Pk. Štai.
PERKAM
INSURANCE
c :;P •
tos rėmėjų raštams ir už pa
rinkimas. Be kitų svarbių rei- Pasiųsta laiškai valstybės se- Aleksiūnų name įvyks M. S
Lietuviškus
NOTARY |
lankumą joms. Čia irgi gražių,
kalų bus svarstoma dalyvavi- natoriui ir pasiuntiniams 11 di 1 kp. bunco party gegužės 24
MORTGAGERA
BONUS
PUBLIC
pamokinančių minčių patiekė
mas Čikagos pasaulinėje paro st rikto, reikalaujant remti vi- d. — po A. R. D. seimo.
mūsų svečias gerb. kun. Vai
doje.
ršminėtą bilių.
Vėliau plačiau pranešime aSIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
čūnas. Sesuo M. Alma savo
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Taipgi nutarta pasiųsti pro- pie šį bunco, kuri bus labai
kalba taip pat pasirodė esan
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
AVEST SIDĖS SĄJUN
X Šv. Onos draugija stro- testą prieš dabar naujai pra- maloni, nes šeimininkė tų na
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
ti ne tik sumani ligoninės ve
piai rengiasi prie Motinos Die (vestą teisę dėti resyverius ant mų Aleksiūnienė visuomet ma
GIETĖMS
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
dėja, bet ir gera kalbėtoja.
nos geg. 14 d.
'namų, kurie nemoka taksų. ndagi ir maloni.
- <_
Pietūs—programa
Kaip kitais metais, taip ir
X L. Vyčių 4 kuopa bai. 30 .. ....................
z—
Naujai valdybai užėmus vie šįmet M. S. 55 kp. minės Mo d. buvo surengus vodevilių pa f
Phone CANAL 4124
FIRST CLASS WORK
tas, baigus svarstyti visus nau tinos Dieną.
rap. svetainėje. Publikos buvo
JULIUS J. STORGUL
jus įnešimus ir įteikus gėlių Iš priežasties “Draugo” pi daug. Programą vedė kp. pi-,
OVERHAHJNG an<l REPAIRING
bukietą senajai pirm. Mrs. P. kniko, kuris rengiamas gegu- rm. Al. Dargužis.
PlumbpfR — HeatlSig — Sewera«e — Gas Work
Lusk’ienei, rėmėjos įėję į siau žės 14 d., minėjimas atidėtas Programa išpildyta tokia: •
CONTRACTOR
gių kambarį ir rado pietus be- 'anksčiau, būtent į ketvirtadieLabanauskas gražiai pagroCHICAGO, ILLINOIS
2240 W. 22nd STREET
Estlmates fnmlsfi’iM on roų.iest
laukiant. Seselės gražiai card nį, gegužės 11 d. Po geguži-!jo piano-akordinu. Mergaičių
No job too large — No job too small
staliukus buvo apdėjusios vai- Į nįų pamaldų, parapijos salėj sikstetas: U. Kleboniūtė, A.
gia*8'įvyks sąjungiečių savybės va- Kleboniūtė, J. Giliūtė, I. Kan
Pavalgius, rengimo komisi- karėlis, kurio komisija Klikū- trimaitė, S. Jesaitė ir F. Sa
jos pirm. Ona Jagielienė per- nienė ir Balčiūnienė žada su kalaitė padainavo “Plaukia
statė žinomą piano mokytoją 'ruošti tikrai gražų ir riraugi- Nemunėlis” ir “Kur sapnų
F. Ivaškevičiūtę paskambinti šką vakarą. Gabiosios pačių grožybė. ’ ’
ANT RENDOS 6 kamb. flatas, Paieškoma darbininkų — Už
pianu. Ji turėjo pakartoti ir sąjungiečių dukrelės išpildys Atvaidinta “Guminiai bakampinis namas, netoli nuo apdirbimą 6 fjatų namo duo
antrą gabalėlį, kuris labai sma programą. Visos kuopos narės tai”. Komediją gražiai atliko:
gatvėkario linijos. Pečium ap dame 1‘latą. Turi būti vedusi
gino rėmėjas.
prašomos būtinai dalyvauti va E. Remkutė, E. Buches, S. ViPašaukite Van Buren
šildomas, 2-tras aukštas. Ren- pora.
karėly su savo šeimos nariais. Į štartaitė ir S. Dargužis. Juo5577.
da visai nebrangi.
Ta pati kingą monologą pasakė J. Lu4359 S. Maplewood Avė.
-----------------špinas. Visiems sukėlė daug

GARSINKINTES
“DRAUGE”

JOHN B. BORDEN

PASISKAITYKITE!

j

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
VVEST SIDE

hILVMCZ d>(ę';

CLASSIFIED

X Šį vakarą parapijos sa- juoko.

;

UKSAS EKPRESS

i J

lėj nepaprasta bunco party, | J. Sakalaitė pašoko “Acrokurios visas pelnas eis moky- batic dance”.
tojų-seserų naudai. Bunco re- A. Kučinskaitė pašoko “Top
ngia mokyklos rėmėjų komi- dance.”
«
tetas, kuris nuoširdžiai dar-Į Duetu “Acrobatic dance”
buojasi, kad vakaras pavyk-' pašoko J. Sakalaitė ir A. Ku
tų. Ypač gražiai darbuojasi j činskaitė. U. ir O. Kleboniūreng. kom. narys Stumbrienė; tės pašoko “Sidewalks of New
ji viena yra pardavus arti 20 York.”
tikietų ir daug dovanų nuo Bandžio duetą išpildė Al.
geraširdžių surinkus. Mūsų Dargužis ir Ed. Lapinskas.
biznierka S. Balčiūnienė ir ' Kvartetas: J, Petrošius, B.
Klikūnienė taip pat gražiai Matijošaitis ir E. Rimkaitės.
Lindblom High Sehool auditorijos prieangis. Šios mokyk
Edwardas J. Kelly, naujas darbuojasi; tikietus platina ir padainavo “Čir vir bum”.
los gražioj auditorijoj įvyks artisto 'Juozo Babravičiaus kon
Cbicago miesto majoras.
dovanas siuva, neria, mezga. Septynios šokėjos: U. Kle- certas gegužės mėn. 14 d., vakare.

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

Br. Lit.

Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,
CHIGAGO, ILL.

Kraustau Rakandui. Planus už p>'ClaiiRlaa kalnas. Palaukit Lafayette
(9*0

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvi* Bonu* Pirmu* Morgtčtu* Namu* Farmas lr Blanlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentu* kaip tat
pirkimui arba pardavimui. Paalnaudoklte musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, ta* Juma bua naudinga

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue
Chicago, III.
Tel.

GROVEHILL

1999

