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Pardavimo mokesčiai Ulinoise panaikinti

r

TORNADO STIRO TENNESSEE IR
KENTUCKYVALSTYBES

AMERIKA PRIEŠ VOKIE
CIŲ GINKLAVIMAS!

KARDINOLAS MUNDELEIN SVEIKINS KATALIKŲ
SPAUDOS DELEGATUS

CHICAGOJE

DU MILIJONINKAI KOVOJA UZ
PIRMĄJĄ “DRAUGO” VAJUJE
VIETA

LONDONAS, geg. 10. — J.
V. prezidento Roosevelto ats CHIGAGO, III., geg. 10. — NAUJAS PILIEČIAMS VAR
ŽYMAS
tovas Europai N. H. Davis tu Jo Emdneneija
kardinolas
rėjo čia pasitarimų su Vokie-1 Muneelein, Chicagos arkivysUlinoiso legislatflra pripa
tijos ambasadorium Anglijai, kūpąs, priims katalikų spauPARAGVAJUS PASKELBĖ
žino
įstatymų, sulyg kurio nė
jdos sųjungos
delegatus St.
Davis pranešė ambasado- •
KARĄ BOLIVIJAI
V. Stancikas užėmė pirmų A. Gilienė, 3131 Emerald
į Mary of the Lake semenari- Į^as žmogus negalės protes
•riui, kad J. Valstybės yra
joj, Mundelein, Ilk, birželio įtuoti Pri(* skiriamų mokesčių jų vietų, bet prisiėmė ir dide Ave., Chicago, III. .. 338,257
priešingos
Vokietijos
pastan
Prūsijos policija įjungta fašistų
_ ' mėn. 24 d. popiet ir pasakys ! didum4, arba
neteisingumų, lę bėdų. Ta bėda tai A. Švil O. Rašinskienė, 1639 S. 50tb
goms ginkluotis, kad tuo bū
ohganizacijon
prakalbų. Ši sųjunga, Jo Emi i kol nebus užmokėjęs 75 nuo pauskienė, kuri veržiasi, kad Ave., Cicero, III.......... 286,825
du prilygti kitoms valstybėms.,
įsigavus į viršūnes “Draugo” K Šerpetis, 1710 N. Girard
nencijai pakvietus, turės Chi- šimčių.
St., Chicago, III........ 246,824
PARDAVIMO MOKESČIAI PIETŲ AMERIKOJ TIKRAS
Anot Daviso, Vokietija pri-J cagoj suvažiavimų
birželio
Pažymėtina, kad tų įstaty vajuje. Buvusieji du vajai bu
S. Stašaitis, 1413 S. 4l8tb
PANAIKINTI
KARAS
valo dirbti už tai, kad visos mėn. 22-24 d.
mų daugiausia rėmė
Chica vo moterų laimėti ir A. Švilpauskienės nuomone ir šis va Ct., Cicero, III.,.......... 207,703
kitos valstybės nusiginkluotų
gos demokratų vadai.
SPRINGFIELD, III., geg.
ASUNCION, Paragvajus, taip, kaip yra ji nusiginkla
jus taip gi teks moterims. V. V. Mandravickas, 815 — 45
PILSUDSKIO PRIEŠAI
Pranešta, kad gubernato Stancikas vis dar turi viltį, St., Kenosha, Wis.
180,252
11. — Vyriausias Illinois vals geg. llt _ Paragvajaus res- vusi.
LAIMĖJO
rius šį įstatymų pasirašysiąs. kad jis galės atsilaikyti prieš J. J. Aukškalnis, 1354 Hartybės teismas vakar panaikino publikos vyriausybė vakar pas
Kitaip gi tik taika drums
valstybės
pardavimo mokesčių kelbe
,
™ ,• •• respublikai
wi • ika čiama ir trukdomas nusigin
A. švilpauskienės smarkų vei rison St., Gary, Ind., 129,353'
VARŠUVA, geg., 10. —
.
Bolivijos
įstatymų. Nusprendė, kad sis
kova. P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
klavimo konferencijoj darbas. Dešimts lenkų diktatoriaus J. NUMATOMAS BRANGES kimų. Vyksta didelė
...
...
,
ra.
Tuoj
po
to
visam
Paragjstatymas yra priešingas vals- *
* **
o
Kas laimės? Moteris ar vy PI., Chicago, III.......... 120,404
NIS PIENAS
Pilsudskio priešų, kurie buvo
K. Vaitkienė, 6829 S.Talman
tybės konstitucijai, kadangi va.luj paskelbtas karo stovis, PRŪSIJOS POLICIJA SU nubausti sunkiųjų darbų karas?
Pieno gamintojams ūkinin
mokesčiai nekliudo žemės ūkio' šios dvi respublikos ilgiau
P. Labutis varosi, kad įsigi Ave. Chicago, III. .. 1,03,506
JUNGIAMA SU HITLEkėjimu už norėjimų sugriauti
A. Janušauskas, 1233 S. 49
produktų ir gazolinos.
; kaip per metus be karo paskel
RITAIS
Pilsudskio diktatūrų, vyriau- kams Chicagos srity padidin jus milijonų balsų ir paskiau
-----------------bimo kraujų liejo dėl Gran Ča
siąjam teisme laimėjo apelia- ta už pienų kaina — 30 centų padarius daug baimės pirmie Ct., Cicero, ................ 94,458
M. Misiūnas, 245 W. 108th
67 ŽUVO NUO TORNA- ko srities, kurios negali pasiBERLYNAS, geg. 10. — cijų. Šis teismas nusprendė, daugiau už 100 svarų.
Tad siems.
DO
A. Valančius ir S. Stanulis St., Chicago, Dl.......... 89,753
dalinti. Dabar paskelbtas ofi Prūsijos premjeras Goering kad jų bylos svarstymas būtų spėjama, kad čia pieno kvorrialus karas.
prūsų policijų įjungė hitleritų pakarto>tas, nes pirmuoju nag tai bus grąžinta ir vėl 10 cen- smarkiai, bet tyliai veikia. Ar F. A. Condrot, 1706 E. MayLIVINGSTON, Tenn., geg.
tik neiškirs jie bet kokio siur- omensing Ave., Philadelphia,
(fašistų) organizacijom Be to, rinėjimu būta daug vienpusis
Pa............................
.81,506
11. — Tennessee ir 'Kentucky
prizo. O tas galima.
Prūsijos autoritetams uždrau kūmo.
LATVIJA PADIDINO
S. Balčiūnienė ir S Starai-J A’ Gubysta’ 4?5LS°lJ!S
valstybių pasienio ruožų tor
dė skirti įvairios rūšies komiIR VIS BAUGINA
MUITUS
Tarp
nubaustųjų
yra
vals

nado (viesulas) ištiko.
tis taip pat gerokai pasivarė, zart Ave., Chicago, III. 75,900
sijonierius.
tiečių
vadas
ir
buvęs
kelis
Kiek sužinota, 67 asmenys RYGA, geg. 10. — Valsty
Demokratai politikieriai ne- kad geriau sustiprinus savo A. Bacevičius, 1850 Wabankartus Lenkijos
premjeras . nori, kad vyriausias teismas
sia Ave., Chicago, III. 52,757
žuvo ir šimtai sužeista.
pozicijas.
bės sųmatos subalansavimui BOMBŲ SPROGDINIMO
Witos. Kiti taip
v namų savininkams
-u
A. J. Sutkus, 1007 8th St.,
r pat
1
*įžymieji
J
•’ •j mažų
suma
Latvijos vyriausybė daugeliui
TERORAS ISPANIJOJ
Waukegan, III.......... 49,401
lenkų vadai. Jais visais norė žintų 15 nuoš. mokesčius. Bau
ŪKININKAI RAGINAMI
KONTESTININKŲ STOVIS:
įvežamų prekių padidino mui
J. Motikaitis, 1305 S. 51st
jo maršalas Pilsudskis nusi gina, agituoja. Girdi,
STREIKAN
kurie
tus nuo 25 iki 50 nuošimčių.
MADRIDAS, geg. 10. —
V.
Stancikas,
1706
W.
47th
Ave., Cicero, III........ 45,403
kratyti.
už 1931 mu jau užsimokėję, tie St., Chicago, III. ..1,113,857
Muitai padidinti kavai ir a- Sindikalistų paskelbtas revo
Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
DĖS MOINES, Iowa, geg. pelsinams.
iš to sumažinimo nieko nepel
liucinis streikas vakar pasi
A. Švilpauskienė, 103 N. 20 Maplewood Ave., Chicago,
RADO UŽMUŠTAS
11. — Organizuotų ūkininkų
nys.
reiškė bombų sprogdinimo te
Ave., Melrose Pk. ..1,111,366 III................................. 42,254
vadai ragina visus krašto ūki 6 ŽUVO NUKRITĘ SU
roru ir kruvinomis riaušėmis.
I'. Labutis, 917 W. 34tb st., Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa
BEACH, N. D., geg. 10. —
ninkus gegužės 13 d. sustrei
LĖKTUVU
3 VAGYS SUIMTA
8 asmenys žuvo ir apie 50 su
Chicago, III............
984,182 kley Ave., Chicago, III. 38,858
Už vienos mylios nuo čia va
kuoti, ty. nieko ūkiuose nedirb
žeista.
A. Valančius, 1226 S. 50tli
V. Gaižauskas, 148 E. 107th
karų link savo namuose rasta
ti, nieko neparduoti ir nieko
Policija suėmė 3 vagius, S. Ave., Cicero, Dl.......... 774,506
BARCELONA, geg. 10. —
St., Chicago, II. .<.... 31,950
nepirkti.
Ispanijoj nukrito ir sudegė AMERIKIEČIAI STUDEN nužudytos senyvos motina ir Ploharski, jo žmonų ir E. ZoS.
Staniulis,
6651
S.
Talman
Paul P. Petrauskas, 14 John
duktė, Mrs. Rosalia Doge, 85 lat, 5310 Gladys ave. Jų na
prancūzų keleivinis lėktuvas.
TAI APMUŠTI
m. amž., ir Mrs. Mattie Ste- muose rasta visa eilė daiktų, Ave., Chicago, III. .. 602,208 son st., Binghamton.
8 MALDININKIJOS DAU Žuvo du vairininkai, radijo oA. Stulginskas, 1628 So. 50 N. Y........................... 26,507
GIAU
pera<torius ir 3 keleiviai.
VIEINA, Austrija, geg. 10. ger, 65 m. amž., abi našlės. kuriuos iš įvairių namų pavo- Ave., Cicero, III........ 425,466 Ona Aksomaitis, 100 HarĮvykusiose čia prieš
žydus O šalia namų lauke rastas ’gę.
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 mon Ave., Detroit, Mi
WASHINGTON, geg. 10.— ŽENEVA, geg. 1.0. — Pra riaušėse 9 amerikiečiai stu šūvio sunkiai sužeistas darbi
St., Chicago, ....
420,257 chigan ............................ 25,472
Pranešta, kad iš J. Valstybių sidėjo tarptautinė kviečių klau dentai žydai apmušti. Jie krei ninkas F. Genoon, 60 m. amž.
LIGONINIŲ DIENA
8 maldininkijos daugiau šie simu konferencija. Ir J. V. pės J. (V. konsulatan su protes
Policija spėja, kad jis nužu
riaus pasaulinės parodos svei
AMERIKOS LIETUVIŲ
met vyks Romon. Tai gi viso turi delegatus.
Chicago majoras paskelbė DAKTARŲ DR-JA RENGIA katos kontestas.”
dė moteriškes ir pats pasišo
tu.
hjus iš šio krašto 19 atskirų
atsišaukimų, kad rytdienų, ge “SVEIKATOS KONTESTĄ”
vė.
Kontestui vadovauja Ame
maldininkijų.
RUSIJOS SOVIETAMS NE- <tilpti. Nors buvo ne
maža
gūžės 12 d., skiria ligoninių
rikos Lietuvių Daktarų draugi
SISEKA BEDIEVYBĘ PLA sniego dargana, bet tūkstan
diena.
Ši
diena
visam
krašte
KATALIKIŲ MOTERŲ
Šio kontesto komisijon iš ja.
TINTI
čiai tikinčiųjų pravoslavų cer
bus
minima.
DAUG AMUNICIJOS KONSUVAŽIAVIMAS
rinkti šie draugijos nariai:
kvių priešaky gatvėse ir aikš
FISKUOTA
POLICIJOS ŽINIOJE
Dr. K. Drangelis, d r. A. R.
BERLYNAS, geg. 10.
— tėse išbuvo ir sekė viduje vy
MADISON, Wis., geg. 10. SENUTE MIRĖ NUO APDE
Areštuota Mrs. Annie GleaLauraitis, dr. S. Biežis, dr. T.
MIAMI, Fla., geg. 10. — J. Iš Maskvos apturimos žinios kstančias Prisikėlimo pamal Wisconsino valstybės katali
GIMO
Dundulis ir dr. W. T. Strikol. son, vadinama “Chicagos AValstybių muitinės sargyba patvirtina pirmesniuosius iš das.
kių moterų taryba čia turi su
Kandidatai kontestan bus nne”, daugiau kaip 60 m. am
ties Tavanier rado 76,000 dir ten pat pranešimus, kad Rusi
Bolševikai Velykų rytų vi važiavimų, kurs šiandien iš
Mrs. Ella Finan, 90 m. am
žų amunicijos, kuri matyt, bu jos bolševikams nesiseka be sur buvo surengę bedieviškas kilmingomis šv. Mišįomis pra žiaus, 3028. Normai ave., skal priimami nuo 12 iki 16 metų žiaus, kurį visų savo gyveni
mų bendrai veikė su kišeni
vo parengta sukilėliams Kubo dievybę platinti.
vaikštynes. Tačiau tas gerų dėtas. Šv. Mišias laikė Mil- biant užsidegė drabužiai. Se amž.
Kandidatų parinkimai (kvo niais vagiliais ir daug metų
je. Amunicija konfiskuota.
krikščionių nė kiek nepaveikė. waukees arkivyskupas
Stri- nutė skaudžiai apdegė ir po
Bolševikų kampanija prieš
yra išbuvusi įvairiuose Ame
O bolševikai rusams buvo teh.
kelių valandų ligoninėje mirė. timai) įvyks tris kartus savai
krikščionių Velykas šiemet bu
tėję pradėjus gegužės 16 d. — rikos ir Europos kalėjimuose.
uždraudę pakartoti savo se
BELGIJA NORI FINANSI
vo pradėta balandžio 1 d. AIr šį kartų ji pakliuvo už
Western ave. ir Dakin gat. antradieniais, ketvirtadieniais
nus gražius iVelykų papročius, ŠILKO PRAMONĖS VEDĖ
NIO DIKTATORIAUS
tėjus Velykoms pasirodė, kad i
ir
šeštadieniais,
nuo
4:00
iki
vagiliavimų.
skersgatvy motorciklis susi
; ,
.
kaip tai kepti ragaišius, nuda
JAI SUIMTI
ta kampanija neturi
6:00
popiet.
pasisegy*.
kj
au
£j
n
i
ug
j
r
kt
dalykus.
BRIUSELIS, geg. 10.
—
daužė su troku.
Motorcikliu
kimo.
Belgų ministerių
kabinetas
Pirmieji kvotimai gegužės
Buvo įsakyta per Velykas dar
ORO STOVIS
BERLYNAS, geg. 10.
— važiavę du asmenys žuvo.
kreipias parlamentarų kad šis
Maskvoje bolševikai yra pa bų fabrikuose nenutraukti ir Areštuota keli vokiečių pramo
16 d. įvyks Gage parke, 55 ga
CHICAGO IR APYLIN
autorizuotų vyriausybę pas likę keletu cerkvių. Iš vakaro parduotuvių neuždaryti.
Ši ninio šilko vedėjai. Kaltinami
Sudegė tvartelis, 9 W. 57 tve ir Western ave.
KES.
— šiandien numatomai
kirti krašto finansų patvarky prieš Velykas ir per naktį žmo priespauda neatitraukė žmo neteisingų savo įmonės sųskai gat., kuriam miegojo 4 neg
Šis kontestas oficialiai bus
mui diktatorių.
nių minios negalėjo j jas su-'nių nuo Velykų minėjimo.
žinomas vardu “Lietuvių sky- lietus; šalta.
rai. Jie visi žuvo.
tų dirbimu.
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“Draugo” kontestas baigiasi. Paskutinė
Čių įdegimas, tymai, škarletimis dienomis kontestininkų darbas eina ypa
na, kokliušas, diphterija ir ro
tingu įtempimu. Visuomenė yra gerokai su
žė. Širdies ir kepanų ligos, nia
luodlMi. Uekmu sekmadieniu*
rnrorUMKRATOS KAWi: Matams — ll.ll
sidomėjus", kuris iš mūsų talkininkų laimės
žakraujystė, aukštas kraujo
MI Meta
ll.lt. Trims Mtasatemi —
Sį
skyrių
tvarko
ir
prižiūri
pirmų
dovanų.
Nors
jie
visi
dirbo
daug
ir
Masalai — Tla Kumpoje — Matams IT.lt.
spaudimas ir apysenių žmonių
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
a
tąsi. Kopija .ta*
sunkiai,
daug
naudos
dienraščiui
atnešė,
ta

sukietėjusios kraujagyslės bū
Bendradarbiams Ir korespondentams rastų
One, jei neprašoma tai padaryti Ir aeprtatunttai
čiau visi pirmųjų vietų užimti negali. Dėl
na priežastim kraujo sruveni
Oris pašto Šankių.
TŪLI NOSIES NENORMA pasikelia augštyn ir sumažina
to ir įdomu, kuris iš jų bus giliukingas. Amo.
LUKAI
vietų, kurioje talpinasi pertva
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 pie tai sužinosime būsimame sekmadienyje.
Iš nosies kraujo tekėjimas
vai. po niet.
ra, tarpe pagrindo ir kaktos
•
•
•
dažnai patsai per save prade
i ,■
Redaktorius priima — ano llitt IU 11:11 vaL
Rašo Dr. A. Yuška, gydyto- kaulų apačios. Besiformuojan
Skelbimų kainos prlstnnaamos parslkalavaa
P-nas Tūbelis, Lietuvos ministeris pirmi
da lašėti ir savaimi paliauja.
jaa-chirurgas, Chicago, III. ti pertvara, iš viršaus ir apa
ninkas, vienoje savo kalboje pabrėžė: Da
Bet retkarčiais būna reikalin
čios
kaulų
spaudžiama
išauga
bartinėje padėtyje mums reikalinga turėti
Sveiko žmogaus nosies per
ga maža pagalba. Jei pasitai
LITHUANIAN DAILY FRIEND
gana
kreiva.
Pnbllsbed Daily. Suėst Psadar.
stipriai pasiryžusius visuomenės vadus, nes tvara turėtų būti tiesi ir lygi,
ko smarkus kraujo plūdimas,
PDBBCRiraom: One Tear — |I.M. Ms Montks
Vaiki}
apsaugojimas
nuo
su
bendra
situacija
dabar
yra
ne
tik
nepasitai

bet
nevisada
taip
yra.
Dides

tai ant nosies ir sprando rei
|(.10. Tbree Months — fi.tt. One Montk — Tie.
Sorose •- One Tear — 9T.lt. Ms Monthi — 94-11. siusi, bet dar pablogėjusi: greta ekonominių
nis nuošimtis žmonių turi per sižeidimų yra beveik neišven kia dėti šaltas skaras arba le
MeortUnp la "DRkUOAT*
sunkumų šiandien yra atsistojusi kita, gal tvarų tai į vienų pusę, tai į giamas. Bet nosies įdegimus dus, o kojas karštame vande
hueecttelng ratas on
Kap. E. J. King, prez. Rooi būt, dar rimtesnė problema — didžiųjų val kitų sulinkusių arba
kreivų. arba atsikartojančias slogas ny mirkyti; nosį suspaudus il
‘DRAUGAS” 2334 5. Oakley Av., Chicago
sevelto paskirtas J. A. V. jūrų
stybių tarpusavio nesusipratimų pavojus. To Daug turėdami, nosies pert reikia stengtis išvengti if pa- gai palaikyti arba vata užkim
aeroamatikos biuro viršininku
dėl šiais laikais visai mūsų tautai labai svar varų iškraipytų, visai nepatė- tėmijus vaikų turint adenoi- šti, nešnirpšti jos ir pačiam
vietoj admirolo W. A. Mofbus yra vieningumas ir sugebėjimas atsiekti mija iki sulaukia pusės
am- dūs, kuo greičiau prašalinti ligoniui užsilaikyti ramiai. Jei
DIENOS KLAUSIMAI
fett’o, kuris žuvo “Akron’o”
statomus uždavinius.”
žiaus arba net senatvės. Ka juos. Tokiu būdu galima suma( tokia naminė pagalba negelbskatastrofoj.
P A S T AB Ė Lt S
Labai teisingai pasakyta. Tik reikia gai dangi ta ypatybė apsireiškia, i žinti nosies pertvaros iškrai- 1 ti, tai, suprantama, reikia šau
lėtis, kad tautininkų šulai, kurie taip gra beveik visados pas vaikus. ir Pyni4į kti
gydytojų arba važiuoti į
3. Visos studentų kuopos pri
Galų gale SLA. centras jau turi sekre žiai moka pakalbėti ir parašyti, savo žodžių jie išauga visai nežinomi, kad
Į
ligoninę.
Nors labai retai, bet valo prisiųsti savo įvairius su
POLYPAI.
torių. Socialistų ir liberalų spauda praneša, nederina prie darbų. Jie vienų kalba, o visai jų alsavimas būna
nenorma
Polypai tarsi vandenio pūs pasitaiko tokių asmenų, kurių Į manymus, konstitucijos patai.
kad juo išrinktas M. Vinikas, kuris dar ne kų kitų daro. P-nas Tūbelis, kai kada ir pats lus. Jie dažnai jaučia galvos likės nosyse tokių žmonių, ku esti nenormahis
perskystas sas ra»tu įuo ankščiausiai
būdamas šio krašto piliečiu to “džiabo” sie p. Smetona, kalba apie tautai visokius pa skaudėjimų. Tik po pusės am rie turi užsisenėjusias, slo kraujas, žinoma,
tokiems ir prįe§ seimų Centro sekretoriui
kė. O gal tai ir geras pasirinkimas, nes to vojus ir vienybės reikalingumų, tačiau nieko žiaus. kai kurie pradeda jaus gas, chroninį katarų
nosyse pagalba būna abejotina. Se — St. Vaičaitis, St. Mary’s
kioj organizacijoj dirbti ir reikia būti “di nedaro, kad tų vienybę stiprinti, kad visų ti ūžimų, skambėjimų, ausyse. arba kaulų tuštumose. Kartais niems žmonėms turintiems ne (Jollege, Thompson, Conn.
tautų į darbų' Įtraukti. Nuo 1927 m. kraštas Kiti žmonės dažnai
plomuotu diplomatu.”
gauna jie auga be jokios surandamos sveikų širdį a r b' a
4. Kiekvienas dalyvaująs sei
epo
valdomas be tautos atstovybės, be seimo, be kaulų tuštumose, daubose ar priežasties. Šieno liga
kraujapusles, me studentų kuopos atstovas,
(May sukietėjusias
“Darbininkas,” rašydamas apie a. a. kan. teisėtos valdžios. Ar ne laikas pp. Smeto- ba koreliuose įdegimų. Žino Fever) sergantiems žmonėms iš nosies kraujo nubėgimas bū arba narys, moka registraciK. Prapuolenį, pastebi, kad velionis labai nams ir Tūbeliams eiti nuo žodžių prie dar ma, ligonis priverstas kreiptis nosyse dažnai priauga polypų. na naudingas nes apsaugoja jos mokesčio 50 centų. Senenergingai gynė lietuvių reikalus italų spau bų! Tauta laukia.
pas gydytoją, kuris, suradęs Jei jų daug priauga, tai užda kraujagysles nuo pratrūkimo draugai, rėmėjai ir svečiai mo
doj- Tame darbe jam stipriai pagelbėjo Aiškraipytų nosies pertvarą, o- ro per nosį alsavimų. Polypus smegenyse, kas gyvybei esti ka po $1.00,
Ministeris
pirmininkas
ir
apie
Vilnių
_jnerikos lietuvių katalikų Tautos Fondas. Ga
peracijos būdu jų
išlygina. reikia prašalinti ir priežastis pavojinga. Jei žmogus nusto
Visi studentai-ės, sendraule “Darb.” rašo: “Kan. Kaz. Prapuolenis gražiai kalba, pažymėdamas, kad: “Šiandien Jei dar nėra ausyje daug ža nuo kurių jie auga, išgydyti. ja daug kraujo, tat dažnai gai, rėmėjai, visuomenės va
' yra vienas tų beveik nežinomų tautos vei mums kaip tik reikia daugiau susidomėti los padaryta, tai
yra reikalinga atpildyt. Žmo dai, kurie yra susirūpinę mū
girdėjimas
NOSIES AKMENYS
kėjų, kurių vardai nebuvo garsinami, bet Vilniaus kraštu. Vilnių gi mums sparčiai pri pasitaiso ir Įdegimai
nės, kuriems iš nosies kraujo sų tautos ateitimi, nuoširdžiai
kaulų
artina
pats
mūsų
kultūrinis
augimas,
mūsų
visų savo energijų yra pašventę Lietuvos laiNosyje lygiai kaip ir tul tekėjimas atsikartoja, neturė- kviečiami dalyvauti šiame lie
daubose arba koreliuose suima
krašto
vieningumas
ir
mūsų
materialinės
ge

vei įr gerovei.”
i
inkstuose tų vartoti daug kavos, alkoho- 'tuvių šviesuomenės nepaprasta
žėja arba pranyksta. Žemiau žies pūslėje arba
rovės kilimas. Apskritai didžiausias mūsų1
paaiškinsiu keletu priežasčių, susiformuoja, susikrikstalizuo lio ir mėsos. Pasitaiko matyti me ir iškilmingame susivažiaginklas
yra
mūsų
valstybės
visokeriopas
su

A. B. Strimaitis “V-bėje” rašo apie spau
nuo kurių daug žmonių turi iš ja skysčių ištarpoje esančios žmones, kraujui iš nosies bė- vime.
stiprėjimas.
”
visokios druskos ir per kele- gant, užriša ir užveržia ran-Į 5. Visos Studentų kuopos
dos etikų, barasi, bet pats tos etikos nesilai
kraipytas nosies pertvaras.
Aišku,
kad
taip.
Bet
valstybė
negali
sti

ko. “Darb.” apie jį teisingai sako: “P-nas
tų metų sudaro didokų, kietų kų mažuosius pirštus. Toks 'privalėtų kuo greičiausiai atVisokios rūšies nosies su
prėti,
jei
tautoje
nėra
vienybės,
jei
didesnė
akmenukų,
kuris užkemša no gydymo būdas yra visiškai be silyginti prieš seimų savo na
Strimaitis pretenduoja į žurnalistus, bet at
žeidimai, atsikartojantieji no
visuomenės
dalis
yra
atstumta
nuo
valstybės
sį ir pagamina gleivinių audi vertis.
rodo nenusimanąs etikos lašyboje.” Vadinario mokesčius. Pinigai siunčia
sies gleivinės įdegimai arba
stiprinimo
darbo.
!
‘
i
’’ si, pats apie etikų nieko neišmanydamas mėnių įdegimų. Užsisenėjusios
mi Centro iždininkui, F. E.
nuolatinės slogos ir adenoidai
1 gina kitus mokinti.
slogos, sukrekėjęs kraujo ga
Galinis, 86 Fuller St., Dorchepradžių
Lietuvos katalikų dienraštis “Rytas” ra didžiumoje duoda
•
*
•
baliukas, bakterijos ir t. t. ga
ster, Mass. Siunčiant pinigus,
šo, kad Lietuvos inteligentija beveik pamir pertvarai išsikraipyti. Besimo li būti pirmutiniu branduoliu,
Mosčioki ir vėl išrinktas Lenkijos prezi
Amerikos Lietuvių Katalikų reikia pažymėti adresų, kas,
šo dvasinio, kultūrinio gyvenimo reikalus, nes kinantieji vaikščioti kūdikiai apie kurį ištarpoje
dentu. Nors visame krašte buvo noras, kad
esančios Studentų organizacijos seimas kiek, už kų arba dėlko, etc.
jai tenka laužyti galva, kaip prisitaikinti prie dažnai pavirsta ant nosies ir
druskos prac'eda prisišlieti iki įvyks pirmadienį, gegužės mė- atskirame popieros lakšto.
kitas žmogus prezidentu būt išrinktas, taarba perlau
įvairių
“
vėjų”, kad nenustoti tarnybos. Tai sulenkia
•į čiau Pilsudskis pareikalavo, kad palikti tų
susidaro akmuo, žinoma, rei- nesio 29 d., Šv. Marijos Lietu6. Visos Studentų kuopos
blogas reiškinys. Tas pats dienraštis paduo žia nesukietėjusių kremzlę ar
kia prašalinti iš nosies akmnu ,vių Kolegijoje,
Thompson, privalo kuo greičiausiai pri
patį Mosčioki, kuris aklai pildo jo valių ir
kremzlės ir
da ir priežastį dėl ko taip yra. Jis sako: ba kaulų. Tarpe
siųsti Centro sekretoriui: St.
kų ir visi negerumai nuo jo Conn.
į
krašto valdyme neturi nė tiek jėgos, kiek
plėvelės
pribėga
“Niekam nepaslaptis, kad jau nuo seno pas gleivinės
turi Italijos karalius prie Mussolini’o.
paeinantieji, pranyks.
1. Visos studentų kuopos pri Vaičaitis, St. Mary’s College,
kraujo.
Kremzlė
suauga,
sukie
mus
įsigalėjo
blogas
paprotis
—
tai
protek•
•
įsro?
valo išrinkti ir atsiųsti į sei Thompson, Conn., savo kuopos
cijonizmas — teikimas pirmenybės ne asmens tėja, bet pasilieka nenormali KRAUJO IŠ NOSIES TEKS)
Chicagos lietuviai profesionalai ir bizniemų po vienų atstovų nuo savo Dvasios Vadų, valdybos narių
JIMAS
protui, išsilavinimui ar apskritai pasiruoši ant visados. Taipgi paaugę vai
; riai bankininkams pp. Brenzams rengia pa
kuopos penkių narių. Šie at vardus ir pavardes ir adresus.
kai bežaizdami dažnai susižei
mui,
bet
jo
pažiūroms.
”
Kraujo
tekėjimas
didžiumo

7. Visi nariai studentai-ės,
gerbimo puotų, kuri įvyks gegužės 17 d. Tai
stovai, sendraugai ir nariai
džia
nosį.
Dažnus
nosies
gleivi
je
paeina
nuo
pratrūkimo
ma

geras darbas. Broliai Brenzai (Jonas, Sil
rėmėjai turi balsavimo teisę Dvasios Vadai, sendraugai ir
nės
įdegimai
arba
adenoidai
žos
kraujagyslės
arba
venos,
rėmėjai privalėtų, ir turėtų,
vestras ir Julius) užsipelno pagarbos, nes
seime.
Platinkite Amerikos lietuvių
užkemša
nosį.
Per
burnų
alarba
visokios
rūšies
žaizdos,
jie sugebėjo išlaikyti lietuvių bankų ir ap katalikų vienintelį dienraštį “Drau
2. Visi atstovai privalo tu varyti aktingų darbų organi
suojančių vaikų- suauga siau- kaip tai prabrėžimas nagais, rėti raštiškus įgaliojimus, ku zuodami studentus-es į kuo
saugoti žmonių taupinius sunkiausiais krizio
gę” ir remkite visus tuos profesio ras ir augštas gomurys. Vadi sumušimai. Taipogi daugelis riuose būtų Dvasios Vado ir pas visose Amerikos lietuvių
laikais. Jie įrodė, kad lietuviai yra gabūs

“D R A U G A S”

SVEIKATOS SKYRIUS

“DRAUGAS”

j
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finansininkai.
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KOPERATINĖS NAMĮI DRAUGIJOS
AMERIKOS JUNGTINĖSE
VALSTYBĖSE
Kaune yra namų, pastatytų kaip ir
f koperatiniu būdu: kelių asmenų sudėtais
pinigais. Pastačius namų, tie asmenys tu
ri jame butus. Toks koperatinis darbas
Siau yra išsiplėtojęs Žiemių Amerikos

L Jungtinėse Valstybėse. Pagal medžiagų
kų tik išleisto ten leidinio apie statiskurį leidžia valdžios Darbo Deparmntas, paduosiu gana vaizdų tokių
uigijų judėjimų šalyje, kurioje juk ne
įprasta, kad kas nors koperatiniu būdu
itų veikiama. Ten gerai gyvuoja įvairios
lompanijos, iš atskirų piniguočių, bet
etaip, kaip Iįą -iipDintaine mes. šu
lu užtikti. J r vis dėl to koperacija ten

nalus ir biznierius, kurie garsinasi
jame.

nas burnos viršutinis kaulas, užkrečiamųjų ir sisteminių li kitų valdybos narių du para. kolonijose.
Centro Valdyba
kuris būna nosies pagrindu, gų, pavyzdžiui: karštligė, plau šai.

palyginamai mažai išsivystęs Jungtinė?,e
Valstybėse.”
Iš viso yra tik 45 tokios įmonės Jung
tinėse Valstybėse, 2 Washingtone, D. C.,
ir kitos didžiajame New Yorke, vadinas
dviejuose žymesniuose miestuose. Žinios
gautos Darbo Statistikų Biuro dėl studi
javimo koperatinio judėjimo Jungtinėse
Valstybėse 1929 metais. Tai naujausios,
kokios yra, žinios. Jos rodo, kad dvi iš tų
organizacijų laiko viešbučius gyvenimui,
tuo tarpu, kai kitos 4 turi butų namus.
Iš 25 draugijų, iš kurių Biuras gavo ži
nias 1929 metams, tik 6 buvo sudarytos
nuo 1925 metų (kai Biuro paskutinis sta
tistikos leidinys buvo išleistas). Du kiti
namų laikymo projektai, pradėti 1930 me
tais ir iki šio laiko nepažymėti Biuro at
skirame leidinyje, yra čia toliau aprašyti.

gijoje, jis pasirašo tam tikrai sumai pi
nigų, kurių užsibrėžusi draugija, paden
gti išlaidas kambariui -arba butui, kurį
jis nori turėti. Tos bendros išlaidos yra
susidariusios suskaičiavus keletą veiksnių;
bendra žemės kaina, statyba ir kitos iš
laidos, su tuo surištos, imama kaip bazė
kainai kiekvieno buto, kuri nustatyta pa
gal kambarių skaičių, laiptų plotų, vietų
ir kitus patogumo arba nepatogumo at
žvilgius. Kainos suma tuo būdu pasidaro
kiekvienam atskiram butui kaip kaina,
kurių numatųs gyventojas turi mokėti ir
kurios visumų jis turi pažymėti įdėda
mas pinigus į draugijų. Tas įdėlis gali
būti mokamas arba visas arba dalimis,
kaip reikalauja įstatai.
Draugijose, kurios suteikė žinias, vi
dutiniška kambario kaina buvo ši:

Butų namai

Draugijų kiekis
170 dolerių
j 190 dolerių
250 dolerių

Pats statistikos leidinys sako apie šių
operacijų taip:

23 organizacijos laiko butų namus,
kurie, pagal žinias, turi paruoštus butus
gyvenimui 2,306 šeimynoms, ir turi nuo
savybę, kurios tikra kaina sudaro 10,845,3186 dolerių.

‘‘Koperatinis namų statymas yra dar

Kai asmuo pasidaro nariu namų drau

350 dolerių,

Čia matysime koperacijų namų sriItyje-

į

275—400 (pagal vietų)
340 dolerių

I iv

I

400
457
500
587
700
725
835
1080
1200
1487
1646

dolerių
1 Arėjas Vitkauskas
dolerių
1
dolerių
3
dolerių
1
Jūra numirus — karste sidabriniam,
dolerių
1
Krykščia žuvėdros liūdnai;
dolerių
1
Širdžia panerta skausme begaliniam
dolerių
1
Valtyj apleistas asai.
dolerių
1
dolerių
1
Nedvelkia mirusiai jūrai zefyras,
dolerių
1
Stovi apleista valtis,
dolerių
1
Krante tolimame akiratis tyras
j
Viso
20
Rodo žavingas pilis.
Kaip matoma, 60 nuošimčių draugijų
Rankom per mirusios kūnų iriuosiu,
vidutiniška kambario kaina yra 500 dole
Būrių, irklų neturiu,
rių arba mažiau ir tik 20 nuošimčių kaina
Tolimų krantų pasiekti stengiuosiu,
siekia 1000 dolerių už kambarį.
Jin paartėt negaliu;'
Kai butas paimamas apsigyventi, iš
nario reikalaujama išmokėti skirtumo su
Baido lavone suknibždę daugkojai,
Kimba į rankas vėžiai,
mų, o liekana įskaičiuojama kaip dalis
mėnesinės “nuomos,” kuri taip pat pa
Iš dugno .lavonai, išpūtę jau, moja,
dengia užlaikymo išlaidas, reikalų atliki
šaipos bedugnė baisiai.
mų ir taip toliau. Paprastai, bet koks pa
Krante tolimame — mano Tėvynė,
taisymas turi būti padarytas gyventojo
Pilys žavingos — kovos milžinų, —
išlaidomis. Pradinis įmokėjimas ir vidu
Nors kelias į jįjį •— ilga kankinė,
tiniškas mėnesinis mokestis už kambarį
Bet jam negailėsiu jėgų!..
į
(
,
parodyti šioje lentelėje:
(Daugiau bus) 1923. Škotija.

SIEKIS

D B X U 6 X S

Ketvirtad., gegužės 11, 1933
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bet artistiškas papuošimas tie landų atlaidus ir tą vakarą
siog akį traukia. Kiekvienas sakė pamokslą.
kampelis taip tiksliai sutvar
X Pas mus jaunieji sutvėrė
kytas, kad daro begalo malo “mush bąli team” ir kas die-į
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
nų įspūdį. Bažnyčios sienų iš- na praktikuoja, kad galėtų ki Į
2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
gražinimo, tai neperpratau, tiems parodyti kur pipirai au-1
Telephone HEmlock 1490
kaip ten padaryta — nemale- ga. Aną dieną turėjo šokius
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
votos, bet kažkaip išpastruo- ir uždarbis ėjo jų naudai, kad
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
tos visokių spalvų dažais. Taip turėtų už ką nusipirkti “bats,
Telephone Hemlock 2204
niekur nemačiau.
Tai labai balls” etc. Klebonas duoda'
gražu.
Tai
vis
sugalvojimas
jiems paakstinimo ir remia
niausis ją tai tai Pivaronas.
Širdingai dėkingos duosnudarbštaus
dvasios
vado
kun.
!
rėmė “basketball
Keletą turime maisto krautu mui tų vargšų žmonelių, ku- Tr_Jl_________ 1________ YI_ 1-1.1___________ f L taip, e ekaip ™
vių: P. Dargio, Plukio, Bro |rie neatstūmė mus nuo savo Urbono, kurs čia klebonauja team”. K. Sargautis, J. MiSeimo organizatoriai pasiu
Pereitą, savaitę J. E. Vysk. lių Šimkų. Yra čia pas mus vie
apie 17 metų. Jo tai darbštų- j eiūnas, J. Visockis, S. Priz- ntė sekančio turinio laišką vi
durų. Lai Dievas šimteriopai
P. Būcys vėl lankėsi South Si- nas “Notary Public” ir Real
mu ir rūpesčiu pastatyta toki 'gintas, J. Milutis, B. Kumpis siems tos apylinkės lietuvių
jiems atlygina.
dėje pas kun. Kazėną. Mes la Estate A. Armanavičiaus. Va
graži bažnyčia ir nuo keletos ir kiti yra smarkūs lošikai ir parapijų klebonams kad įtei
Iki šiol dar kitos parapijos
bai džiaugiamės, kad mus at lgyklas užlaiko P. Bajoras, W.
metų užvesta pradžios moky tikimės, kad jų žvaigždė pa ktų draugijoms.
neatsiuntė pilnų atskaitų alanko toks garbingas svečias. Zedler, W. Valkauskas. Uolus
kla ir dviejų metų high school. kils aukščiau už kitų. Dabar
pie knygų pardavinėjimo sėk
Schuylkill, Northumberland
Ausis katalikiško veikimo darbinin
Žmonės gražiai sugyvena ir įstojo į “Mushball League”
mės, bet tikimos, ir žinome,
ir Hazleton lietuviai yra kviekas ir gabus katalikiškos spau kad ir jos nepasiliks tame ge myli savo kleboną, jo kilnius' ir, girdėjau, anglikai sakė
čiami į Seimą, New PhiladelX Sekmadienį, geg. 7 d. mū dos platintojas W. Marcinkesumanymus remia ir uoliai “that Lithuanian team is soine
rame darbe.
phia, Pa., birželio 4 d., 3 vai.
sų klebonas su Seserų Pran-(vįgįU8. Pas jį. 1434 Shiffield
jam padeda įvairiuose para team.” “l’ll say it is.”
Šv. Pranciškaus Seserys
popiet lietuvių mokyklos saciškiečių kapelionu buvo išva- gį galima užsisakyti ir nusipijos darbuose. Žinoma, kaip
Mikycius
lgje.
žiavę į 40 valandų atlaidus į | pirkti katalikiškų laikraščių.
ir gražiausiuose kviečiuose at
Gegužės
4
dieną
mus
aplan

Mes, lietuviai šios mainų aiBois,
ois, Pa. pagelbėti kun. U- f-įa turime savo parapiją ir
siranda dirsių, taip ir čia gi
kė viešnios — Kupstienė su
pylinkės, privalome vieningai
onui. Sugrįžo sveiki ir links- kleboną, taipgi įvairių drau
rdėjau yra keletas “nepaten
dukterim iš Waterbury, Conn.
veikti tikėjimo ir tautos klaumūs. Kelionė sako buvo gana gijų, bet apie tai kitą sykį pakintų” klebono darbštumu ir
Prieš atvyksiant į Pittsburgsmagi,
nors
nuvažiuojant rašysiu. Mat viską' ant syk
40 valandų atlaidai Šv. Pra simuose. Mūsų darbo vaisinjo uolumu ir zirzi lig...
hą, jos atlankė interestingas
nciškaus bažnyčioje įvyks ge-'gumas bus tuomet patikrin
k“flattairė” biskį buvo ūpą su negalima surašyti, nes kitam
vietas Baltimore, Md. ir WaTą vakarą per pamaldas lagūžės 21, 22 ir 23 dd. Geriau- į tas, kuomet mes, drauge sugadinusi.
sykiui nieko nebeliktų.
shington, D. C. Jos vienos at- i bai gražų pamokslą apie ka.
V1
.
x
,
šia proga visiems parapijo-. sirinkę, apsvarstysime šių dieSenas Eks-choristas
Uoslo j
tokią ilgą kelionę.
ai js ą veikimą pasakė kun.
atlikti Velykinę priedemūsų opiausius klausimus.

PIHSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

jaus ir jo apylinkės stovi pirmoj eilėj su puse šimto pa
rduotų knygų.
Seserys labai dėkingos gerb.
klebonui P. C. Česnai už ra
ginimus ir pagalbą jų parda
vinėjime, taip pat ir visiems
klebonams, kurie neatsakė lei
dimo
Seserims pardavinėti
knygas jų parapijose.

RYTŲ PENNSYLVANIIOS ŽINIOS

LIETUVIŲ KATALIKŲ SEI
MAS PENNSYLVANIJOS
APYLINKĖJ

SOUTH SIDE

YOUNGSTOWN, OHIO

R

Rytą jos apžiūrėjo mokyk
azenas įs Pi s urgho. Minatai, kitai buvau užėjęs
ir
los kambarius ir knygyną.
,T.
.
.
i ,. T , jv
.
Is Vienuolyno jos nuvyko i klebono atlankyti. Labai sve,
t,
i
i - .
v. .
. t,
>_ i..._
j_„ jos tmgas ir gražiai pneme. PaEsplen, tPa.,
kur ---randasi
vaišino kaip svečią pirmą syk
sesutė iš Waterburio
Tą patį vakarą išvyko na- atsilankiusį. To niekad nesitimo.
{ltėjau. Ir už tad nei kiek nesi-

referatai ir daromos diskusi
jos; be to, bus išnešta daug
svarbių nutarimų ir rezoliu
cijų.
Tų apylinkių anglų spaudoj
ir lietuviškuose laikraščiuose
apie tą mūsų seimą bus pla
čiai rašoma.

Kviečia organizatoriai: kun.
A. Alauskas, Shenandoah, Pa.,
J. Bacevičius, Coaldale, Pa., J.
Gutauskas, Shenandoah, Pa.,

S. Kvietkus, Tamaąua, Pa., J.
jLengvims, Kulpmont, Pa., A.
Mačys, Girardville, Pa., kun.
V. Matulaitis, St. Clair, Pa.,
kun. F. Mockus, Coaldale, Pa.,
kun.V. Nanorta, Hazleton, Pa.,
Narijauskas, New Phila,Pa.,
S* Petruškevičius, Mt. Carmel,

Pa., C. Ringis, Shamokin, Pa.
Visais Seimo reikalais krei

pkitės: Kun. Dr. J. B. Kon
čius, 31? South Poplar Street,
Mount Carmel, Penna.

-r
Dievo Sve_ Seimo laike bus svarstoma šie
.
.
,.
I
Schuylkill, Northumberland
.ntomis tų dienų malonėmis, aktualus dalykai.
L,
,
Y. .
ir
Hazleton apylinkės lietuvių
Bus daug svečių kunigų, to1. Katalikiškoji akcija (orvisi } atlaidus minėtose • ganizuotas pasaulinių žmoniij parapijų atstovai laikė susi
i
rinkimą gegužės 7 d., St. Clair
veikimas tikėjimo reikaluose).
Pa., parapijos svetainėje. Su
Kun. Eug. J Shteigman,
2. Spaudos reikšmė kasdie
sirinkimas buvo skaitlingas.
klebonas niniame gyvenime.
gailiu, kad patekau į DuBois. j
Waterburietės —
Susirinkimą vedė Mount Car
3. Jaunimo organizavimas. melio klebonas, kun. Dr. J. B.
Pranciška Girdžijauskaitė ir DuBoisiečiai turėtų džiaugtis}
X Šios kolonijos lietuvi, Seimo organizatoriai nuošir
ir didžiuotis turėdami
tokį
Alena Dovidaitė
Končius. Atvykusieji atstovai
Kazį
Pališkį patiko nelaimė. džiai kreipiasi į visas katalidarbštų ir malonų kleboną.
įdomiai ir labai rimtai bflsiSvečias B. Jis taisė savo makabilių ir bu- , kiškas draugijas minėtų apy mojo seimo reikalus svarstė,
vo susitepęs rankas su gazo- linkių, išrinkti po tris atsto(Tąsa ant 4-to pusi.)
siau kun. Vaišnoro, ar kartais
Daugiausiai prie šio klubo
linu. Nieko nepaisydamas, pa- vus, o skaitlingesnės draugi kur nors Dėdula kojų nepa- priklauso Pittsburgho ir apy
Geg. 7 d. netikėtai patekau
ėjęs toliau nuo taisomos vie- • jog po keturis ir penkis atsto
kratė.
I
linkės lietuviai-biznieriai.
į DuBois, Pa., ir kaip tik pa
tos norėjo užsirūkyti ir, kaip vus; išrinktieji atstovai pri
X Sekmadienį, geg. 7 d. tuoj
Aną
vakarą
nuėjau
į
lietu

taikiau
į
40
valandų
atlaidus.
tiktai uždegė briežiuką, tuo valo atvykti birželio 4 d. į
Gegužės 4 d. laikytam susi
k po sumos S. L. R. K. A. 158
už geresnę Sveikatą, Didesni
rinkime nutarė padidinti ak Ten mačiau ir daugiau pitts- višką bažnytėlę gegužinėms pat momentu užsidegė ant jo New Philadelphia, Pa. Kata Stovi
Stiprumą—kas reiškia daugiaus gy
kuopa laikė savo reguliarį mė
pamaldoms
ir
tokį
įspūdį
pa

burgiečių:
Juozą
B.
Tamkevirankų
gazolinas
ir
skaudžiai
likiškos draugijos yra visos vumo — Stimuliuoja nervus. NVCAcijos vertę nūo $25.00 iki $50,
TONE yra įžymaus Gydytojaus iš
nesinį susirinkimą. Ši kuopa
darė
man
tos
pamaldos
ir
gračių,
Adomą
Jaškūną,
kun.
rankas
nudege.
Priseis
keletą
tos, kurių nariai yra katali- radimas, jisai siūlo jums TONIKĄ,
taip kad norintieji įgyti akcijų
v'irls padarė stebuklus dėl tukstan.
jau nuo senai yra nubalsavus
vietoj $25, turės po birželio Skripkų ir kun. Kazėną. Va zumėlis Panelės Šv. altorius, savaičių gydytis. Dar laimė, kai, kaip tai: bažnytinės ir čių, padarydamas tuos nusilpnintus
tvirtais lr aktyviškats. Šio Gydytojaus
įstoti į Federaciją,
pirmos mokėti $50 už akciją. žiuodamas maniau sau, kad kad net karsčiau pradėjau me-jkad dirbdamas savo garadziuj visos pašalpiuės organizacijos preskripeija dabar parduodama visose
treatmentas už Vieną Do
X Tuo pačiu laiku taip pat
Suvažiavime bus skaitomi rantuotas
leri — gaukite butelj šių tabletkų
Laikytam susirinkime gegu DuBois, tai taip *sau papras- lstis. Paneles Šv. altorius bu-jneiukė; butų, gal, ir eksplošiandien, bet persitikrinkite, kad ant
buvo Šv. Vincento vargdie
iaibelio butų pažymėta — NUGAžės 4 dieną padarė vieną iš tas koks apšepęs mainierių vo paskendęs gėlėse, o statula zija įvykus.
niams šelpti draugijos susiri
įdėta
tarp
labai
gražių
šilki

apie
300,
iš
kurių
jau
viena
kaimpalaikis,
bet
mano
vaideTat
patartina
prie
panašių
svarbiausių nutarimų: neišnuo
nkimas. Ši draugija uoliai ko moti šią vasarą ūkio jokioms ,n/uv 6 smarkiai suklydo. Pa- nių apdarų ir mezginių; aplin darbų būti atsargiais su Tuki yra teisine.
“DABAR
voja su bedarbe gelbėdama
kui
buvo
apdėta
visokių
spal

sirodo,
kad
tai
ne
kaimas,
bet
mu.
X
Mūsų
klebonas
kun.
E.
draugijoms dėl piknikų.
JAUČIUOSI
medžiaginiai ir dvasiniai var
kaip reikia miestas apie 15,- vų lemputės ir žvakės, kad,
X1 Darbai šioj kolonijoj pa- Steignianas tai ne pasilsėti ne
PILNA
gšus. J<Js darbai labai žymūs.
Pittsburgho Vaizbos Butas, 000 gyventojų įvairių tautų. sakau, traukte traukė kiekvie gerėjo net 30 nuošimčių. Bet gauna. Kai namie, tai stengia
GYVUMO”
susitaręs su Ukėsų Klubu re- .Esama net trys katalikiškos no akį. Tos moterėlės, kurios toli gražu neatsako bedarbių si greičiau baigti po bažnyčia
ngia birželio 11 dieną Lietu- bažnyčios: airių, lietuvių ir le taip puikiai aptaisė', vertos pa skaičiui. Miesto majoras nori skiepo remontą. Tai, žiūrėk, Imant Lydia E. Pinkhaan’s
Vegetable Compound
vii} išvažiavimo dieną (pikni nkų. Viena Gailestingųjų Se gyrimo. Girdėjau, kad Ona Sa sumažinti vietas davimo be vėl gauna kvietimą važiuoti į
kitas
kolonijas
į
40
valandų
rgautienė,
Ona
Bikinienė
ir
J.
darbiams
viralo,
o
tuos
pini

serų
ligoninė.
Keletas
pirmos
Taip šimtai moterų sako. Jis stip
Pas mus naujienos nelabai ką).
Į pikniką jau yra pakvies- liesos viešbučių. Įvairios rū Lepšienė nupirko gėles P. Šv. gus, kuriuos išleidžia viralui, atlaidus arba kitokius jubilie- rina nervas... duoda geresni apeti
tą... geriau miegi... atleidžia galvoti
geros. Kaip kitur taip ir pas
pavesta Allied konsulmanams, jinius parengimus lietuvių pa skaudėjimą, nugaros skaudėjimą...
tas Lietuvos pasiuntinys B, ^’es ^^duvių. Kelios dirbtu altoriui.
sunkiosios
dienos pakenčiamos.
mus bedarbė, tad žmonės de
X Geg. 9 d. pas kun. J. Pi- kad duotų prekėmis bedar- rapijose. Mat, jis yra geras
vės. Priemiestyje anglių ka
Jeigu nesijauti pilnai sveika naBalutis
iš
Washington,
D.
C.,
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
juoja ir laukia geresnio ryto
pamokslininkas, tat jį myli teli šiandien.
syklos, bet darbai, kaip ir vi kutį, Brightwood, Pa., buvolbiams.
ir
kiti
žymūs
lietuviai
kalbė

jaus, bet nieks nežino, kada
atvažiavęs J. E. vyskupas! Miesto pagalbos komitetas (žmonės ir trokšta išgirsti jo
Rep. sur, silpnai eina. Vienatinis
susilauksime geresnių laikų, tojai.
tiktai garsusis DuBois bravo Boy.le suteikti dirmaVonės sa-'bedarbiams šelpti yra susekęs, gražų pamokslų. Mums yra lauomet prasidės bent kiek diras verda-kunkuliuoja “full krameųtą ir kad mūsų klebo kad kai kurių krautuvių par- .bai malonu skaityti kore.pon
Gydomos Nauju Būdu
krti, dūmai rūkti iš dirbtuvių
speed 24 hours” ir tai nesu nas kun. V. Abromaitis buvo davėjai duoda žmonėms suge- dencijas iš kitų kolonijų apie
kaminų. Kai kurie šiek tiek
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
dusias prekes. Dabar eina ty mūsų kleboną.
spėja gardaus rudžio privirti. tenai nuvažiavęs į pagalbą.
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirba šen bei ten, tai tiems
Patarlė sako: Garsus pulki dirbti po senovei, nebent jau dabar
Šiomis dienomis Seserys iš
Užėjau į atlaidus į Lietuvių
X Gegužės.9 d. mūsų klebo- rinėjimas. Jei kuris bus Būse
dar neblogai, jie šiaip taip Mahanojaus atsiuntė linksmą
gulėti. Tam vaistas yra
Šv. Juozapo bažnyčią. Tai gra nas buvo nuvažiavęs pas kun.' ktas, bus baudžiamas ir išmes- ninkas teikia pasididžiavimo priverstas
Emerald OII. Gydo greit, mažina ti
pragyvena, bet didžiumai šei
nimą lr gėlimą. Nurodymai prie vale
žinią, kad jau pardavė 500 kny ži bažnyčia. Nei Pittsiburghe E. Vasiliauską į Donorą, Pa., tas iš sąrašo bedarbių šelpimo. savo kareiviams.
tų. ei negelbės aptlekinlnkas grąžina
mynų, tai tenka ieškoti pa
gų. Tai reiškia, kad Mahano- tokios dar nemačiau. Nedidelė, su dvasine pagalba per 40 va- Tokių krautuvių miestas turi
K. J. Žvirblis
pinigus.
galbos įvairiuose bedarbių še
lpimo fonduose ir miesto įstai
gose.
Kalbant apie North Side lie
tuvius, tai būtų didelė istori
ja, bet kur Čia prastas žmogus
viską surašysi. Šį syk tik by
ką paminėsiu, kitą gi sykį mė
ginsiu daugiau parašyti. North
Sidėje ne viskas taip jau ap
mirę ir lig nebūtų nieko ge
resnio. Nėra pelų, kad nebūtų
bent kiek ir grūdų. Ot, turi
me sau dvi lietuviškas duo
nos kepyklas Pivarono ir Da
rgio. Abudu jie kepa lietuviš
ką duoną: juodą ruginę ir ba
ltą kvietinę. Taip ir kitokių
gardumėlių visokiems paren
gimams sulig užsakymo. Be

X Geg. 9 d. kun. Kazėnas
moterystės įyšiu surišo Joną
Adomaitį ir Eleną MilinkeviJau metai laiko, kaip Pittsčiūtę. Viso gero ir Dievo pa
burglie gyvuoja ukėsų klubas
laimos Jonui ir Elenai.
X Anastazas Valančius ne (Lithuanian Country Club).
blogą biznį varo kun. Vaišno Šis klubas suorganizuotas pa
ro parapijoje. Gaila, kad jis stangomis vietos Vaizbos Bu
nesuranda Dėdulos, kurs jam to, kuris turi nupirkęs apie
daug galėti} padėti. Visi Dė 77 akerus žemės su trobesiais
dulos ieško ir nieks nežino, ir randasi netoli Clairton, Pa.,
kur jis dingo. Aną dien klau apie .10 mylių nuo Pittsburgho.

UKESŲ KLUBAS
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bui. Tėvas llružikas uolus ir skirtas vikaru Šv. Edmundo
rtų Šv. Kazimiero Seserų nau Į X Sekmadienio vakare, ba apie 8,000 puslapių. Gegužės
labai pasišventęs darbuotojas bažnyčiai, Pbila.
dai balandžio 30, mokyklos landžio 23 d., Šv. Andriejaus 28-29 paskirta spręsti
buv.
katalikų Bažnyčios ir lietuvių Kun. F. Garmus, vikaras Šv.
svetainėje. Pirmiausiai atvai- choras turėjo ‘Buffet Supper’, “Auto” bendrovės byla, ku
labui ir, klausydamas dabar Pranciškaus parapijos, Miners Šv. Andriejaus alintas “Atsišaukimas į pašau kaipo Velykų pavaišinimas rioj svarbiausiais kaltinamai
Įlį Vilniaus vadavimui.” Šio nuo savo gerb. klebono. Visi
tinio Šv. Tėvo Pijaus parėdy ville, Pa., paskirtas klebonu
siais traukiami p. Lynartas ir
Parapija
mo varyti katalikiškųjų akcijų Šv. Antano parapijon, lleadvaizdo ilgai neužmirš visi, ku- susirinkę linksmai ir smagiai inž.
Skardinskas. Į teismų
(Tąsa iš 3 puslapio)
parapijose, mielai sutiko tų ing, Pa.
Šv. Andriejaus bažnyčioje' ri® «»atė, nes jis priminė mū- praleido vakarėlį su muzika taip pat yra įstojusi ir Preky
tėvynę Lietuvų. Labai gra- ir šokiais. Choristai buvo pa- bos — Pramonės banko byla,
labai daug naudingų nutari : paskaitų seime turėti ir ji bus Kun. J. Halaburda, kuris įvyko 40 valandų atlaidai gelabai
visiems
įdomi.
laikinai
apsiėmė
klebonauti
gūžės 7, 8 ir 9 dienomis. Žmo- '^u buvo matyti 60 asmenų sce i tenkinti ir iš širdies dėkojo kurioj kaltinamasiais patrauk
mų išnešė ir seimo dienotvar
Keadinge,
paliuosuotas
nuo
tų
kę nustatė. Seimo dienotvarkė M. Zujus, “Garso” redak
nos skaitlingai lankėsi į at noJ *r vįsi
auKV> o vaizda- [savo klebonui už atmintį. Ti ti iš viso 8 žmonės su Mart.
bus paskelbta spaudoj vėliau. torius, žinomas publicistas ir pareigų.
laidus. Taipgi turėjome gar vo mūsų brolius ir seseris, se kimos, ateityje dar energin Yču ir dr. Alekna priešaky.
lš atstovų sužinota, kad dau kalbėtojas turės paskaitų apie Kun. A. Alauskas, buvęs vi bės pamatyti sekančius sve- nus ir jaunus kaimiečius, ka- giau darbuotis.
A. B.-162 Kadangi kai kurie iš kaltina
gelis parapijų jau rimtai ren katalikiškų spaudų; jis, per karu Šv. Jurgio parap., She- čius, atsilankusius į mūsų ba- ’reivius ir slauges, išėjusius komųjų pasiskelbė “biednais,”
giasi į seimų ir jau draugijos daugel metų dirbdamas visuo nandoah, Pa., paskirtas vika žnytėlę: kun. J. Halaburda,1 voti už Vilnių. Ištikrųjų, kad
tai ilgų laikų užtruko, kol buSTAMBIOS BYLOS
išrinko po tris, penkis atsto menės ir publisitikos dirvoje, ru Šv. Kazimiero parapijon, kun. Ig. Ziinblį, kun. Pr. Mo-j džiaugėsi visi pamatę šį vaizbo sužvejotos jų akcijos arba
ckų, kun. P. Laumakį, kun. A. :dU- Garbė mūsų jaunimui, kad
vus, o didesnės draugijos po yra jau gerai prityręs ir to Pbila.
Pasų aferos byloj kaltina šiaip kitoks turtas.
aštuonis. Lietuviškoji šios a- dėl jo referatas turės didelės Kun. L. Brigmonas, C. S. S., Paukštį, kun. L Mendelį, D. rūpinasi Vilniaus vadavimu.
mais patraukta apie 230 žmo
pylinkės visuomenė, matomai, svarbos.
paskirtas klebonu Seriackų pa D., kun. V. Matulaitį, kun. S. Paskui visų publikų palink nių. Kaltinimo aktų surašė
SKAITYKITE IR PLATIN
labai įdomaujasi tuo seimu.
Yra numatyti dar ir kiti rapijon, Easton, Pa. Teko gi- Draugelį, kun. J. Kaulakį, kun. smino Emilija Mickūnaitė sa prok. pad. Mikaila. Byla turi
KITE “DRAUGI”
Tos rūšies seimas mūsų apy kalbėtojai, kurie bus spaudoj | rdėti, kad perka nuosavybę V. Martusevičių, I). D., ir kun. vo žavėjančiu balsu. Oia vei
linkėj, regis, bus pirmas. Lie paskelbti vėliau.
i Kaštone savo Kongregacijai. A. Alauskų. Sekmad. per su priminė mūsų tėvynę, nes Etuviai katalikai šios apylinkės Visi minėtų apylinkių lietu I Taipgi, kad trečias gaisras į- mų pamokslų sakė kun. J. lla milija dainavo visas dainas
Tyro*, AlSUo*. Bretko*
yra veiklūs ir jiems labai rū viai rengkitės į seimų, kuris vyko jo vienuolyne, Harvy’s laburda; vakare per mišparus lietuvaitės rūbuose.
GRAŽIOS AKTI
pi religijos ir lietuvybės rei įvyks birželio 4 d. lygiai 2 vai. Lake, Pa. ir viskų sunaikino. ,— kun. Ig. Zimblis. Pirmadie Ant galo Šv. Kazimiero cho
T ra dideli* tarta*
kalai; jie džiaugiasi, kad tu popiet, New Philadelphia^ Pa.,
nį rytų pamokslų sakė kun. ras, pritariant Emilijai MicMurinę valo. Švelnina gaivina
rės progos išgirsti mūsų kata lietuvių parapijos salėje. Ka ŠV. KAZIMIERO SESERYS Mockus, vakare — kun. Drau kūnaitei, sudainavo labai grabe pavojaus. Ju* j« pamėgsit*
Knyga "Eye Care” arba
likiškos visuomenės vadij įdo dangi New Philadelphijos lie
gelis; antradienį iš ryto pa- žiai “Karvelėli”. Skaitlingai
RYTUOSE
Beauty” ant pareikalavimo.
mias kalbas, referatus apie tuvių parapijos salė yra labai
Murina Co., Dpt. H. S., 9B.OhioSt., Chicago
mokslų sakė kun. Paukštis, va- atsilankusiems patiko koncermūsų šių laikų opiausius rei didelė, tai, be draugijų atsto- Matydamos gyvų reikalų pa kare — kun. Mendelis.
tas ir visi džiaugdamiesi išsikalus. Seime prakalbas sakys jvų, galės dalyvauti ir svečiai statyti laikinų koplyčių, nes
X Antradienį, balandžio 25 skirstė,
ir referatus skaitys įžymūs a- Į ir, todėl, organizatoriai nuo neturi su kuomi pradėti kų dienų apsilankė garnys Pesmenys.
širdžiai visus kviečia į seimų. nors didesnio, Seselės gavo tro Staniškio, 653 N. lith, St., Balandžio 21 d. mirė Pet
Pralotas Dr. G. L. Leech, iš
rus Petrauskas, 45 m., LankeKorespondentas leidimų iš Chicagos daryti ri šeimoj. Padovanojo sūnų.
Pottsville, Pa., įžymus kalbė
X Gegužės 14 d. Apaštalys- nau ligoninėje. Palaidotas ka
nkliavų šiam reikalui ir tuo
tojas, sakys prakalbų anglų
pasteurized
KUNIGŲ PERMAINOS
jau pradėti statymo darbų. tės Maldos draugija rengia va landžio 24 d. Šv. Kryžiaus kakalba apie Šv. Vardo draugi
Šiam svarbiam reikalui kun. karienę pagerbimui Motinos puošė. Pamaldos buvo atlaijų ir bendrai apie organizuotų Kun. P. Laumakis, Šv. Ka J. Končius, D. D., pirmas pa dienos. Pelnas eis Seselėms Šv. kytos Šv. Andriejaus bažnyjaunuomenės veikimų.
zimiero parapijos, Philadelphi aukojo $50 ir žadėjo padaryti Kazimiero. Vakarienė bus Šv. cioj e.
Tėvas misijonierius J. Bru- Ijoj, vikaras paskirtas vikaru rinkliavų savo parapijoje. Te Andriejaus parap. salėje. Na
X Gegužės 5 d., tuoj po
žikas, S. J., garsus pamoksli Šv. Jurgio parapijon, Shena- ko girdėti, kad ir kiti klebo rės nenuilstančiai darbuojasi gegužinių pamaldų jaunimas
ninkas turės paskaitų apie ka ndoali, Pa.
nai susirūpinę šiuo reikalu ir pardavinėdamos tikietus ir rengia card party naudai savo
Švelnesnis valgyti; geras kepimui
— šis naujas ICraft American
talikiškų akcijų, arba apie pa Kun. V. Martusevičius, D. žada ir patys aukoti ir rink skleisdamos žinių apie įvykį. ĮBaseball team. Įvyks Šv. AnCheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
sauliečių žmonių organizuotų D., buvęs vikaru Šv. Kazimie liavas savo parapijose daryti.
X Šv. Kazimiero parapijos (driejaus auditorijoj, 1123 Be
kytas pakavime.
veikimų katalikų Bažnyčios la ro parapijoj, Philadelphia, pabuvę mokiniai surengė konce- mon st., Philadelphia, Pa.

PHILADELPHIA. PA,

ytg Pennsylvanijos
Žinios

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

NATURAL
FLAVOR

VAJUS BAIGSIS PIRMUTINIAME PAVASARINIAM DRAUGO

PIKNIKE

SU IO IŠLAIMEJIMU

1933

Sekmadieny, Gegužio-May
Vytauto Darže
115th STREET TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.
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Bus “Draugo” Čempijonų Kumštininkų Kumštynės, Amerikos Lietuvių Čempijonų Ristikų Ristynės Ir Kitokio Sporto.

KONTESTININKAI

LAIMES

šokiams gries gera

ĮŽANGA 35c.

DOVANAS

muzika

ij s x u » x s
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gamtoje yra ritmas, muzika. RYTOJ LIGONINIŲ DIENA
Medžių sprogimas; gėlių žydė
jimas, gyvio kalba, paukščių
Rytoj ligoninių diena. Vi
I Office Phone
Rea. and Offlca
daina, — viskas
ritmiška, sose ligoninėse bus šis tas y. oriso: Tel. Calumet 4030
Prospect 1028
8858 So. Leavitt SL
Kės.: Tel. llemluvk 02HA
kaip daina, muzika.
patingesnio paruošta ir lanCanal 8708
tuvių
Gyvybė be muzikos, tai gy. *‘ytojai
Lietuvi,
Poeto Longfellow žodžiais,
Šv KrvžiaiiR
litntninėi
tnin*
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Kryžiaus
vyliė be įkvėpimo, — be inspi-! ’ Kr
yzmus ligoninėjJ taip'
taip (
3147 go Habted gt
“
Savo
galingais
sparnais
dai
PHYSICIAN AND SURGEON
“
Muzika
privalo
uždegt
lieps

' Šį vakarų, aš noriu kalbėti
mzuins
pat blls paruostas programas Ofiso valandos: 1-4 lr 8-8 vai vak.
2403
W. 63rd St., Chicago
na
paima
kiekvieno
sielų
ir
ty

įnvijua.
OUIU St.
apie muzikų-dainų. Tokio noro nų širdyje vyrų ir išspaust air svečiai priimami nuo 1 iki. Rezidencijos
J Ofisas:102056
° W.
OFFICE HOURS:
Valandos:
—18
ryto
manyje sukėlė Chicagon atvy šaras akyse moterų.” Argi ne liai pakelia dangaus link.” Ki
8 to 4 and 7 to 9 P. M.
Ieškomami savo gyvybei ir 5 vai. po pietų. Lietuviai pra- Seredomis lr Nedėllomla pagal sutarti
Sunday by Appointment
kęs dainininkas Juozas Babra tiesa, kad mūsų širdyje lieps ti vadina danių angelų kalba. dideliems darbams įkvėpimo, šomi atvykti, pamatyti savo
Tol. LAFAYETTE 1067
vičius, gi brangintinos progos noja galingam chorui giedant
Mirdamas Dr. Vincas Ku pasistengkime gegužės 14 d. iligoninę ir išklausyti prograDR. A. RAČKUS HEMLOCK 8161
išsireikšti per radijų suteikė “Mes be Vilniaus nenurim- dirka prašė muzikos ir liūdnų atvykti į Lindblom highschool, mo,
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
mano gerieji draugai Peoples sim” arba “Lietuviais esame ;akordų lydimas ramiai aplei- kur mokyklos principai, M r,
X—SPINDULIAI
mes gimę, lietuviais turime ir do pasaulį.
•Furniture Co.
Harry Keeler, studentų dean,
(Naryauckas)
3051 W. 43rd St.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
būt. Tų garbę gavome užgimę,
(Prla Archer At* netoli K ėdalo)
Dar jaunystės dienose ma
Sakoma, paukščiai pirmiau Mis Mary E. Courtnay, muzi
2420 West Marųuette Road
jai ir neleisime pražūt.” Argi
Valandos: nuo 8 lkl 8 vaL vakaro
VALANDOS:
ne žavėdavo paprasta daine
sia pradėjo giedoti. Jie aukš kos direktorius Mr. David Ny■srsdomls lr nsdėUonu* pasai
9 lkl 13 ryto: 7 lkl 9 vakare
nereda veidu ašara, kuomet
vall,
artistas
Juozas
Babravi

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
lė;
tai skrisdami, laisvi nuo že
sutarties
mūsų Babravičius dainuoja
Rea <466 8. MAPLEVVOOD Z VE.
čius
ir
jo
draugai
rengia
jums
mės pavojų, saulės šviesoje,
“Tada iš laimingas, kada aš
Phone Boulevard 7042
“Tykiai, tykiai Nemunėlis te išmoko dainos. Ir tokiais gra- Fu'kiausi* 'lainos Pa<>t,.
Tel. Cicero 1289
X—RAY
dainuoju,
ka; ne taip tykiai, kaip motu
Tel. Lafayette 5793
žiais bįalsais jie gieda! Viskas I Lets all be there!
Tada savo vargus dainuodams
lė verkia.” Ar nevirpėjo jauDENTISTAS
LIETUVIS DENTISTAS
skaitliuoju.”
nuolių meilės kupinos širdys
4645 SO. ASHLAND AVĖ. Val.: kasdien nuo lu v. ryto iki 9
Kas-gi yra ta muzika-daina _ ,
... . . .
o
valandai vakare
arti 47th Street
, ,.
.
.__ ., x Babravičiui giedant Sasnaus
Nedėliomis ir Seredomis susitarus į Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Vai.: nuo 8 lkl 8 vakare
ir kokia yra jos gale ir reikš ko “Karvelėli mėlynasis, kar
Seredoj pagal sutartį
4847 W. 14th St
Cicero, 111. Office: 4459 g. California Avė.
r i a i
eina į
ugnį
ir savuosius gindami aukoja
gyvybę. Tai tokių reikšmę mu
(Dr, K. Draugelio radijo kal zika-daina gali turėti mūsų gy
ba).
venime T
Sveiki, broliai ir sesės!
Komp. Beethoven pasakė:

APIE MUZIKĄ IR DAINĄ

po išleistuvėse, St. Šimkus dra
matingai prabilo: “Nuimkime
nuo rankų žiedus, nuo kaklo
žemčiūgus — Lietuvų vaduo
kime!”

DAKTARAI:

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOVVARSKAS

DR. V. S. NARES

GARSINKINTES
“DRAUGE”

DR. G. Z. VEZELIS

Daktaras

9

velėli tu pilkasis, lėk į tų ša
ulas Vyturys “Drauge” lelę, kur gyven mano merge
rašo;
lė.”
“Kiekviena tauta savo dva
sios lobį apreiškia dailės kuri- Lutlier pasakė: “Muzikė yk niais. Lietuvių tautos siela ra viena tyriausių ir garbin
turtingai reiškiasi tobuliausio giausių Dievo dovanų — ku
je meno šakoje — poezijoje. riai 4ik šėtonas yra kartus
Kaip sena mūsų tauta, taip se priešas; nes muzika pašalina
nos ir mūsų dainos. Mūsų dai širdies gailesio sunkumų ir
nos vra išugdytos žalių miš blogų minčių įtakų.” Muziko
kų ušimo, liūdno, jų medžių je randame minties ramumų,
“Give
šlamėjimo ir margplunksnių- nuo rūpesnių laisvę.
paukštelių čiulbėjimo. Todėl me the man who sings at his
jos beveik visos pra liūdno po work”, pasakė Carlyle.
būdžio, atatinkamos lietuvio
12,000 klausytoji)
širdys
dvasiai.
gailesio ir pasiaukavimo jaus
“Nuo pat lopšio ligi pat se mu pasruvo, kuomet 7-th Renatvės lietuvį lydi daina. Ar giment Armory, Laisvės Varjis linksmas, ar nuliūdęs, so
tus ar alkanas, ar darbų pra
dėdamas, ar baigdamas — dai
LIET. GRABORIU8
nuoja, niūniuoja dainas. Ne PIGIAUSIAS
CHICAGOJE
patarnauju geriausia lr
veltui svetimtaučiai
vadina Laidotuvėms
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau
prie
grabų
Išdirbystės.
mus dainingiausia tauta pa
OFISAS
saulyje.
<88 VVEST 18th STREET
Tel. Canal <174
“Dainoje lietuviai rasdavo
širdies nusiraminimų, paguo
dų. Dainoje jie įgydavo drą
sos, ramumo, garbės...’”
LIETUVIS GRABORIUS
Kalba yra balsas mąstančio
Didelė graži koplyčia dykai
proto. Muzika yra balsas pa 718 WEST 18th STREET
čios sielos. Muzika turi reikš
Tel. Roosevelt 7532
mės protui, kiek žagrė žemei.
Phone Boulevard 4139
Ji išjudina mintis padidinda
ma smegenų trašumų ir kūry
bą. Klausant gražios muzikosdainos protavimo jėgos išsiple
GRABORIUS
čia, kaip nuo saulės išsiplečia
Musų patarnavimas
visuomet □ąžiningas ir
gėlės. Gyvybė aštriausia lieps nebrangus,
nes neturi
lžlaidų užlaikymui
noja artistuose. Artimumas me
skyrių.
su tikrais artistais: tapyto-1*
Nauja, graži ko
jais, muzikais, dainininkais įliepsnoja mūsų pačių gyvybės plyčia dykai.
/Ugnį.
3307 Auburn Avenue
uzikos
lydimi
k u -

J. F. RADŽIUS

Kapitonas

GRA B O RIA

DR. G. I. BLOŽIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DENTI8TA8

Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Ofiso Ir P.ea Grovehill 0617
6917 S. Wąshtenaw Ava

2201 West 22nd Street

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

DR. J. J. SIMONAITIS

(Kampas Leavitt 8t)
Valandos: Nuo 8 lkl 18 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį

F

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABOBIUS

2314 W. 23rd PI., Chicago

TEL CANAL 9498

3319

AUBURN

GRABOBIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET

Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lafayette S571

J. Liulevičius
Graborius
lr
Babtam uotojas
Patarnauja Chi
cagoje lr aplellnkėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS TR LAIDOTUVIŲ

VBDEJAg

1646 WEST 46th STREET
Tsl. Boulevard 1199—9418
Tsl. CICERO 894

SYREVVICZE
GRABO RIU8
Laldotuvėzns pilny Patarnavimas
tllmas
885.00

KOPLYČIA dykai

1344 S. 50th Ava, Cicero, Hl

Pbone Canal 6122

2420 W. Marąuette Road

Moterų ir Vaikų ligų

arti Western Avė.

Specialistė

DR. S. BIEŽIS

4145 ARCHER AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso TaL LAFAYETTE 7187

2201 West 22nd Street

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuu • Iki
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki S vaL vakare Ltarnlnkato
lr Ketvergais.
Ree. Tel. Hyde Park 8895

Valandos: 1—8 lr 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj

Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

Telefonas Republic 7868

PRANEŠU

AVENUE

-Ji!-?

Į Tel. Canal 9257

SUGRĮŽIMĄ

EUDEIKIS IR SŪNUS

LIETUVIS AKIŲ

G RABORIAI

SPECIALISTAS

Nežiūrint kur gyveni mudu patarnavimas prieinamas
už NAUJU. MAŽESNE KAINĄ
LAVONĄ. PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8840 dėl eksperto patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti priežastini galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemi’mo, n&rvuotu-

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

cataracriis^AUUUsau Ką r^Ttę

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Nalm* teIeL ^poct 1930

ak,„,u.

atsitikimuose,
egzamitiaviinas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.

DR. J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
<869 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, m.

PAVUMOA UNDERTAKING CO:

Daugeliu atsitfklmų akys atitaiso-'
mo* be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

DR. P. P. ZALLYS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

30 East lllth Street

Tel. Boulevard 7589

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

Tel. Yards 1829

Boulevard 7681
Res. Hemlock 7691

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS

CHICAGO, ILL.

3238 S. HALSTED ST.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir včl nustebino publikų sn savo nupigin
tomis Rainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mea
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galislte 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 eu ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite KUDEIKĮ pirm negu krelp.
sitės kur Utar.

Eudeikis
JU8Ų GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Residencija <899 8o. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų
6 lkl 8:89 vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Henry W. Beeker
(Licensed Embalmer)

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUMPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Pbone PULLMAN 0868

INCORPORATED

Res. Prospect 6669

Ofl.M.T. SImKOL’IO.M.B, DR. P. Z. ZALATORIS

Chicago, UL

TEL. CICERO 8987

Vai.: 1-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryto
Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

reikalams. Kaina prieinama.

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2428 West Marųuette Road

Res. 2136 W. 24th St.

DENTISTAS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamnotojas
darbu busite užganėdinti
Turiu automubilias visokiems
Tel. Canal 8618 arba 8618

ANTANAS PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Gegužės 8 d., 10:10 vai. vak.
1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Panevėžio parap.,
Miežiškių katine. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.
Paliko
dideliame nuliudime
moterj Oną (po tėvais Jovaišaitė), 2 dukteris Juzefą tr Eleną, sūnų Petrą. 2 broli'us Kle
mentą lr brolienę Karoliną Ir
Joną, 2 švoge.rkas Eleną Jo
vaiša itę lr Uršulę Vasnauskienę. žvogerį Benediktą Vasnauskj ir gimines Amerikoj. Lietu
voje. 2 brolius Zigmontą ir Vfncentą, 2 seseris Uršulę Masokienę lr Marijoną 'Masilienę lr
gimines.
Kūnas
pašarvotas
randasi
Masalskio koplyčioj, 3307 Au
burn Avė. Laidotuvės Jvyks Pe
nktadieni. Gegužės 12 d., 8 vai.
fš ryto Iš koplyčios į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioje
atsibus gedulingos pamaldos ui
velionio sielą, o iž ten bus nu
lydėtas J Av. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Ipolito Grigonio
giminė* draugai ir pažystrt nl
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse fr suteikti
Jam paskutln) patarnavimą Ir
atsisveikinimą.
Nuliūdę
liekamo:
MrAerls.
Dukterys, Susmik, Broliai, Hn»lienė, ftvogerkos ir Glminėš.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas
Boulevard 4119.

Rusijos

Nedėliojo pagal sutartį

TEL LAFAYETTB 7868

Tek Canal 8188

Dr. C.K. Kliauga

A. MASALSKIS

IPOLITAS GRIGONIS

Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai lr nuo 5—8 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 vai.
4800 WB8T 8«th 8TM
kampa* Keeler Avė.
TeL Crawford 6678

LACHAVICH
IR SONOS

DR. A. J. JAVOIŠ

IIISSIG,

Pasauliniame kare

S. M. SKUDAS

.t

O

DR. GUSSEN

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted Sk

DENTISTAS

Kampas Slst Street
Vai.: 19—11

v.

ryto. 8—4, 7—9 ▼. e

Nedėllomla ir šventadieniais 19—II

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Tel. Virginia 0036

4712 So. Ashland Avenue

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

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

Vai.: Nuo 10 ryto lkl 8 vakar*

DR. MARGKRIO

DR. MAURICE KAHN

PRANEŠIMAS

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Persikėliau į erdvesne lr patogesne
vietą
>825 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii
nuo 6 lki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 lkl 11
Phone BOULEVARD 1488

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

TaL GrovehiU 1686

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL: 9-11 ryto 1-4 ir 7-9 vak.
■srsdomls po pistų lr Nedėl dieniai*
Uk susitarus
9489
MARGUBTTB ROAD

V.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
' SPECIJALISTAS

DR. JOHN SMETANA,
, OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Res. Phone
Office Phone
Englewood 6641
Wentworth 8009
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 lki 12
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. A. R. McCRADIE

Telefonas Midway 2880
Office;
Victory 2284

Res.:
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.

3046 Wentworth Avenue

Phone Canal 0523

PHYSICIAN AND SURGEON
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutartj
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phona: Hamlock <799

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 810
8-4 lr 7-9 vai. vakare

Tsl. Ofiso Boulevard 6918-14
Rez. Victory 2848

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 4:80-8:89

B » X tr G x S
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Federacijos kongreso rengi dos kom. susirinkimas įvyks J. Bancevičius, laikrodžių pa- maža. Dovanų buvo daug. Pamo reikalu pranešimų daro L. gegužės 19 d., Aušros Vartų Irdavęjas p. Andreliūnas ir Fe Įdaryta pelno. Visa garbė priJderacijos darbuotojas B. Ne- klauso mūsų darbščiai komi
Šimutis, kad viskas daroma, parap. svetainėj.
kati kongresas žada būti ne
Į Šv. Kazimiero Akademi- nai^on^ssijai: Ivanauskienei, Buividio
Šį vakarų Budri ko radijo
sPecialiai mokintis ir nepaprastas.
Ragina
visas
drau

jos
Rėmėjų
seimų
išrinkti
at-1
W>ton
parkų
atstovavo
nei, Vištartienei ir Mrs. Kalsmegenų padžiovinti iki
valandoj iš stoties WHFC,
gijas įstoti į Federacijų, nes stovais Nenartonis, O. Nevu-'žymus blzn‘erius A- Tebekyląs. širdingai ačiū ir darbini1420 kilocykles, dainuos lietu
Gublstais ir skaitlingais jų nkėms: Zdanevičiūtei ir Juciev
I prelegentas plačiai aiškino vi- kitaip nebus galima siųsti at lyte ir J. Šliogeris. Šiuomi ir SU
vaičių choras po vadovyste
kaimynais klaipėdiečiais, nuo Į nei.
_ ,
Isokias žoles, iš kurių daromi stovų į seimų. Kad bus kvie baigtas susirinkimas.
Bružienės. Taip gi bus gražios
federacijos apskričio mene-l , . . . . -•
•
Californijos ir 43 gatvės. My
. /..
.
vaistai, kaip jie vartojami iri čiami visi klebonai į kongre
X Šv.Kazimiero Akademijos muzikos.
sinis susirinkimas įvyko gegu t.t. Paskaita buvo įdomi. Po
kolas Bendzinas gerų biznį pa
engimo garbės narius. Šis
rėmėjų jaunamečių 5 skyrius
žės 3 d., Aušros Vartų para
darė su Rūtos saldainiais.
paskaitos atsakinėjo į klausi kongresas bus ypatingas tuo,
eis “in corpore” prie šv. Ko
PALACE TEATRE
pijos svetainėj.
Puikų restoranų
paruošė
mus. Susirinkimas pareiškė kad įvyks istoriniuose Pasau
munijos, geg. 14 d., 9 vai. ry
Chicagos lietuviai turi ge vestsidietės šeimininkės: I.
Kaip kiti, taip ir šis susi nuoširdžių padėkų gausiais ap linės Parodos metuose. Tat
to. Jaunametes šv. Komunijų l Radio’s aukso balsis, Morton
verta kreipti dėmesio, kad ne rai įrengtų “Vytauto’* parkų, Šaulienė, E. Pocienė, M. Lau aukos savo brangių motinėlių ' Downey, atvyksta Chicagon išpilrinkimas buvo nepaprastai gau lodismentais.
liktų nei viena draugija, or kuriuom visos parapijos nau caitienė ir šeimininkai abu J. intencijai, pasimels, kad Vie- ' d-vti dali P^amo Palace Teatre,
singas. Be daugelio atstovų
Toliau sekė svarstymai. L.
savait«’ Prad<*lant penk’
atsilankė kun. K. Vaičunas, Šimutis daro pranešimų iš ganizacija, bei atskiri asme dojasi saviems išvažiavimams Povylauskai, Longinas Jusevi- špats Dievas duotų joms sveičius
ir
P.
Čemauskas.
tądienį,
gegužės
12ta diena. Tik
nys,
kurie
nepriklausytų
Fe

bei
piknikams.
viet. klebonas kun. Mačiulio- Spaudos Savaitės ir Katalikiš
katos ir ilgų amželį.
tai keletu metų atgal kaipo solis
deracijai.
Prisidėjo
Town
of
Lake
bi
nis ir kiti įžymesni asmenys. kosios akcijos; ragina,
kad
Balandėlis
Ankstybame pavasaryje ir ’znieriai duonos kepėjai Pavi
tas Paul Whiteman’s orkestroj ji
Daug kalbėta, ilgai svars vėlybame rudenyje, kuomet pa
Pirm pradedant susirinki kur dar nebuvo prakalbų, kad
sai atsižymėjo kaipo nepaprastas
riūnai ir Urbeliai. Jų kepyklų
dainininkas.
mų, kaip jau yra nutarta, pa ruoštų ir varytų tų kilnų da tyta apie lietuvių dalyvavimą rapijų Kvažiavimų nebūna, ge du0„a jvairiq
.
Pasaulinėj Parodoj.
tiekti trumpų prakalbų, šiuo rbų toliau.
rieji “Vytauto” parko šeimi
Paveiksluose rodysis “Out All
juoda piknikieriams labai ti
L.
V.
Dainos
choro
atstovas
syk patiekė naujas profesio
Iš komisijos narių: Bacevi ninkai leidžia juomi pasinau
Night; ” ir rolėse matysis Zasu
ko, latviškos duonos net pri
Pitts ir Slim Summerville. Labai
nalas Federacijos Apskr. ra Šimulis daro pranešimų iš čiaus, Sakalienės, Bytautienės doti kilnių tikslų idėjinėms
trūko.
juokingas romansas ir labai įdo
št. apt. V. Petrauskas. Jisai choro veikimo. Prašo Fed. pa ir MickeliJno paaiškėjo, kad katalikų organizacijoms, kurių
Iš Roselando atvyko piknimus.
Įdomiai dėstė vaistų istorijų, ramos. Daug tuo reikalu kal nors darbas varomas pirmyn,1 tarpe jau nekartų pasinaudoSvarbus susirinkimas Pašau
kan paremti Antanas Žilius su
svarbų ir jų vertę. Pažymėjo, bėta. Reikalauta, kad ir pa bet yra ir silpnų pusių, iš kai jo mūsų kolegijos rėmėjai, kuarkliukais, kurie vaikams — linės Parodos reikalu įvyks
kokiu būdu nuo senų amžiuj tys Vyčiai daugiau kreiptų dė kurių kom. narių apsileidimo, rie ir šiuo žygiu šio mėnesio
gegužės 11 d. (ketvirtadienį)
tikras džiaugsmas!
pirm Kristaus atėjimų, buvo mesio į savo organizacijų, kad ar, stačiai, nepaisymo. Karš pirmąjį sekmadienį netikėtai
ADVOKATAS
Šv. Mykolo parapijos svetaiIš
Cicero
A.
J.
Janušauskas
patys
jų
remtų
ir
t.t.
vartojami vaistai ir kad krikš
tai diskusuota tuo reikalu, du turėjo malonę šių metų pirmų vengro uniforma pasipuošęs ,nėje, 7:30 v. v. Visų draugijų 105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660
čionybės pradžioje vaistų ty
Bacevičius daro pranešimų ryta pasiryžimų — per likusį jų gegužinę vardu sezoninis
Valandos 9 ryte iki 5 popiet
gegužinėje puikiausiai pasiro- leidybos arba atstovai ir visi.
rinėjimu arba žmonių gydy iŠ buvusio seimelio, kad rei trumpų laikų dirbti visu sma “Vytauto” parko atidarymas, i® Z*
Side: 2201 W. 22nd St.
t,
. .. ,.
- . .. ide, nes atkeliavo su garsiais kurie nori, kad planuojamas West
mu daugiausiai užsiimdavo kalai dar nėra visiškai sutva rkumu, kad padengti truku Pavasaris lietingas ir šaltas.
Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčios
muzikantais, kurie ir jaunimą Parodavimas gerai pavyktų,
vakarais 6 iki 9
dvasiškiai — kunigai. O vė rkyti. Pageidauta, kad kitų mus, kad lietuviai neišeitų su Gegužinės rengimo komisija su pašokino ir senius palinksmi- įkfld lietuviai gražiai pasiroTelefonas Canal 6122
liau toji profesija perėjo į at- mėnesį tas darbas būtų baig gėda.
baime žiūrėjo į šį pavestų jie no<
Namai: 6459 S. Rockwell St.
<Iytų, kviečiami atsilankyti.
Utarninko, Ketvergo lr Subatos
ekirų aptiekorių rankas, kurie tas.
Sekantis Pasaulinės Paro- ms gegužės 7 d. ankstybo iš
Vakarais 7 iki 9
Komitetas
Nepaisant ankstybo laiko —
Telefonas Republic 9600
važiavimo parengimo darbų.
gegužinė buvo graži! “Vytau
Kasdien ūkana, dažnai lija ir
to” parkas — tinkamiausia
net sekmadieni© rytų per mi
tam vieta!
glas nesimatė saulutės ir tik
Ateinantį sekmadienį gražų
vidudienį prablaivėjo ir pasi
orų turint “Vytauto” parke
rodė saulutė, kurios dėliai ge
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa
dienraščio “Draugo” vajaus
gužinė netikėtai gerai pavy
ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
piknike dar bus triukšmingiau
ko.
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
ir maloniau po žiemos šalčių
(BE PER&&DIM0)
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puiki n.n<na.i ir
“Vytauto” parko malonus
pasilsėti ir iš padūmavusios
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados
šeimininkas B. Jovaišas vai
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų
Chicagos išvažiavus tyru oru
šėms turėjo parengęs skanaus
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų
pakvėpuoti.
Vladislovas
“Prima” alučio, kurio bosai
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
gamintojai net patys atvyko
rijonų farmų yra cementinis. Prie tilto (viadnkto)
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU
ant Joliet Road pasukite į Šiaurę, tas kelias prives
pasisvečiuoti pas jį ir parku
prie pat farmos. Lauksime.
pasigerėti. Prie. baro pasidar
BROLIAI MARIJONAI
bavo J. Krušas ir J. Samba*8
ras.
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu
X Geg. 5 d. įvyko Šv. Kaz.
Iš Marąuette parko prakal
laiku, būtent
bomis pasižymėjo graborius J. Akad. rėmėjų 5 skyriaus bunPERKAM
INSURANCE
Bagdonas, stipruolis ristikas' co party. Žmonių atsilankė neNOTARY
Lietuviškus
|
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PIRMOJI GEGUŽINĖ

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

. JOHN B. BORDEN

PASISKAITYKITE!

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

FREDERIK VIII

BIRŽELIO 3

PUBLIC

BRIDGEPORT HARDWARE

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ

AND

LAIVAKORČIŲ

PAINT CORPORATION

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

J. S. RAMANČIONIS, Vedėjas

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
ir visokių geležinių reikmenų.

2608 WEST 47th STR.

TeL LAFAYETTE 1083

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:

SC ’r auk^’aQ
$“J ,25

Ph-one CANAL 4124

Sienoms popiera rolelis ...........
SPAR Varnish, galionas ...................

WORK

OVERHAUIANG and REPAIRING
Plumblpg — Hrating — Sewerkge — Gan Work
CONTRACTOR

3211 SO. HALSTED BT.Tel. Victory 7261

CHICAGO, ILLINOIS

2240 W. 22nd STREET

—

CLASS

JULIUS J. STORGUL

*1.59

FLAT Paint, galionas ....

FIRST

EstlmateH fnmHinl on reguest
No Job too large — No Job too emali

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RU8ISKO8 SUT.FERTNfcS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
Švediški mankštlnimal Ir elektros masažas

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 kejionę
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 Avė.,

Chicago, III.

Treatmental visokių Ilgų, reumatlamo, nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip toiiaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima ilslgelbėtt nuo visokių ligų.
Kambariai dei pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo I lkl 12 vai. nakties

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Tel. Boulevard 4552

K. S. Jakubaitiš
SENAS BIZNIS NUO 1896

, lA,'.;';
’ Ji* •». A$* 1
Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c,

7c, 8, 10c iki $1.00.
Maliavų kainos nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75,

$2.00, $2.35 ui galionų.
Varnišiai: 98c, $1.26, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 ui
galionų.
Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.

3240 SO. HALSTED STREET

CLASSIFIED
ANT RENDOS 6 kamb. flatas,
kampinis

namas,

gatvėkario linijos. Pečium ap.

rt .

OKSAS EXPRESS

netoli nuo
...

~

Kraustau Rakandus, Planus už
iriausias kainas. Palaukit Lafayett

šildomas, 2-tras aukštas. Ren-|«98o
da visai nebrangi.

4359 S. Maplewood Avė.
Švarus biznis — lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduoslne lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

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

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvė. Bonus, Pirmus Mor
gičius. Namus. Farmas tr Btanlus vi
som valstlJOM. Taipgi darom įvai
riu. legaliu, dokumentus, kaip tol,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu Manyje tr teisingu patar
navimu, tos Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE 00.
6755 S. Weitem Avenue
Chicago. Iii.
Tai. GROVEHILL l.tl

GARSINKITĖS "DRAUGE"

