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Chicagą ištiko nepaprasta sniego pūga
ISPANIJOS KATALIKAI NETURI D! 
DŽIOSIOS SAVAITES PROCESIJŲ

ŠANGHAJUJE PALIAUBOS; JAPONŲ 
KARIUOMENĖ IŠTRAUKIAMA

f*
t ' i. t :

LIETUVOJE Visi viduriniai vakarai užversti

GAMINS BEALKOLINI 
VYNĄ v sniegu

ISPANUOS KATALIKAI 
ŠIEMET NETURI ĮSPŪ

DINGŲ PROCESIJŲ

IAPONU KARIUOMENE 
IŠTRAUKIAMA

MADRIDAS, kovo 21. — 
Didžioji Savaitė Ispanijoj iš 
senovės jspūdingiai buvo mi
nima. Miestuose įvykdavo di
delės katalikų, procesijos. Šie
met to nėra. Tai visa varžo 
respublikos konstitucija. Kiek
vienai atviram ore procesijai 
yra reikalinga gauti krašto vy
riausybės leidimas.

Tad bažnytinė ispanų vald
žia nusprendė verčiau neturė
ti procesijų, negu prašyti vy
riausybės leidimo. Nes pra
šant luitų parodyta, kad katali 
kai pritaria neteisėtam varžy
mui ir radikali} vykdomai ne
teisėtai konstitucijai, kuri pa
gaminta prieš krašto gyvento
jų norų, nepaisant jų energin
gų protestų.

Šiemet katalikai pasitenkins 
procesijomis t*k bažnyčiose. 
Tai ,bus naujas gyventojų pro
testas prieš vyriausybę.

ŠANCHAJUS, kovo 22. — 
Vakar pagaliau japonams pa
vyko padaryti laikinais paliau
bas su kinais. Tas įvyko stai
ga, kada japonai sutiko ištrau
kti savo kariuomenę iš Šang- 
bajaus sričių. Kinų kariuome
nė pasiliks šiandieninėse savo 
pozicijose — atokiai nuo Šarig- 
hajaus.

Japonų kariuomenė jau iš
traukiama. Daug kareivių siu
nčiama atgal į Japoniją. Kai 
kurie ir karo laivai apleidžia! 
AVoosųng’o pakraščius.

Abiejų pusių komitetas, į ku i 
rį įeis ir svetimų valstybių at-

fe

Goodvear-Zeppelin įstaigose, Akron, 0., statomas naujas 
milžiniškas orlaivis, skiriamas šio^ krašto laivynui. Šis orlai
vis savo didumu bus lygus “Akron” orlaiviui.

ŽIEMIŲ AIRIJA NUSI
GANDUSI

KOMUNISTAI PUOLĖ 
RADIJO STOTI

HAVANA, Kuba, kovo 22.BELFASTAS, Žiemių Airi
ja, kovo 21. — Šios Airijos — Sekmadienio vakarų 7 gin- 
dalies valdžia yra baimėje, nes kluoti komunistai įsiveržė į

stovai, gal rvtoj čia susirinks ' pasien! ""traukUma Lai- radijostotį " *P« 8
svosios Airijos kariuomenė ir ( kalbėjo. Svarbiausias jų pra- 

i respublikoniškų kareivių kuo- nešimas buvo: “Mes esame 
, pos. Airijos prezidentas de Havanos toMnunistai. Šalin 
' Valera yra pareiškęs, kad jis' prezidentas Machado! 
stengsis šių dalį prijungti prie mėn. 24 d. prasideda 
visos Airijos. Kai kas narna- kas.”

Nuvykusi į stotį policija rau 
donųjų jau nerado.

sustatyti programų taikos de
ryboms.

IŠNAIKINTI KINUOS 
PLOTAI

Kovo
strei-

BOLŠEVIKAS UŽ BOLŠE
VIKUS

TNSTANBULAS, Turkija, 
kovo 22. — Ištremtas iš Ru
sijos Trockis, žinomas Lenino 
sėbras, pasakodamas apie ka- 

, ro galimumus T. Rytuose pa
reiškia, kad kilus karui Rusi
jos bolševikai nugalėtų japo
nus. Girdi, bolševikai prieš ja
ponus susijungtų su kinais.

ŠANGHAJUS, kovo 21. Pnkluotą
Kinų vyriausybės statistikų 
departamentas paskelbė kinų 
karo su japonais nuostolius!
čia ir apylinkėse. Medžiaginių! CALIMLSA, Cal., kovo 21. 
kinams nuostolių padaryta • Ii-1 Liepsnų apsiaustas nukri- 
gi 4(U milijonų dolerių

7 ŽUVO SU LĖKTUVU
SENATORIAI UŽ ALAUS 

i GRĄŽINIMĄ

KESINTASI PRIEŠ EGIP
TO PREMJERĄ

to . keleivinis Amerioau Air-1 WASHINGTON, kovo 21. 
Civilinių kinų užmušta 8,000; va's ^ktuvas, skrįdęs iš Ari- Senato pakomitetas, kurs 

sužeista 82,000; nesurandama j zonos i L°s Angeles’ų. svarstė Bingbam’o sumanymų
10,000. Visur sugriauti namai j Žuvo 2 vairininkai ir 5 kelei- ( kraštui grąžinti alų, komite

tui pranešė, kad jis remia šį 
sumanymų. Nes alaus grąžini- 
mas kraštui duotų šešeriopų 
naudų. Svarbiausia nauda bū
tų ta, kad tuo būdu būtų žy
miai sumažintas svaigiųjų gė
rynių (nuodų) vartojimas. 
Daug pelnytų krašto iždas.

Blaivybės Draugija matyda
ma, kad labai daug vaisių kas
met lieka nešunaudotų, — su
gedusius juos turi išmesti, — 
ir norėdama užkirsti kelių vis 
tebesiplatinančiam girtavimui, 
jau nuo seniai yra sumaniusi 
suorganizuoti bealkolinio vyno 
gamybų. 1931 met. atlikti visi 
paruošiamieji planai, prama
tyta darbo sąlygos ir šiais me
tais imtasi realių žygių.

Bealkolinio vyno fabriką nu
matoma įsteigti Kaune, Liau
dies Namuose. Greit bus pada
ryti namuose reikalingi remon
tai, ir su pirmomis uogomis 
tikimasi pradėti darbą. Blai
vybės Draugija rūpinasi da
bar surasti žmonių, kurie pa
remtų šį žygį prisidėdami sa
vo pajais. Šituo būdu bus pa
remta krašto vaisių pramonė 
ir užkirstas kelias girtavimui.

Kitose valstybėse, kaip Pra
ncūzijoj, Šveicarijoj, Vokieti
joj nuo seniai veikia bealko
linio vyno fabrikai, kurie ga-. 
mina šimtus tūkstančių butelių 
skanaus ir sveiko gėrimo. Ir 
mūsų tolimi kaimynai Estai, 
Suomiai kiek anksčiau buvo 
labai susidomėję šiuo klausi
mu, tik jų krašte per maža 
tėra vaisių, ir dėl to reikalas 
pasidarė neįgyvendinamas.

RENGIAMI ĮSTATYMAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTUI

ir kone visos dirbtuvės.

LENKU KABINETE 
ATMAINOS

vi ai.
Nelaimė įvyko d'ėl tirštų ū- 

: kų. fjėktuvas pakliudė elektros 
jėgos laidą.

VARŠUVA, kovo 21. — Mi-j ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
nisterio pirmininko A. Prys- ________

ALABAMĄ IŠTIKO TORNADO; ŽUVO 
50 ASMENŲ

Visas vidurines vakarų va
lstybes ištiko sniegas ir dide
lės pūgos. Daugiur keliai taip 
užpustyti, kari automobiliais 
susisiekimas negalimas.

Tš Birmingbam’o, Alabamos, 
praneša, kari tos valstybės ria- 
lį vakar ištiko tornado (vie
sulas). 50 asmenų žuvo, anot 
apturimų žinių. Daug sužeis 
tų.

Vakar prasidėjo pavasario 
laikas. Bet Cbicago neturi pa
vasario. Vakar anksti rytą 
prasidėjo žiema, kuri šiemet 
kaž kodėl buvo užtrukusi. An
ksti lytą ėmė žaibuoti, pasi
girdo griaustiniai, paskui ėmė 
snigti, labiau šalti ir kilo snie
go pūga. Su mažomis pertrau
komis per dieną snigo. Iki 
10:00 vakarą gatvės jau gero
kai buvo užpustytos ir trafi- 
ka sutrukdyta. Jei snigs dar 
ir šiandien, susisiekimas tik
rai bus apsunkintas.

Tūkstančiai bedarbių prari 
žiugo. Jie gavo darbą vidu- 
miestv valyti gatves.

KVIETE TEISĖJĄ BŪTI 
KOMUNISTU

MAJORAS PAŠALINO 
EKSPERTĄ

Cbicagos majoras Cermak’- 
as susekė, kad miestinis 100 
dolerių per dieną ekspertas A. 
T. Gilbert’as yra podraug ir 
Real Estate Taxpavers Ass’n 
advokatu. Tad vakar jį ir pa- 
leirio iš miesto pareigų.

Kas iš to, sako majoras. Tas 
žmogus ateina į miesto rūmus 
ir reikalauja 100 riol. per die
ną. 0 išėjęs jis pataria žmo
nėms nemokėti mokesčių.

ŽMONĖS NEMOKA 
MOKESČIŲ

Mokesčių mokėjimas Cook’o 
apskrity už 1930 metus eina 
vėžlio žingsniu. Mažai kas mo
ka. Dauguma neturi pinigų.. 
Turintieji gi laukia kokio nors 
palengvinimo. Protestuoja 
prieš didelius mokesčius. Tei
smuose prieš juos kovoja.

Pasirodo, kad miesto ir ap
skrities išlaidos iLtikrųjįį žv^ 
miai turi būt mažinamos.

MAIORAS PRIEŠ 
SĄJUNGĄ

CAIRO, Egiptas, kovo 21. 
— Prieš pat eisiant namo E- 
gipto premjerui iš diplomatų 
surengto vakaro gatvėje sus
progdinta bomba. Bomba buvo 
jam taikoma, bet per anksti 
sprogo, sako policija.

toro kabinete padarytos atmai
nos. Vyriausias žemės banko 
vedėjas S. Ludkiewicz paskir
tas žemės ūkio ir agrarinių 
reformų ministeriu, o susisie
kimų ministeris A. Kuebl — 
viešųjų darbi}.

ATHENS, O., kovo 21. — 
Ilocking Vallev anglių kasyk
lose streikuoja apie 7,000 an
gliakasių. Dėl vykstančių daž
nai riaušių ir apsišaudymų gu- 

j bernatorius grasina paskelbti 
i karo stovį.

LINDBERGH’O KŪDIKIS 
NESURANDAMAS

Teko sužinoti, kad valsty
bės taryba rengia eilę įstaty
mų Klaipėdos kraštui.

Be kiti} įstatymų esąs ren
giamas ir statutinio teismo Į- 
statymo projektas. Statutinis 
teismas aiškintų Klaipėdos 
krašto konvenciją ir statutą. 
Autonomistai tam teismui ga
lėtų skųsti — Centro vyriau
sybės žygius.

Areštuotų komunistų riauši
ninkų advokatas Goldman’as 
vakar teisme argumentuoda
mas kvietė teisėją įGreen’ą 
prisidėti prie komunistų. Gold
man’as vos išsisuko nuo baus
mės už teismo panieką.

Cbicagos majoras Cermmk’- 
as ieško teisėtų priemonių su
laikyti Real Estate Taxpay- 
ers sąjungos veikimą. Ši są
junga organizuoja mokesčių 
mokėtojus tikslu iškovoti jie
ms mažesnius mokesčius.

BRAZILU A SKALDOSI

ŠVENTASIS TĖVAS VAL
GYDINA KASDIEN APIE 

2,000 VARGŠŲ

HOPFAVELL, N. J., kovo 
21. — Nežiūrint energingojo 
policijos ir privačių detektivų 

hučio virčjn. Sis „argas „kir !►<<■«*«>»> wikim"’ PWoMa»

RADO PŪSLĘ Iš KOPEN
HAGOS

SUIMTA 3 PAGROBĖJAI

Kane apskrities autoritetai 
suėmė 3 įtariamus pagrobėjus 
ir ieškomas dar ketvirtasis. 
Sakoma, tai gaujos nariai, ku
rie jau daug žmonių yra nu
skriaudę.

PAKEISTI VIETOMIS

PRIEŠINAS MOKYKLŲ 
STEIGIMUI

Organizuotų darbininkų at- 
■ stovai griežtai priešinasi val- 
Įstybinės amatų mokyklos stei
gimui. Sako, ta mokykla dar 
daugiau padidintų nedarbą a- 

! matninkų tarpe.

MONTEVTDEO, Urugva
jus, kovo 21. — Gautomis ži
niomis iš Brazilijos, tenai dvi 
valstybės Rio Grande do Sul 
ir Sao Paulo atsimeta nuo Bra 
zijos respublikos. Tų valsty
bių ministeriai išėjo iš prezi
dento Vargas’o kabineto ir 
kuria naują respubliką.

ROMA, kovo 21. — Šven
tojo Tėvo Pijaus XI pastan
gomis Vatikane kasdien pa
valgydinama apie 2,000 šio 
miesto vargšų žmonių. Karia 
vargšų valgydinimo idėja iš

torais valandomis eina savo 
pareigas Vatikane. Pasibaigus 
pareigų laikui, jis nusimeta 
savo puošnią uniformą, apsi
taiso virėjo drabužiais ir eina 
j nuskirtą patalpą, kur įtaisy
ta laikina virtuvė.

lakūno pulk. Lindbergh’o kū
dikis nerandamas.

ARGENTINOS GYVENTO
JŲ SKAIČIUS

BUENOS AIRES, kovo 21. 
— Statistikų biuras paskelbė, 
kad šių metų pradžioje Arge-

, Žarėnai, Telšių aps. Sausio
26 d. eigūlis Tarvydų miške

• rado už šakos užkliuvusią ne
didelę pūslę. Joj buvo įdėtas 
raštelis, kari pūslė paleista iš 
Kopenhagos sausio 25 d. ir, 
kari radėjas prašomas prane
šti pažymėtu adresu.

Cbicagos policijos įsakymu 
pakeisti vietomis 15 kapitonų, 
4 leitenantai, 9 seržantai, 97 
eiliniai policmonai ir viena 
policininkė. Tai tarnybos ge
rovei.

MONARCHISTAI REMS 
FAŠISTUS

BERLIN, Md., kovo 21. — 
Kelinta diena buvo prapuolęs 
Ch. Brown’as, 31 m. Pagaliau 
rastas miške prie medžio rete
žiu prirakintas

Kiekvienam vargšui kasdien
„ . - patiekiama bliudas viralo, ga- . ,.

kilo, buvo nutarta kasdien vai-1 balas mėsos, arba žuvies, ir i ntl.na tnrPJO 11-660,000 gvven 
gydinti tik ligi 500 vargšų. Pa-, kepaliukas duonos. |
skiau gi vargšų skaičius pra- Šelpdamas Romos vargšus 
dėjo didėti ir nebuvo galimy- šventasis Tėvas nepamiršta ir 
bės jiems atsakyti. Į kitų kraštų vargšų. Dažnai jų

Valgydinimu užsiima vienas šelpimui siunčia ne mažas su
irtas. Tačiau tas yra kai lašas 
ėžfere. Nes visam pasauly be 
galo daug vargo.

šveicaras Popiežiaus rūmų sa
rgas, kurs, prieš priimsiant 
jį tarnybon, buvo vieno vieš-

DAUG YRA STIRNŲ IR 
ZUIKIŲ

APŽIŪRI IŠNAIKINTUS 
PLOTUS

ŠANGTTAJUS, kovo 22. — 
T. Sąjungos komisijos nariai 
apkeliauja Šanghajaus apylin
kes. Apžiūri išnaikintus plotus.

Kazlų Rūda, Marijampolės 
aps. Pastaruoju metu dažnai 
matoma apylinkės miškuose 
būreliais vaikščiojant stirnas. 
Zuikių taip jau daug yra. 
Prieš keletą metų šių žvėre
lių mažai čia buvo.

2 ŽUVO IR 2 SUŽEISTA
| -------------
I Grace ir Sheffield gat. ske- 
' rsgatvy susikūlė automobilis 
su troku. 2 asm. žuvft ir 2 su
žeista.

BERLYNAS, kovo 21. — 
Plieno šalmo organizacijos ka
ndidatas j prezidentus atsisa
kė kandidatu būti balandžio 

| mėn. 10 d. rinkimuose. Tr pra
nešta, kad visi jo šalininkai 
ir kiti monarohistai rems fa
šistų kandidatą.

PLATINKITE “DRAUGA*" 

ORO STOVIS

Worth miestelio pakelėje ra-! CHICAGO TR APYLTN- 
stas nužudytas Frank Battag- KftS. — Šiandien numatoma 
lia, 26 m. amž., priklausęs daugiau sniego; maža tempe- 

ganjai. ' ratūros atmaina.“42”
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ABIEM PARTIJOM BUS VARGO

Prohibicijos klausimas šiemet abiem po
litinėm partijom sudarys daug vargo ir di-

DABARTINĖ EKONOMINĖ LIETUVOS PADĖTIS
\ (Tęsinys)

Gyvulių ir pieno ūkio eksporto skaičiai per keletą pa
starųjų metų taip pat labai reikšmingi:

1930m.

7,337 
877

4,928
13,340 

“154,115
36,206 
20,647

19,49%, į Latviją — 6,85%, į VENGRŲ ŽURNALAS APIE 
toliau dar ėjo į Belgiją, Olan-, LIETUVĄ
diją, Šveicariją ir kitur. 1930 > ------------
metais eksporto vaizdas jau Į Vengrų radio žurnalas 
kiek pasikeitė. Per pirmuosius1 dio elet’^—įdėjo apie Lietuvę

“Ba-

DIENOS KLAUSIMAI

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA

Eksporto objektas 1924m. 1926m 1928m.
Sviestas (to) 524 1,747 2,613
Sūris (to) • • • • 602 688
Pienas ir gretine • • • • 2,623 5,740
Mėsa (to) 4,743 3,120 1,958
Kiaulės (galvų) 43,537 72,016 41,827
Galvijų (galvų) 27,976 37,210 28,106
Arklių (galvų) 22,782 10,153 21,183

aštuonius mėnesius į Vokieti
ją eksportas nukrito iki 47,- 
64% (viso Lietuvos eksporto) 
tuo tarpu eksportas į Angliję 
pakilo iki 31,43%, i Latviję— 
iki 7,18%, į Belgiją iki 4,32?;.

pr. m. gruodlžio mėn. 30 d. 
vitez Pestliy Muller Jozset' 
Leo, Lietuvos garbės konsulo 
Budapešte, šitokio turinio 
straipsnį:

“Ką mano iš šalies žmogus

simu abi partijos yra kone lygiai pasiskirs- j šių dalykų eksportas bend- kiais būdais įvežimą suvaržė, 
čiusios už ir prieš prohibiciją. Reikia spėti, j raine Lietuvos eksporte suda-įTodėl ūkininkas, nors dabar
kad krašto suvažiavimuose tas partijose su-'rė: 1924 m.— 14,4%; 1926 m.
siskaldymas padidės, jei bus lemta įsimaišyti 
fanatikams.

Nesenai kongreso žemesniuose rūmuose 
įvyko atstovų balsavimai dėl vieno priešpro- 
bibicinio sumanymo. Ir štai kokios pasėkos 
gautos; iš demokratų atstovų pasirodė 114 
sausų ir 90 šlapių. Ir republikopų 112 sausų 
ir 97 šlapi. Sunku ir, įsivaizduoti tokį pana
šumą.

• Krašto partijų suvažiavimuose ir gi ga
lės kas panašaus būti prohibicijos. klausimu 
Tokiam atsitikime nė viena partija neužda-

— 26,4%; 1928 m.— 26,1%; 
1930 — 51,2%. šitie ir aukš
čiau paduotieji skaičiai paka
nkamai įrodo, kokią millžiniš- 
ką pažangą padarė Lietuvoje 
žemės ūkis, nors čia dar toli

ir daugiau pagamina, negu se
niau, bet už savo gaminius 
mažiau begauna. Mažėja ūki
ninko pirkimo galia, o tai šiek 
tiek atsiliepia ir į vietos pra
monę, nes ūkininkai mažiau 
beperka. Pagaliau, ir maisto

Pakilo dar Lietuvos eksportas išgirdęs Lietuvos vardų l štai 
ir į Prancūziją. 'kas jam ateina į galvą: Lie-

Ypač sumažėjo Lietuvos Ii- tuva yra Jagelonų tėvynė, jos 
nų ir medžio eksportas. Per vardas susijęs su Vengrijos 
pirmuosius devynis mėnesius įstorijos žydėjimo laikotarpiu, 
buvo išvežta (tūkstančiais Ii- prisimena vieną kitą Sen- 
toi)* kevičiaus romaną, kuriame ap-

Medžio 1929 m. 35,906, i; pašyta, kaip laukiniai riteriai 
1930 m. 24,042,1; 1931 m. 12,-Į varnų kranksmu užpuola prie- 
010,8. Linų 1929 m. 27,073,7; šą... Bet tai ne viskas, ką 
1930 m. 17,956,7; 19ol m. 7,-J kiekvienas vengras turėtų ži-

i. Cbicagos lietuviai katalikai daug kuo 
gali pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Mūsų pa
rapijos, mokyklos, bankai, spulkos, draugijos 
— tai mūsų tautybės tvirtovės. Šiuo kartu rys suvažiavimo užsikimšusi ausis, kad ne
norime keletą žodžių pasakyti apie vieną tų girdėti minėto klausimo. Kada sausieji dės 
tvirtovių — Šv. Kazimiero Mergaičių Akp.de- pastaugi} savo programose neminėti probibi- 
miją, kurią veda Seseiys Kazimierietės. Tę cijos klausimo, slapieji dirbs atvirkščiai. Iš 
progą davė jų pastatytas religiškas veikalas to nesutikimai ir susiskaldymas.

neišnaudotos visos gamybos i produktų pardavimas užsieny 
galimybės. Tačiau šioje, dau- kaskart vis daugiau rūpesčių 
giausia pažengusioje Lietuvos teikia. Lietuvos eksportas — 
ūkio šakoje nūdien skaudžiau- dabar aktualiausia Lietuvoje 
šiai ir atsiliepia pasauly siau- ekonominė problema.

392.6.
Šitoks žymiųjų Lietuvos ek

sporto prekių išvežimo suma
žėjimas bei užsienio rinkų da
bartinis netikrumas kitoms 
prekėms ir verčia Lietuvos e-

noti. Lietuviai yra 1,500 metų 
senumo istorijos tauta, kuriai 
po Didžiojo karo audrų Dievo- 
buvo lemta išsivaduoti iš sla
vų jungo. Paskutinis dešimt
metis vis labiau parodo, kadx

čiantis krizis. Lietuvos žemės

.komunistus rūpintis pasireiš- lietuviai yra viena maiža be 

galo energinga tauta, kuri.kusiu balanso pasyvu. Kovai 
Užsienio prekyba. 1931 me- su šia negerove dabar Lietu-

ūkis gamina eksportui, vadi-į tais Lietuvos prekyba su už-jvoje naudojamos trijų rūšių
nas, labai priklauso užsienio , sieniais per pirmuosius 9 inė- į priemonės:

daug

‘ ‘ Vakarienbutis. ’ ’

Kas matė akademikes vaidinant “Vaka- 
rienbutį,” tas turėjo progos dar kartę įsiti
kinti, kad1 Šv. Kazimiero Akademija tikrai 
yra mūsų tautinio gyvenimo pažiba Ameri
koje. Tėvai, kurie matė savo dukreles vai
dinant, be abejojimo, džiaugėsi. Džiaugėsi ir 
visi kiti, matydami savo švietimo įstaigos da-

Ar viena ar kita suskilusi partija ne
gali laimėti rinkimuose. Gali laimėti tik su 
pašaline pagalba. Bet ta! pagalba turi būt ne 
bile kokia, tik žymi pagalba.

1928 metais respublikonų partija laimė
jo-tik gavusi žymią sausųjų demokratų pa
galbą. Gal šiemet respublikonų atskilusi da
lis gelbės laimėti demokratams. Kad taip

rinkų, kurios beveik visur yra 
skaudžiai krizio paliestos. Vi
sur labai nukrito kainos, dau
gumas valstybių pakėlė impo
rtuojamiems maisto produk
tams aukštus muitus bei kirto-

nesius davė apie 10 milijonų 
litų pasyvo. Norint tiksliau

1) Visu uolumu ieškoma ir 
išnaudojamos užsienio rinkos

suprasti šio skąičiaus reikšmę ; Lietuvos gaminiams ir skati-
ntuua« bei remiamas Lietuvos- 
eksportas.

kaip ir vengrai, neturi 
brolių kitose tautose ir kur: 
savo sena kalba ir pastovi? 
tautos morale už savo bū v į 
kovoja. Puiki šalis, teturinti 
tik 2,340,000 gyventojų, bet 

i tai šalis, kur nėra bedarbių. 
Tiek tepasakė ponas vitez Pe-

romą didelę pažangą. Klausytojus džiugino I galės įvykti, apie tai iš anksto jiau kalbama.
akademikių gryna lietuvių kalba, mokėjimas 
vaidinti, labai gražios scenerijos, pačių mo
kyklos vedėjų pieštos, skaitlingas mergaičių 
choras, orkestrą ir t.t. Jaukaus įspūdžio darė 

^naujai išdekoruota auditorija. Žodžiu, vis
kas taip tvarkingai, su skoniu, tiesiog artis
tiški prirengta, kad su • virš dvi valandos 
taip greit prabėgo, kad keliomis minutėmis 
teatrodė. Bravo, Seserims Kazimierietėms! 

Jfco'Uažniau mūsų mergaičių akademijos 
lininės pasirodo viešai visuomenei, tuo la- 

)iau įsitikiname apie šios įstaigos vęrtingu- 
Imą ir nuoširdžiai ją remiame. Be to, ko ryš
kiau pabrėžiama akademikių lietuviškumas

Antai daugelis Slapiųjų respublikonų organi 
zuojasi tikslu pinigiškai neremti savo parti- 
jos kampanijos, jei partija savo programoje 
paneigs prohibicijos klausimą.

Tas pat yra ir demokratų partijoje. Šios 
partijos fanatikai iš anksto yra pasiryžę per
simesti respublikonų pusėn, jei demokratų 
programoje bus įspraustas prohibicijos klau
simas arba jei ir vėl katalikas bus skirtas 
kandidatu į prezidentus.

Iš to, kas sakyta, matosi, kad abi parti
jas šiemet laukia dideli nesmagumai. 1928 
metais respublikonų partija išvengė tų ne

Lietuvos gyvenimui, tenka 
prisiminti užsienio (Skaičiai 
duodami tūkstančiais litų):

Metai Eksportas Importas Skirtumas
1923 146,794,7 156,627,2 — 9,832.51
1924 266,583,6 206,533,8 + 60,049,8
1925 242,714,9 252,702,8 — 9,987,8
1926 ' 253,299,6 240,760,8 + 12,538,8
1027 245,929,3 265,694,0 - — 19,764,7
1928 256,881,3 291,091,4 -- 34,210,1
1929 329,841,9 306,422,4 + 23,419,5
1930 333,738,9 312,415,2 + 21,323,7

2) Varžomas Lietuvos iiu-1 sthy Muller Josef Leo Baltojo
skirtumas ■ I)ortas, yPač visokių liuksus!

nių prekių bei tų, kurias ga

vimas.
Šiuo reikalu ir valdžia ir 

visuomenės organizacijos Lie
tuvoje dirba iš vieno. Sujung

us sios lentelės matyti, kad Gyviausias Lietuvos, eksporto i tomis jėgomis kol kas pavyk-
ir praeity Lietuva turėdavo' sezonas paprastai būdavo rū-! sta nugalėti daugelį kliūčių.

Žirgo šalies atstovas.
Lietuva — dainų šalis. Ta

maža tauta gali didžiuotis vi- 
3) Skatinama Lietuvoje ga-, sa eįĮe puikių koniponistų, k u 

keletą kūrinių mes turė
sime progos per radio paskai
tą išgirsti”.
- Straipsnis pailiustruotas i- 
Iliustracijomis: “Lietuvos so
džius”, “Lietuvos karaliaus 
Vytauto priesaika”, “Lietu-

kartais pasyvų užsienio pre-ldenį ir žiemų.
kybos balansą. 1928 metais jis 
buvo net labai didelis — nei 
daugiau kaip 34 milijonų li
tų, o 1927 metais — beveik

Tačiau dabar gyvenamoji 
krizio gadynė verčia Lietuvos krizio keliams sunkenybes.

vos sena bažnyčia Kaune”, 
ir yra vilties nugalėti lengvos- 4tKank,^m ir “Kaunas prie 
nėj formoj visus pasaulinio , Nemuno ? J

Čia tenka paminėti valdžios 
išleistieji bei rengiamieji iš
leisti įstatymai, kurie turės

tuo daugiau džiaugsmo mums teikia, nes ta- smagumų, nes pasidavė sausųjų fanatikų nuo
dą matome, kad lietuviškieji centai, sudėti į žiūrai. Šiemet taip nebus. Ir fanatizmas turi 
šią įstaigą tam, kad ji lietuvybei tarnautų, Jla netenka įtakos ir buvu-
nenueina niekais. Ir dėl to kada mes žinome,

ekonomistus labai susirūpinti 
pasireiškusiu pasyvu. Nes be- 

dvidešimt milijonų. Todėl, jei- veik kasdien iš užsienio rinkų
gu tai būtų normalūs laikai, į ateina įvairių siurprizų. Tai teigiamai paveikti Lietuvos 
tai 1931 m. per pirmuosius de-čia muitas pakeliamas, tai čia , ūkį.

kad Šv.' Kazimiero ar Šv. Pranciškaus sese
rys mūsų vaikus moko ne vien dėl to, kad 
mokyti, o iš visų pajėgų stengiasi juose stip
rinti religinę ir tautinę dvasią, tada mes 
jaučiamės laimingi ir didiname pastangas,

turėti savo ribas. Jis netenka įtakos ir buvu
sios savo galybės, kada prohibiciją buvo pra
dėta vykdyti. Šiandie jau kitaip.

GARSINK1NTES
“DRAUGE”

vynis mėnesius pąsireiškęs ba- 'įvedami kontingentai, tai čia 
lanso pasyvumas jokių ypati- kokie kiti suvaržymai pramo- 
ngų rūpesčių galėtų ir neteik- Jnomi. Ypač tokių siurprizų 
ti. To labiau, kad Lietuva va- teikia tos valstybės, į kurias į tvarkymu bei stiprinimu, šio- 
saros mėnesiais visuomet dau- i Lietuva
giau importuodavo
darbai, ūkio mašinos, sėja, j 1930 metais eksportas į Vokie- 
t r ąsos) ir mažiau eksportuo-jtiją sudarė 59,91% viso Lie
davo (javai tebėra laukuose). |tuvos eksporto, į Angliją —

Ūkio įstatymai. Lietuvos 
valdžia pastaruoju laiku itin 
rūpinas teisišku krašto ūkio

,--------- .... šiol daugiausia j je srity Lietuvoje iki šiol te-
(statybos eksportuodavo. , Pavyzdžiui beveikė seni rusų įstatymai.

i kurie moderniškam krašto gy- 
Įvenimui mažai betiko.

(Daugiau bus)

iki

POPIEŽIAUS AUKA

Popiežiaus Pijaus XI deši- 
: mties metų jubiliejaus* proga. 
Vatikano atstovas Lietuvoj 
mons. Arata Popiežiaus vardu 
paskyrė 1,000 litų šv. Vincen 
to a Paulo kongregacijai. Pa 
aukoti pinigai suariami bedar
biams šelptu

Kauno miesto valdyba sky
rė 80,000 litų bedarbiams. Iš 
tų pinigų miestas vykdo vadi 
namuosius bėdos darbus.

ligoninėj
(Pabaiga)

Į sveikstančioje akis staiga trenkė 
perkūnas ir uždegė jų gelmę, lyg Šiol 
tamsią, juodu spindėjimu. Klaidžiojančią 
kažkur arti lūpų sesutės ranką sučiupo 
Penias nesulaikomu judesiu ir karštai 
pabučiavo ištiestus pečius. Paskiau pa
traukė ją prie savęs taip stipriai, kad 
net pasverdėjo.

Bet vienoj valandėlėj stojos ant kojų.
— Ką tamsta darai! Prašau nusira

minti... — sušuko išsigandusiu vienu bal
su ir tuojau išėjo.

Nuo to laiko prasidėjo naujos min
tys ligonio galvoje. Apsiniaukusi, karšta 
ugnelė pasiliko jo akyse. Kada kambarin 
įeidavo sesutė, visados lyg įsisvajojusi, 
nors nuolanki po senovei, vedžiojo, sekį)-

dėn, bet buvo matyt, kati nenurimdavo. , 
Ten, sieloje, ėjo kažkokia nauja kova, pla« Į 
kė kažkokia nenujaučiama audra.

— Gulki jau tamsta, — sakė sesutė, 
kai sėdėdavo gana ilgai vakarą, fotely. — 
Jau vėlu, tamsta labai nuvargsi.

Nieko netardavo, guldavo, liet nemie
godavo. Kai naktį (o naktys buvo tvan
kios, kaip dienos) praeidavo pro jo kam
barį, matė atviras, dideles jo akie. Tada 
ją apimdavo kažkoks baisumas, nors ir 
norėdavo kambary pasilikti. Kartą net 
atsisėdo valandėlei ant kėdės, stovinčios 
prie stalo, ir paklausė;

— Kodėl gi tamsta nemiegi! Naktis 
gili. Jeį taip bus, tai tamstai niekados 
negrįš sveikata, — sakė, į jį nežiūrėdama.

— Esu jau visai sveikas, — tarė.
Užviešpatavo tyla gili ir kažkaip ne

maloni. Norėjo kažką atsakyti, bet neturė
jo ką. Taigi, pasitvarkė kambaryje ir at
kistojo prie lango. Ir staiga net sudrebė-

ją liepsnojančiu žvilgsniu. Po senovei 
gulėjo ištisas valandas l>e judesio, žiūrė
damas į dangų, bei sėsdavo iuinkšton lie

jo, kad sužaibavo tamsią uaktį ir sausas 
nesulaikomas * perkūnas suskambino lan
go*.

— Bus audra, — tarė sergančiam.
Nieko neatsakė savo papročiu. (1 pa

skutiniuoju laiku liko dar labiau tylus.
— Žaizdos tamstai .neskauda — pa

klausė vėl.
— Skauda, liauna. Degina...
— O tamsta sakei, kad jau esi svei

kas. Kaip gi galima meluoti? Tuojau at
nešiu ledo!... — sušuko sa neapsakomu 
gyvumu, o naujas galingas perkūnas pa
rodė jos galvą. Lietus suširo languose, 
kai jos balta suknelė niirgtelėjo tarpdūry.

Povilas.primerkė akis ir aiškiai matė 
tas smulkias pėdas ir mažas kojeles juo
dose kojinėse, kurių nedengė trumpa šir
ma suknelė. Puikiai atsiminė nesulygina
mą liarmioniją jos bruožų veidą ir kryželį, 
kuris ilsėjosi ant krūtinės.

Bet kam dar svajoti? Turėjo ją gy
vą. Atnešė jam ledo ir besimelsdama po 
kiekvieno jierkūno trenksmo, kuriuos kas 
kartą dažniau audra sėjo — sesutė mažo
mis rankutėmis, skubiai taisė kompresą.

Jai draugavo akimis, pilnomis degan
čios ugnies. Jautė, kad visi perkūnai inu-

I ša į jo sutrupintą galvą, kad krūtinėj j 
| prasideda baisi audra. Mirgėjo jam prieš

akis pilnAs jos lūpelės, prasiskleidusios, 
kaip peteliškė, lyg rožės rusvieji, purpu
riniai lapeliai. Atsisėdo ant lovos, visas 
drebėdamas.

— Prašau tamstą atsigulti. Taip aš 
negaliu kompreso uždėti, — išgirdo jis 
kaip per rūką Ir staiga susipynė, susi
būrė viskas. Papūtė kažkoks juodas, tam
sus vėsulas ir užbūrė viską nepramušamu, 
tirštu juodu voaliu. Povilas pasislėpė ja
me ir dingo visai. Kaip ir fata morgana 
išnyko sesutės vaizdas, galvoje prasisky
rė begalinis garsas ir kažkoks šaltumas. 
Tartum karo Saukas, arija tartum ir be-• I
dugne, pilna rūkų...

Priešas, priešas. Mušk, užmušk!... 
xIr staiga toj ūkanoj blykstelėjo bal

tas veidas ir palenktas, labui arti, 1 mitas 
1 kaklas. Ochl atkeršysi... Tai vokiečio 
j sprandas! Jo įtaisus pirštai puls ant jo 

ir jsigers neatšaukiamai. Įlies į mane vi- 
į są kareivišką neapykantą, užmokės tri- 
I gubai, gausiai už visas kančias! Suliesė

jusiuose delnuose pakaks jėgos atsispyri
mui, saklžiam keršto džiaugsmui! Sučiups, 
pasmaugs, kaip viščiuką... Jau eina, jau 
yra!...

Bet, galvoje kas tai paaiškėjo. Paži
no tą veidą, panašų bruožais j Venerą ir 
pažino savo apdumimą. Tamsus ūkas, už
einantis ant akių ir suspaudžiąs krūtinę 
skaudžiu žiedu, praplyšo ir subirėjo. Pa
pūtė aštrus vėsulas, atsigavimo mintyse, 
čiaukštelėjo, lyg botagu, blaivi mintis. Nu
budo, blaivus protas. Iš lengvo, iš lengvo, 
mirties išgąsty, atitraukė Povilas savus 
užriestus pirštus ir padėjo juos tinkamai 
ant antklodės. Pasigirdo paskutinis per
kūnas.

O sesutė stovėjo ilgai prie jo, užhip
notizuota jo akių žavumo, dar baisesnių, 
kaip sunkiausiose ligos valandėlėse — o 

I kai įstengi! iš po jų valdžios pasprukti,
išbčgo, šaukdama, be galo nusigandusi;

— Povilas Petravičius iš proto išėjo!..
Bet Povilas Petravičius kaip tik jau 

buvo sveikas.
Vertė Vincas Ruseckas.
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Ave.? Chicago, III. . . 323,350 
į M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln Avė., Chicago, III. 315,320 j 

i P. Petrauskas, 14 Johnson 
I st., Binghaniton, N. Y. ,

......................... 276,896
' V. R. Mandravickas, 815-45 
St., Kenosha, Wls. ... 251,900 

į Ag. Gilienė 3131 Emerald 
Avė., Chicago, 111. .. 251,690 

A. Valančius,. 1-226 S. 56
Avė., Cicero, III........... 192.000

J. Aukškalnis. 1354 ITarri- 
šon St., Garv, Ind .. 181,200 

1 Grybas. 2244 W. Adams
j Et.. Chicago, 111........... 155,670

Misiūnas, Roseland, WII1. 245
:W. 108th St................ 149,030
■ Rėkus, 1850 AVabansia avė., 
Chicago, III.................... 134,56(1

ė) Kazlauskienė. 4356 S 
Roclovell st., Chicago 127,200 

' A. Žolvnienė, 6709 Archer 
Į Avė., Chicago, III. ... 119.950 
j Sutkus 1(X)7 Eiglit st..W;,u-
kegan, Tll........................ 103,300

i P. Pnbijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, III........... 88,200

1 J. Žvirblis,’1513 — 35 Avė.

Melrose Park, III......... 85,850
A. Gudenas, 6807 C. Camp

bell av., Chicago, 111. .. 63,(K)

J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 
E. St. Louis, III........... 1,006

A. Paukštis 2225 S. Oakley 
Bugentavičius, 1616 N. Lin-jave.,, Chicago, Till.......... 1000

coln St. Chicago, III. 61,90(1j
A. Condratas, 1706 S. Ma-{ 

yomensing avė. Phila. Pa. 
.......................... 57,700

Gaižauskas, 148 E. 107th st..! 
Roseland, Tll................ 52,900

Vaicekauskas. 4242 S. Ma- j 

plewood avė., Chicago, III.’
............... 32.(XX)

Bacevičius, 1850 Wabansia 
Avė. Chicago, TU........ 26,700

J. Vaičaitis, 424 Dean St.. 
Scranton. Pa................ 25.85(1

Tp. Taruška, 2334 S. Oakley 
Avė.. Chicago, III. .. 20.35P

A. Langnianas, 4521 S. Wa- 
shtenr.sv Avė. Chicago.
Tll............. .............. 17,700

M. Povaitienė, 700 S. 9 st 
ITerrin, Tll...................  12,150

A. Nemčiauskaitė . . 8.561

J. Balsis, 610 Wall St. Rock 
ford, III. . ................ 5.800

Voraitis, Luzerne, Pa. 1,00(1

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS KURIE SKELBIASI

DBAUGE“

tas skausmas
Tie baisus "reumatiikui” siausmai! 
Koks kentėjimas! Vienas daigiai 
rims juos palengvina. Paklausk 
savo gydytojo. Paklausk vaistininko. 
Paklausk savo draugų. "SLOAN’S 
LINIMENT.” 35 centai.

SLOAN’S
L i n i m e n t

Sekmadienį, balandžio 3 d., 4:30 valandą popiet, Lietuvių'Bendrovės svetainėj šis choras su orkestru, va
rgaujant muz. J. Čižauskui, statys scenoje operetę “Kaminkrėtys ir malūnininkas”.

Koncertinę programos dalį išpildys visa eilė žymiausių solistų.

CICER5ECIAI “SUMUŠTI” Kontestininkų 
die yra toks:

stovis šian- St., Chicago, III........... 470,200
. Į A. Stulginskas, 1628 S. 50

Avė., Cicero, III........... 468,220
A. J. Janušauskas, 1301 S.

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija
Birželio 16 d.11932

atsilaikė. Gubysta pralenkė Janušauska ir Rašinskienė, 1639 S. so.soth et., Cicero, Iii. .. 467,500
CeJ.l 1 \7 1 r~ e. • a. • . . ' . Avė., Cicero, III......... 473,000 P. Varakulis, 724 West 18Stii ginskę. Varakulis taip pat vejasi cicerie- p Gubysta> 4355 s Mozart st., Chicago, 111........... 466,230

cius. Staniulis bėga nuo Varkalienės, Man
dravickas neuTsileidzia Gilienei, Aukškalnis F
- Valančiui, Kazlauskienė - Rėkui, Kandro- VIENAS DOLERIS
tas - Gaižauskui

“Draugo” vajuje, lenktynė- Kazlauskienė pereitą šešta- 
se pereitą šeštadienį ir pirma- dienį padarė Rėkui suprizą. 
dieni vėl padaryta naujų su- Vadinas, ji ne tik Žolvnienę 
prizų, — kurių didžiausias — toli užpakaly paliko, bet, pra- 
Stanciko. Kaikurie kontesti lenkus Rėkų, žada kitą kartą 
ninkai ir tūkstančiai skaity- ir Misiūnui tokią “štuką” pa
talų manė, kad Stancikas len- daryti. Nors Misiūnas dar ga- 
ktvnėse jau pradeda apsilpti. na toli nuo O. K., ale vistiek 
Taip manydami, visi apsiriko, patariu budėti.
Pereitą šeštadieni jo atgaben- T, . -Y 1 ,
, Roselandietis Gaižauskas be
tas balsi} bodas buvo toks di- • , .„.
, „ v. , . si vydamas Bugentavicių, Gir
delis, kad ne Rasinskieuė ne- , .. _ . , ».. .. .‘būt, ne nejautė ,kad kitas p
a. 1 aite, nors ir ji gerokai praienįęS> Taip ir padarė Kon- 
ankštyn pahpėjo. Gubysta ,,,.atas j5 p)).,a
taip pat padarė suprizą Ja
nušauskui ir Stulginskui. Va- Tai tokios šian,lie naujie- 
dinasi, ciceriečiai tapo “su- nos iš va-)aus lauko. Tos nau- 
mušti” ir išsklaidyti. 3ienos -vra džiuginančios, nes

. . aiškiai rodo, kad mūsų spau-
Alarketparkietis Staniulis, , . .. - , . . . .. ’ dos platininio talkininkai, kad

turbūt, bi,pidamas, kad Varka- , , -.. , , lr vajus tapo gerokai pratęstame nepralenktų, deda pasta- , .tas, nepameta energijos.. Visi M ko toliausiai nuo jos na- —• ,. •’ • nuosirdlziai dirba, visi viens
^•gti. Žiūrėsime, ką darvs , , , . • - • • , •' 1 • ,kitą lenktyniuoja, vieni ki-

Varkahene. ,. ., , .
Itiems nepasiduoda. Tat, valio 

Didelės lenktynės eina tarp mūsų nuoširdžiems darbuoio-
Gilienės ir Mandravicko. Per
eitą šeštadienį Gilienė buvo 
Mandravicką pralenkus, o 
šiandie Mandravicka.s vėl Di
lienę pralenkė. Kuris kurį pri
vers prie “pakaros”, t. y.,

jams.

Serga kontestininko dukrelė.

Tik ką gavau žinią nuo mū
sų kontestininko p. Petrausko 
iš Bingbarnton, N. Y., kad ga-

kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis 
‘ ‘ ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS ’ ’.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 10—12
I puslapių tvarkingai.
1

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUJE” rasite įdomiausių pavai- 
I kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.

“ŽEMATTCIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
sių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne
lių apie tikybų, mokslą, ūkį, istoriją, teisę, sveikatą ir tt. ir tt.

ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite užrašyti saviškiams 
Lietuvoje. Kaina 3 litai.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek 
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kilų 
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vieną numerį perskai
tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

I
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti 

kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELTAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.

I
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Litliuania, Tel

šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

TIK VIENAS DOLERIS

LAIVAS “FRANCE”

Ateinančią vasarą BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursiją didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informaciji} ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrą, kur gausite gerą ir patenlAnamą 
patarnavimą.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

TELEFONAS ROOSEVELT 7790

kuris kuriam pasiduos, nega- vęa liūdną laišką iš Lietuvos:
įima pasakyti. Abu energingi 
spaudos darbuotojai.

Garietis Aukškalnis neduo
da “pakajaus” Valančiui.

sunkia serga jo duktė, gimna

zijos studentė. Šį pavasarį 
dukterinis baigus aukštesnį 
mokslą, Petrauskas žadėjo vi

Hltt and Rlinn~—The oid Bird Was too Heavy to BT HTTT

“Sutriuškinęs” Grybą, jis’ 
šiandie atsistojo netoli cicerie-'(žmoną ir dvi duk- 
čio žemaičio. Anądien rašiau, !teris) V^1 pasitraukti Ameri- 
kad jH>r Susivienijimo vaka- kon. Pasauliniam kart(i pasi- 
rinių valstybių kuopų seimelį baigus p. Petrauskas buvo vi- 
Aukškalnis pasakė, jog prieš
Velykas dar pasimatysime ir 
Valančiui bus bloga. Na, ir 
pildosi Aukškalnio pasaky-
mas.

sas tris išleidęs Lietuvon pa
gyventi.

Širdingą užuojautą reiškia
me p. Petrauskui.

cm' bo*- AMD l **n 
MO AUKOM iM TW0 MOMttK - 

L»>a u. BQjT r

imt

Take the “Air* Therefore------- ?!

«r aum stav 
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KAIP LAIKOSI LITAS
Praėjusią vasarą perėjo per 

visą pasaulį didelė pinigų kri
zės, bangu. Pradėjo bankru
tuoti visa eilė' bankų. Šitię 
bankrotavimai buvo pasekmė
bendrai ūkiškų sunkumų vi- joj ir daug kur kįtun 
suose kraštuose.

lito, padėtis beveik nesusilp-jJo apimtis dvigubai didesnė 
nėjo. Lietuvos Bankas geriau už “Grafo Zeppelino”. Tai-- 
mažina litų apyvartą, kad tik . tikras oro dreadnougbtas. 
neduotų jam nukristi. LitOj Pasak tų laikraščių, “Zep- 
padengimas auksu ir svetima .pelių 129’’ turėsiąs 248 mtr 
stipria valiuta dabar sudaro:ilgio ir 30 mtr. pločio. Jame
apie 79 nuoš., vadinasi, dau- įbūsiaučios 52 keleivinės vie

bus 16 balonų keliaus, kurs, 
kaip žinoma, patį dirižablį pa 
laiko oi

JAUKŪS ŽVĖRELIAI
Pernarava.. Apylinkėse yra 

daug miškų, kuriuose prieš ke
letą metų jau mažai buvo pa
stebima žvėrelių, ypatingai sti
rnų, voverių, buvo retenybė. 
Sutvarkius medžioklę ir už
draudus laikyti šautuvus eigu
liams, bei įtaisius rezervatus, 
kur visuomet medžioti drau

giau negu Latvijoj, Vokieti-1 tos, ir jis galėsiąs paimti 8 te 
į bagažo.

Kaip ilgai išsilaikys litas j Keleiviniai būstai bus dvie- 
Pirmiausia subankrutavo dabartinėj padėty, pareis nuo juose aukštuose: viršuj — 26 

jau 1931 m. pavasarį didžiau- įo, kaįp plėtosis toliau ūkio kabinos po dvi vietas, apačioj 
sias Austrijos bankas Kredit- įr piniginiai reikalai kituose — bendrosios salės. Pirmą ka 
Anstalt, kuriame didelius ka- kraštuose. Dabar svarbiausias rtą būsią įruoštas specialus,
pitalus turėjo sudėjusius įvai- mūsų rūpestis yra kelti ar kaip ir transatlantiniuose lai-.džiama; vįs d'augiau pastebi-
rios netik austrų, bet ir kitų bent esamoj aukštumoj išlai- vuose, denis, kur keleiviai ga- iina lvairių žvėrelių. Stirnų mi-
valstybių firmos. Šio banko kytį eksportas. Nuo šio uždą- lės pasivaikščioti. Ilgis to dė-iskuose daž,uausiai &akma su-
bankrotas buvo sudaręs didelį vinį0 pasisekimo ar nepasise-‘nį0 — 15 mtr.; abiejuose šo- tlktl burellais
pavojų Austijos valiutai ši- kįnio pareis ir mūsų lito pa- nupse bys dideli langai, pro ku 
lingui. Anglijai ir Prancūzi- stovumas. iriuos bus matomas platus bo
jai laiku suteikus pagalbą,

Velykoms
SPECIALIAI

SUMAŽINTOS KAINOS ANT

RADIOS
Šimtai gerų radios, tarpe kurių yra visokių Standard 

išdirbysčių vėliausios 1932 metų mados dabar 
parsiduoda nekurie už 

MAŽIAU KAIP PUS? KAINOS

ABIEJOSE PEOPLES FURNITURE
CO. KRAUTUVĖSE '

Austrija išgelbėjo savo šilingą.
Porą mėnesių vėliau savo 

kasas uždarė didžiulis Vokie
tijos Danat-Bankas. Sąryšy su

NAUJAS IŠRADIMAS
[ DEKSNIO GALINGA MOSTIS

TU. C I • ± u x • ■„ 1 .. . I kurios pasaulis per Šimtus metų lau-Dr. «• VaianClUo rizontas; be to, ir grindys t O jau yra gatava. Deksnio Galinga
i ir.,: 55 etom ! Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin------------  I denio bus padarytos is storo ' elementų / vl8ų krafitų svielo
i permatomo stiklo, kad kelei-l girių Visokių medžių aliejų. Deks 

nio Galinea MnwtiR kaino smilios snin.

1 v i ai
NAUJAS ORO MILŽINAS

Kaip įašo vokiečių laikraš-

. v , nio Galinga Mostis kaipo saulės spin-
•’ull'tlĮ matyti Žemę, virs 'dūliai, pasekmingai gydo: Keunia-

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
Listerine užmuša slogų ge
malus velk akymlrkoj! Tas 
lengvina gerklę Ir šalina so
pėjimą. Listerine apsisaugo 
nuo slogų. Nesenai tirta 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn. Kurie gargaliavo su 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau;
1-3 trumpiau Ir įį lengviau, 
negu tie, kurie negargaliavo.
Lambert Pharmacal Co. St.
Louis, Mo.

Reduces COLDS A
66%

tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir at
šalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga M-ostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip, kaip rašom, pinigus grą- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 90 90 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

kurios dirižablis skris.
keturis 

Vidu-
idinio greitis — 125 

alanda.

tuo, kai kuri laiką užsidarė #ab slaptai statomo Zeppe-, dįrį^akĮįs turės
daugelio valstybių biržos, ln- Hno 129” statyba Iiredrich-b 1O()0 & j motorus, 

o atsiimti sa- sliafeno dirbtuvėse jau esanti, finis gkrfdi ' 
ankų. Visas įpusėjusi. Statomasis “Zeppe-per va
iwni,,‘ii trūku- linas 129 būsią didziuusis is»

dėlininkai suskato 
vo indėlius iš banli 
pasaulis pajuto pinigų trūku 
mą, nes šie pradėjo smarkiai; lig šiol pastatytųjų dirilžablių 
plaukti į saugias vietas, kaip 
pav. į Šveicariją, Olandiją, i 
Prancūziją ir kitas ūkiškai

Viduj dirižablio griaučių

stiprias valstybes. Su pagalba 
svetinių valstybių, Vokietijai 
taip pat pasisekė išvengti ka
tastrofos. Ypač smarkiai buvo 
pajusta pinigų ir kredito kri
zė, kada 1931 m. rugsėjo 21 d. 
Anglija atsisakė nuo aukso | 
standarto, t. y., atsisakė už' 
svarą sterlingi} mokėti auksu.' 
Svaro kursas tuojaū nupuolė J 
20—30 nuoš. Tuojau po to nuo 
aukso padengimo atsisakė vi
sa eilė valstybių, kurių valiu
tos daugiausia anglų svaru 
buvo paremtos, kaip pav. Suo
mija, Švedija, Norvegija, Da
nija ir kiti.

Šių finansinių bankrotų pa
sekmėje net 12-kos valstybių 
valiutos daugiau ar mažiau 
nukrito ir net 16-ka valstybių 
atsisakė nuo padengimo auk
su savo pinigų. Trumpą laiką 
buvo susvyravęs net Ameri
kos doleris. Mūsų lito valiuta 
taip pat būtų nukritusi, jei 
jos padengimas būtų buvęs 
daugiau svaru, negu doleriu 
paremtas. Lietuvos valiuta pa
remta daugiausia auksu ir 
Amerikos doleriu, dėl to sva
ro kurso kritimas padarė Lie
tuvos Bankui ir lito pastovu
mui palyginti nedaug nuosto
lių. • >-

Tačiau sulyginus mūsų lito 
padėtį 1931 m. pirmame pus
mety ir tų metų pabaigoje, ji 
yra pablogėjusi. 30-tą d. rug
sėjo praėj. metą banknotą a-j 
pyvartoje buvo per 118 mili-! 
joną litų, tuo tarpu 1932 m. 
sausio 15 d. banknotų apyvar-! 
ta nukrito iki 102 ir pusę nu-' 
lijono litų. Taip pat svetimos 
valiutos fondas buvo pradėjęs ; 
gana smarkiai mažėti, bet pa-1 
skutiniu laiku jo padėtis pa
gerėjo.

Į
Tuo pačiu laiku, kaip sve

timų valiutų išteklius sumažė
jo, žymiai didėjo aukso fon
das, kuris 1931 m. spalių 1 d. 
turėjo apie 40 mil. litų, o pas
kutiniu laiku pakilo iki 50 mi
lijonų litų. Taigi, Lietuvos 
Bankas, kuris, yra mūsų lito 
saugotojas, sunkumų turėjo, • 
bet, nežiūrint į tai, jo, kaip ir

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI 
LIETUVON?

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti 
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrą ir sudarė 
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku- 
r e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
panijos laivus.

Šiemet “Draugas” ruošia dvi oficiales ekskursijas į 
Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš New 
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VIII, 
o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCE.

Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, 
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtą galima užsakyti 
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentry permit.

Tat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- 
gentūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti 
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
tūra už išrūpinimą kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai. ,

Kurie norėtu važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai;

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis; 
Balandžio—April 2 d. — EUROPA

t t
n
99

Gegužio—May
9 9 9 9

8 d. — ILE DE FRANCE 
20 d. — EUROPA 
23 d. FREDERIK VIII 
29 d. COLUMBUS 
5 d. — BREMEN 
14 d. — PARIS 
17 d. — COLLMBUS 
28 d. — FREDERIK VIII 
3 d. — ILE DE FRANCE 

7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

9 9 9 9

Birželio—June
9 9 9 9
99 99

lAIVAKORCIU AGENTŪRA
2334 So OAKL

SĮLLJUS UNCLE
/ , r ujskn you

I *VO C O Ovęjl TO TV\^_

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837

Namų Tel. Hyde Park 3396

A. A. OLIS
A DVOK'A TAS

11 SOUTH IJL SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 4331
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
(341 So. Halsted St. TeL Vlctory 16(1

Valandos — 7 iki 9 vakare
Utarn, Ketv. ir Subatos vakare

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS'
155 N. Clark SL, Room 909

Telephone FRANKLIN 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephone VICTORY 2213

MATYKITE ŠIUOS BAItGENUS KO GREIČIAUSIA 
NES JiŲ SKAIČIUS YRA APRIBUOTAS

$110.00 Nau^s
$195.00 Majestic Radio ............ j.
$225.00 R. C. A. Radiolas po ... . /... OO
$120?H) Naujas Pliilco Iiadio....................$55 OO
$175.00 li. C. A. Radiola   .................... $55 OO
$200.00 R. C. A. Victor Radio  ............  $55 OO
$139.00 Majestic Radio ........................... $64 50
$220.00 Zenitli Radio .............................. $64 50
$135.00 Atwater Kent Radio................... $68 OO
$139.00 R. C. A. Victor Radio............... $87 50
$165.00 Kiiuball Radio .......................... $89 50
$176.00 Briuisvvick Radio ....................... $75 OO
$158.00 R. C. A. Victor Radio..............  '$07 56
$187.00 Sparton Radio .................. $0^ 50

KOMBINACIJOS radios su Gramafonais

$125.00 Nauji Philco Comb. Radio.......... $55.00
$125.00 Nauji Majestic Comb. Radios .... $67.50
$150.00 Nauji 9 tūbų Comb. Radio.........$89.00
$300.00 Nauji R.C.A. Victor Comb. Radios $06,00
$325.00 Nauji Columbia Comb. Radio • • $"J 0,00
$250.00 Nauji Kiiuball Comb. Radios.. $-J 45,00
Kiti praeitų metų mados, Nauji 1932 metų mados 
visokie radios grojįja ge- midget raibos, visokių ge
rai ir gražiai atrodo po rų išdirbysčių po

$8.00 $10.00 $12.75 $16.50
ir aukščiaus ir aukščiaus

Todėl nepraleiskite šios progos, būkite PEOPLES 
krautuvėse šiandie, nes tokių radios vertybių sakome, 
tikrai, kad nerasite niekur kitur.

Atsiminkite, kad tik už keletą dolerių, galėsite turėti 
linksmiausias Velykas su radio muzika.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems po 50c 
po 75c j savaitę, ir tt.

FįrThe komes

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St,
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

Chicago, Illinois

DOL'BLE
ACTING

BAKINC 
P0WDER

Tėmyk keikų gražu
mą ir Jų šviežumo 

išlaikymą.

s cAMEPRlcr =
s \FOROVER ; =

? 40YEARS Į
T5ounces for25*r ’

IILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

SKINITCHING ENDS
ttvhen soolhing Žemo ta uaedl

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out o{ mosųyito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunbum. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eaaes razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kla Ją vartotadamae p.r . 
metus sutaupai *3.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE .

25-
GARSINKINTES

“DRAUGE”
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North Side 1

Drazdauskas 
Naikelis 
Pauža 
J. Kisiel 
Manstavic’a

161
214
192
187
166

169
150
157
171
179

LIETUVOS VYČIŲ
BAULINGO LYGA Y aičiūnas 

! Gedrainis

W, L

I
VYČIŲ BAULINGO LYGA

\\ ėst [Side 
Providence 
Bridgeport 
North Side 1 
So. Chicago 
North Side 2

67
49
41
36
29
12

11
29
37
42
49
66

pobrovalskis
' Žemaitis 

859 1 Zaura /
628 
526 
462 
372

Wedt Side
172 
235 
169 
201 
161

163
168
161
196
199

206
218
184
187
127

938 887 922

920 826
-----

821 !
i-

So. Chicago
1

• i
A. Kibelkis 183 137 222
Zevutkuuskufc 199 182 152
Lash 200 201 203}
Pečiulis 180 155 175,
C. Kibelkis 181 146 170 į

i

943 821
i

992

1561^9Į Keturios savaitės beliko lig 
skritulių žaidimų; per šias ke- 

j9g turias savaites mūsų rooteriai
9“_ i gaus progos išvysti smarkiau

sių kovų, nes kiekvienas rate-
j lis dės savo visas pastangas, 
‘kad gautų didesnę dovanų ar- 

geresnę pozicijų lygoje.

vienų iš • pirmų 15 vietų, už 
'kurias bus duodamos pinigi- 

? dovanos. Kviečiam atsi-

i
.Urba

į Zamb
Praėjusi antradienį prasidė-; Miccvicli 

jo paskutinė eilė žaidimų.! Carpson 
Kiekvienas ratelis susitiko su Gramont 
savo priešu paskutinį kartų 
kį sezonų. Bridgeportas gavo 

^Hko paskutinę progų supliek- 
vBr’VVest Sidę, bet laikui pri-

Bridgeportas
175 175 
159 168 
166 175 
231 160 
182 194

North Side 2 tymas nusilen 
191 kė savo priešams tris sykius •
155 Providence gi buvo laimingi Į 
160'šį kartų. Providence prieš Ga-i 
221Į ry ir North Side 2 tymus yra Į 
161! laimėję 15 prieš Gary ir North 
----Side 2 tris sykius, iš 18 žai-

913 872 888 
North Sidės 1 ratelis turėjo Providence

DAKTARAI:
Otisas Tel. Grovehlll 0617

Res. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehlll 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

ėjus spėkų pritrūko, ir kaip 
ir priešingai jų norui AYest 
Side laimėjo 3 Ižaidimus. Dėl

progų arčiau prisiartinti prie . v. . , . , Cernauskastrecios vietos, bet So. Chicago
.... , • - , • . ' Kasbidnedaleido, laimėdami du iš 

J .. ... ,v v ltunkustrijų susirėmimų, is šio sezo-
Šio sezono iš 18 žaidimų tarp llo jy žaidimų tarp North Si- 
savęs West Side laimėjo 14, į de 1 ir So. Chicago, North Si-

Racinskas
Bakutis

Bridgeportas 4. de laimėjo 10, So. Chicago 8.

GRABORIAI:

J, F. RADZIUS I
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Ganai 6 Į 74 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., TeL 
Victory 4088.

W. Kisiel 
Andrevg 
Kizelevich 
.J. Kaminskas

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Urbonas 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano,

darbu busite užganėdinti. ,
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago

Bruck-Weisner Recreation 
Parlor (35 ir Halsted gatvės). 
Žaidimai prasideda 8:30 vai. 
vakare. Įžanga, kaip ir visuo
met, nemokama. Šio vakaro
žaidimai:

West Side su So. Chicago 
Bridgeport su Providence 

North Side 1 su North Side 2

157 234 171
167 164 181
162 199 117
206 134 199
187 161 213

879 892 8S1

Side 2
119 163 152
153 156 190
155 155 121
182 193 177
137 150 130

746 817 773

Individualis stovis:
Gedrainis WS.............. 200.21

U? (Vaičiūnas WS ............ 190.16
Zaura WS ................... 188.75

183.58 
183.23

Urba Bridg................... 182.62
'Bakutis Prov................... 182.44
Carpson Bridg......... . .  182.37
Kačinskas Prov............ 181.24
Dobrovalskijį WS .... 179.68

130(Cernauskas Prov. 178.47

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarniuke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir NedSllomls pagal euBltarlmą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia susitarus.

D E NTĮSTAI
Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
D E N T I S T A S 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 1 S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. lioul. 5913 Ofiso ir Res. Tel. BouL 5814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: l-l ir vai. vak.

Nedėlioj susitarus
Vat: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Ksdelloj suaitaras

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 4793

I

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

4 iki 8:20 vakare

Tel. Canal 6764 lies. Rupublic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETRIKA3

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotuis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-ltay

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Vai.

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė
Nedėlioja pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORTUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Iii.

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cloero 6917

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, Iii.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GKAUORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7683 *

Agatęnas

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS -

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6293-8418

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Mirė kovo 19, 1932 m., 10:00
vai. ryte, 47 metų amž. Kilo iš 
Kauno Red., Šiaulių Apskr. Pa- 
piiės parap. Zardelių kaimo. A- 
incrikojei išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
du broliu: Pranciškų ir Albinų, 
3 puseseres: Oną Marijonų ir 
Evą ir du dėdes: Juozapų ir 
Mykolų Dany lūs Amerikoje, 
švogerius Mykolų Borok ir Juo 
zapų Benulį Ter.ra Hente, In- 
diena, o Lietuvoje: brolį My
kolų ir dvi seseris: Oną ir Sta
sę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1439 So. 
49th Ct. Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks Trečiadieny, 
kovo 23, 1932, iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Antano 
par. bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai, Seserys, l’ll- 
seserSs, Dėdės, š\ogeriai ir visi 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. D. Lachavvich. Tel. Cicero 
5927.

Naikelis NS 1 ............ 174.
Manstavicli NS 1 .... 172.66 
Drazdauskas NS 1 ... 172.2
Lash SC ....................... 170.55
Zevatkauskas SC .... 170.12
Micevich Bridg.............169.57
Pečiulis SC ......... . 167.70
J. Kaminskas NS 2 .. 167.13
Rasbid Prov................. 166.23
Zamb Bridg. ................ 165.67
Rimkus Prov............. .. 165.62
Urbon NS 2................. 164.23
A. Kibelkis SC .......... 164.12!
W. Kisiel NS 2 .........  162.28 !
Andrews NS 2 ........
W. Kaminskas NS 1 
Kizelevich NS 2 .,.

T*l*. Cicero 1269

UR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Iv Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

vai.

Tel. Cicero 6 7 56

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

METINĖS SUKAKTUVĖS

2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS
CHICAGO į 4729 WEST 12 PLACE

------------------------------------------------------------------IVal.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvei. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. itiehtuond Avė. 
Telephone Republic b86 8 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO |
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare '

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STR1KGLTS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashiand Avė. Vai. 2 iki 4 ir

.6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- 
Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Boulevard 7820. Na

mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį 
VIRGINIA 0036

•*

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramq| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai' reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JOtiŲ GRAJIO&IU 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Ftxt Telefonai: YARDS 1741 tr 1742

MARIJONA STEHNO
(l’o tėvais Verlgaitė)

Mirė kovo 24, 1931 m., 23
metų amžiaus. Aa. Marijona gi
mus vuaario 12, 1908, Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudlmo 
vyrų Ladisiovų, dukterį Marijo
nų, sūnų Norbertą, motinų Ba
rborą, tėvų Pranciškų, 2 sese
ris Onų Ir Placidą, 2 broliu Jo
nų ir Vincentą, ėvoge.rį Wil- 
liam Kosflnar ir gimines.

Metinėms mirties sukaktu
vėms paminėti įvyks pumuldos 
seredoj, kovo 23 d. 8 vai. ryte. 
St. Koše of Lima (48th ir So. 
Aslilund) bažnyčioj.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Mintines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
pasimelsti už aa. Marijonos 
sielą.

Nuliūdę:
Vyras Duktė, Hunus, Motina, 

Tėvas, Seserys, Broliai Ir 
Giminės.

Tel. Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seradomis po pietų ir Nedėldieniai* 

tik susitarus
1422 W. MARQUETTE ROAD

159.18 į
14.7 I (1 Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 

. i 2420 W. Marųuctte Kd. arti \V estetu 
Avė. Phone Hemlock 7828 

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
1821 So. Halsted Street

DENTISTAS

.. 139.16
Agatonas

COUNCIL 4 NEWS
AKIŲ GYDYTOJAI:

Folks, buvę you ever suen 
a Mlnstrėl Meetingf If not, 
here is a goiden opportunity: 

’at your door, and remembe;, 
opportuiiity knocks būt once.

No doubt you are all won- 
! dering’ what a Minstrel JSlect- 
iing may be. To sėt your 
’liearts at ease, l’ll explaiL.
i

This Minstrel Meeting will be 
an actual K of L, Uolineil 4 
M-eeting, which is to be pre- 
sented on the stage. This 
meeting will be presented in 
the order of a montlily Meet
ing, and will be held in our 
native tongue. The subject of 
entertainment will be turned 
over to the Entertainment 
Uommittee, after the meeting. 
lt is not to be revealed to the 
public what is in store for 
tlieni, in the way of entertain- 
ment.

Renieinber:
The place: Providence of 

God Parišk llall, 18th aud 
Union Avė.

The Time: 7:30 P. M., Mareli 
31st.

Admissiou: Free.

(Smoky)

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuru 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataracius. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuo s 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mašiaa 
sias klaidas.

Speciale atzda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 18. 
KREIVAS AKIS ATITAISO t TRŪK
TĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1899

DR. G. SEKNEK
Z

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAM

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valandos: nu* 19—6; nuo 6—8

MM 18 IM UL

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojus ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 iki 12 dieną

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Dreiel 9191

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniai &

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oi.sų po uumenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1J AUSTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 po

pietų: 7—8:30 vai. vakar* 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Bemlook 8161

DR. V. S. NARES
(Naryuuck&s)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
I Iki 13 ryto. 7 Iki 9 vak. 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal aatartį

Ofiso Tel. Victory 8687
O& Ir Re*. Tel. Hemlock 2876

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet Utarn. Ir Subat- Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Weutworth 3000

Rea. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREEI 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3600

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
6916 80. UICHIGAN AVENUtc 

Tel. Kenvrood 6167
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvlrtadlenh

Tel. Hemlock 18700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Res. 6426 So. pallfornla Avė. 

Vai.: 2-4, 7-0 y. X. IŠaklrlant Ket v

Į
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C| į T A O I P .kausku ir kitais puikiai su-į fiarbanis reikia dar apie 3000 paties laidotuvėms.. Grįždamas Aleksejų” nuvežtas į bepro- GRIAUNA SENUS
A X A *• ' vJ J Ei įdainuoti naujų ir gražių lie- litų. Todėl Jasiuliškių kaply- namo, atsisveikino su visaisįčių namus. Neseniai Romano- BESIUS

TRO-

DAR APIE ‘VAKARIEN 
BŪTĮ”

rėš sesers Skolastikos ir 
pagelbininkią.

ituviškų dainelių. Taip pat kai 
jos; bes «lr. .). I). Poška ir L. Ši

mutis. Bus gražios muzikos ir

čios remonto komitetas malo
niai prašo ir kitus vabalnin-
kieėius, ypač kilusius iš Jasiu- kelionę, iš kurios niekas nesu

pa žį štamai s. Girdi, daugiau ne vas lankėsi Lietuvoje ir čia 
simatysių, nes jis ruošiasis j vaidino earaičio rolę.

lau gana daug buvo i ašvta PONCIJA LABAI GRAŽIAI nnų dalykų. Todė
kitų radijo klausytojams jdo-jliškių parapijėlės, šelpti mus grįžta.

apie Šv. Kazimiero Akademi i 
...jos gražiai pastatytąjį veika-1 

la —“Vakarienbutį”. Čia uo-

ATVAIDINTA •kitę pasiklausyti.

Verbų sekmadienį, Aušros 
rime pažymėti veikiančiuosius \ artų parapijos salėj, choro 
asmenis, kurių vardus čia ir pastangomis labai gražiai at
vejame: vaidinta Kristaus kančios dra-

Prologas — Agnietė Kuli ma “Poncija”. Vaidinimas 
kauskaitė, Akazas (Vakarien-!žiūrovus žnvėtė žavėjo, 
bučio šeimininkas) — Elena ‘ Mt^si sVw,hj j. kitų ,<o,o. 

1 etkiute, Samuelis (.lo taina>), n-(publikos buvo pilna salė.
Silvija. Sabonyte, Juozapas \pje vaidinimą vėliau Vus 

Arimatėjus — tumė Mikšaitė, pult IHU,
Petras — Pelcė Nausėdaitė, Rap
Jonas — Stasė Uzemeckytė, iI 1
Judas — Olimpija Kybartai 
tė, Longinus — Stefanija Ko- 
nevičiūtė, Marija — Rozalija 
Sinipokaitė, Marija Mgdalena 

Ona Butrimienė, Veronika 
Stefanija Kukenytė. .

Vaidinime dalyvavo gausin
ga akademikių
choras. Viso apie šimtas as

ŠIANDIE LIETUVIŲ RADI 
JO PROGRAMA

Peoples Furniture Kompa
nijos krautuvių nuolatinė ant-

MINSTRELIUS

n«pami,-5 >avo aukon.i. ir toliau, pa,I,- Namie atsipraSį h.
ulant papuošt, v.et* ,kur ilsiai ,lž vis„, pa,la,.vtas kw |

M. U-ns kanu, ir Jūsų seneli.,, tėvų, dus ir ragino neverkti jam n.i-1 
— brolių ir giminių. Aukas siųs- rus

ti per Vabalninko klebonais- ,, i
Kįrų pažymint ^akare senukas linksmas ii į

‘‘Jasiuliškių koplyčiai”.
Komiteto pinninikas:

kun. M. Kirlys,
Nariai: P. Grigaliūnas, A.

Vyčių 4 kuopa
Ar žinote, kad kovo 31 d.

Dievo Apvaizdos parapijos 
svetainėj, įvyksta 4-tos kuo
pos gražiausias vakaras, ku- Pašluosta, A. Baltrašūnas.
ris bus vienas iš didžiausių -------------------------
vakarų 4-tos kuopos istorijoj/ IEŠKOJIMAS NR. 46.

Pirmą kartą šitoj organizn- --------------
ei joj bus atvaizduotas scenoje J^ie asmenys, gyveną Ame- 
kuopos susirinkimas. Pirmi- rikoje, yra ieškomi: 
įlinkas Šaltimeras ves susinu- Geryba, Stasys. Kilęs iš Be
kilau lietuvių kalboje ir taip, iženų dvaro, Šaukėnų vals., 
kaip mūsų susirinkimai yi‘a Šiaulių apskr. Gyvenęs Cliica- 
visada vedami, bet šį karta M°jp-
visi tie, kurie nėra vyčiai, tu- Krilžanauskas, Karolis. Ki-radienio radijo programa i .

vvks šiandie nuo 7 iki 8 vai. P™gos dalyvauti “susiriu- iš Balninkų vals., Ukmei-
orkestrą ir vak. iš stoties WGES 1360 ki- ki",e- Jio «aus Pro8'°s išgirsti, gės apskr. Gyveno Chicagoje.

kas yra mūsų susirinkimai, • Rakauskas, Mikas. Gyvenęsocvcles. Šios dienos progra-
menų. Toks veikalo pastaly- mos dainų daliai vadovaus K. kll j'e reiškia ,ir kas švaisto- C ucagoje. 
nias tai mūsų gyvenime di - Sabonis, kuris yra stropiai pa- nia- Sienkewie<z (Sinkevičiai),
dėlė retenybė. Visi veikiantie-1 sirengęs drauge su kitais dai-i Be to, P° susirinkimo, bus Stanislovas ir Rože. Iki 1913 
ji asmenys graSiai savo roles < nininkais O. Biežiene, L. Sa- labaį graži programa arba gyveno Chicagoje.
atliko. Tai nuopelnas režisie- boniene, Ant. Čiapu, P. Jan- minstrelius. Minstrelius susi- Sulys, Antanas. Kilęs iš Le 

------------ -------- - ---------------------------------------------------------------------- deda iš įvairių vaidinimų, mu
zikos, dainų ir šokių. Tai visa

Dykai
Tik šią savai
tę šis gražus 
Frieze krėslas 
su benčiuku ir 
lempa, b u s 
duodama DY
KAI su pirki 
mu šio naujos 
mados g r a- 
žans ir galiu 
go

AMERICAN BOSCH RADIO 
Visa ką už kaip parodyta

$67.50
i’iG dar niekuomet negirdėtą progą įsigyti šį radio už 
pus; kainos ir gauti dykai, rakandų, kurios yra. vertos 
be radio tos kainos.

Tai Nepaprastas Pa- 
siulyjimas Nepa

prasta Proaa!

Ši sensacinė vertybė per
tikrins kiekvieną, kad tik 
Peoples krautuvių didi pi
rkimai ir pardavimai, o 
mažos prekybos vedimo iš
laidos, gali tą padaryti ir 
duoti savo rėmėjams tokį 
radio bargenę kokio nega
linki rasti niekur kitur!

Todėl veikit tuojaus! Į- 
sigykite šį radio pusdykiai 
arba už $(>7#5O ir sy
kiu gaukite šį gražų Frieze 
krėslų, beneiuką ir lempų

DYKAI.
K miltinės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šešta

dienio i akarais ir nedėlioję nuo 10 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietn.

4177-63 ABCMES AVt !O> RICHMONO ST 2S34-4O W 43«l ST. k MA8HWOOO AVt

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
TFL. LAFAYETTE 3171 HEMLOCK 8400

CHICAGO, ILL.

PABRANGO VIŠTOS IR 
TEUUKAI

Balbieriškis, Marijampolės 
|aps. Atatinkamos apskr. savi- 
1 valdybės komisijos nutarimu, 
šio miestelio G seni trobesiai 
turės būti nugriauti. Tačiau

Giedi aidai, Ukmergės aps. n(.vjsį griautinų trobesių sn- 
Turguje pradėjo brangti viš- vininkai su, tuo sutinka. Kai 

Vakare senukas linksmas ii itoH ’r tpliukai- Cera višta iš kurie mano, kad jų trobesius
iiiūniuodanias kažkokią daine- pusantro lito pakilo ligi 4 litų, dar galima pataisyti, 
lę Įėjo į savo kambarį ir atsi- o lėliukai — iš 5 litų iki 9 
gulė. Rytą namiškiai jį rado 10 litų.
mirusį. Gydytojas pareiškė, 
kad Piarra mirė natūralia ini • 
rėia.

NAUDINGA KNYGA

ŠOKIŲ MOKYKLA

Norėdami išmokti šokti vnl- 
ę, fostrot ir kitus šokius, tai

Kančia, Viešpaties Jėzaus kreipkitės adresu:
arba Dievobaimingi Apinęsty-' 
mai apie kančią Jėzaus Kris- i 
taus dėl kiekvienos dienos per 

Rygos laikraščiai praneša, ištisą Gavenę, spauda Tilžės, 
kad Aleksandras Romanovskis, kaina 35c., galima gauti: 
kuris vadino save “caraičin “DRAUGO KNYGYNE i

“CARAITIS ALEKSEJUS” 
BEPROČIŲ NAMUOSE

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

i
LAIŠKAS

T A. D. Products, 
3133 So. Halsted St.. 

, Chicago, III. 
Gerbiamieji:

I

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

MOTERŲ SKRYBĖLĖS
MODERN MILLINERY^B

5224’/., W. 25tb STREF/R^ 
CICERO. II.U

1 Mes turime geri, ir dailių skrybė
lių pagal vėliausios mados* Mes par- 
| duodame jas prieinuma knina po 

Aš vartojau jūsų vaistus ir esu pll- fl.®® vertės daug daugiau. Turime 
nai užganėdinta. Sirgau per fi metus. ,na^’-1 ir extra size. Geras ir didelis
Gyvenimas man buvo memal-onus. . Prirink ima s.

atliks mūsų kuopos artistai. 
Šitas vakaras bus toks gra

ižius! Visi nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti ir pamatyti mū
sų susirinkimą, scenoje su į 
vairiais pasilinksminimais.

Mėlynos akeles

KARO VETERANŲ SUSI
RINKIMAS

Šiandien, kovu 22 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos mokykloj (W. 23rd PI.) į- 
vvks Lietuvių Legijono 3 pos
to susirinkimas, į kurį prašo
mi ateiti ne tik to posto na
riai, bet ir dar neįstojusieji 
lietuviai karo veteranai.

ekečių vals., Šakių apskr. Gy
veno Clinton, Indiana.

Papas, Antanas (sūnus Mo
tiejaus). Iki 1026 metais gy
veno sulig adreso: 3240 South 

nion AvPllllG, Chicagoje. jimus be jokio pakenkimo Ir J trum-

Varašinskas, Antanas. G v- pą ,aiką- Nurykit tabletė,« RU b‘«- 
• kučlu vandenio. Skausmas išnyks!

VenęS Chicagoje. ' Tai yra taip lengva atsikratyti i
. , »». . „ , danties skaudėjimo; galvos skaudė-

AllkSiC'jau išvardyti asmenys jimo nuo kokios nors priežasties.

prašomi atsiliepti ir kiekvie- Musku'« ^amai; pa*'n,a,n‘yslzl nuo 
1 reumatizmo, lumbago; delei šalčių ar
nas, kas kę nors apie juos ži- persidirbtmo, lengvai nuveikiami.

v ' . . . Tie neišaiškinami moterų skausmai
I.Otų, yra prašomas suteikti tuojaus būna suraminami, 

žinių. Bet kokia žinia bus bra- ' M°dernlSka8 hudas skaus-

ngiai įvertinta.
Lietuvos Konsulatas,

Room 19(44—201 No. Wells St. 
Chicago, Illinois

KEISTAS NUJAUTIMAS

Prieš kėliau dienas Apeninų

Va.rtojau visokių daktarų vaistus, 
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant ope- 
racjios.

Kai vienas žmogus patarė T. A. D. 
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų, 
bonkų. Tu-oj pasijutau geriau. Išvar- 
tojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai 
sveika. Vęliju visiems savo geriau
sioms draugams vartoti T. A. D. me
dicinų.

Su pagarba,
Mrs. P. Zenavick. 

3919 W. 47th St., Chicago. Iii.

Managerka, p-lė Smilglutė.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus
šitokių laiškų mes turime šimtus, forničiiis ir kitokius dalykus. 

T. A. D per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegeibsti ir I 
gelbės toliau.

Musų patarnavimas y r a 
greitas, geras ir nebrangus.T. A. D. PRODPCTrS 

3133 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

HORTCAG^BAHKERS
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome

mų yra su Bayer Aspirin. Jo veiki
mų daktarai užgirių. Jie žino. kad 
Tikras Aspirin yra saugus — -nega
li padaryti žalos. Jis neveikia šir
dies. Dėžutė ir tabletės visuomet 
turi Bayer Kryžių.

Jus visuomet insite Bayer A-'pl- • i .i-xi • • m
rin kiekvienoje aptlekoje h jeigu V1SUS legftllSkuS popierius. To 
jus perskaitysite ištirtus nurodymus
ir jų prisilaikysite, us visuomet su
silauksite pagelboa. Jus išvengsite 
daug kentėjimo, jeigu jus tik atsi
minsite apie Bayer Aspirin tabletes.

iki ame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

i Mes pervežame daiktus iš 
ir i kitus miestus.

4,

R. ANDRELIUNAS
(Marųucttc Jcwclry & Radio)

PirkjisieJi pas mus už |5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.

' 2650 West €3 St., Chicago, III.
Tel.

Hemlock 8330

Susirinkime bus apsvarsty- miestelio Calestano gyvento
ji svarbūs reikalai. las Jeronimas Piarra, 88 mę-

Visi karo vyrai, neužmirški- tll amžiaus senukas, atsikėlė

HiiiioiiicHiiMiiiiHiimiiiiiiiiimiiiiiitmimmii'uiiHimiiiuiiiiiMiiMMHdiiilai

I A. F. CZESNA’S BATHS I
te to susirinkimo!

PADĖKA

Reiškiame gilių padėką už
jūrio vabalninkiečiams, kurie 
prisiuntė aukų atnaujinimui

lytą kaip paprastai, apsirėdė 
gražesniais drabužiais, nuėjo 
pas kleboną išpažinties ir pa
prašė, kad jam duotų Komu- | 
Tiiją paskutinį sykį. Klebonas | 
nustebęs klausinėjo, dėl ko sa- = 
kęs paskutinį sykį. Senukas 5

TURKIŠKOS RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS 
IR ELEKTROS TREATMENTAI

ŠVEDIŠKI MANRšTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS 
Treatmentai vteokių ligų. .reumatizmo, nervu atitaisymo, šalčio

ir taip lobaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentąl. ,

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

KAMBARIAI DC.L FERGlTifclIMO
Moterų skyrius atdaras Ctarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties

I

f

4644 SO. 
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

I )ė! geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALIiEY 
PRODUCTS 

Oiselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1389

Jasiuliškių koplyčios ir kapi- Paaiški™> kad Dipvas M Pa‘ | 
nių, būtent: 1) Paulina Bon- ;auk?s’. įr •»*« negalįs‘nepa- I 
stantinė, iš Brooklyn, N. Y. k5ausytb

$10.00; 2) Povilas Baltrašū- Atsisveikinęs su klebonu, nu
nas iš So. Boston, Mass. $10; ėjo pas stalių ir paprašė, kad 
3) Antanas Klinga (per Bal- iki vakaro jam padarytų pa 
trašūną) $10; 4) Juozas Svin- prastą, bet stiprų karstą jo 
tiekas $10; 5) Steponas Ka-
piinskas $10; 6) Stasys Klin
ga $5; 7) Stasys Čyžius $5;
8) Kazimiera Aukštikalnienė 
$3; 9) Petronėlė Peleekienė
$2; 10) Antanas Aukštikalnis 
$1; 11) Morta Budvidienė $1;
12) Ona Perekštvtė 50c.; 13)
Antanas Grubis iš Cicero, TU.
$5.00.

Nuoširdžiai dėkodami auko-

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 5
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ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU 

ŽOLĖMIS
Specialis 5 Dienų Namų
Treatmentas su Žolėmist

Duodamas Dykai
šios pastebėtinos Žolių Gyduolės 

yra moksliška kombinacija geriausių 
Europoj, Amerikoj Ir Rytų Indijoj

Pavasaris 
Jau netoli

Namų Statymo Kontraktorlui 
Statau įvairiausius namus prieina! 

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ

Telefonas Hemlock 663#

Tetef Republic

D. GRICIUS
ORNERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namui kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
prieinam įausto* ..

2452 WEST 69th STREET

tojams, pranešame, kad surin- surinktų žoilų. Tūkstančiai, kurie 
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per- 

ktomis IŠ Tamstų ir parapijos eitus 33 metus. Motina Helena, 1721 
1091 t • i-»i • w 47 st.. Chicago, Iii. pasiūlo Jumsaukomis, 1931 m. Jasiuliškių 5 „,enų Nftmų Trentmentų. Nueikite

koplyčiai Uždėtas skardos sto- pa" dėl **° žudomojo treatmento.
' <e taipjau dėl nemokntnos egzamln«cl-

gas ir atnaujinti altoriai. Šią jos. kad surasti kokia IStlkrųJų yra 
.' . . .... Jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy

vasarą rengiamasi atnaujinti duoitų jūsų ilgai reikalinga. Atsineš-
koolvčios vidus idėti nmiii kitę š) apgrsinlmų. Atdara Iki 8 v. Koplyčios vigus, jaeti nauji vak ,kl 2 val. p,,tų.
langai, pristatyti šaly bobin- J®l»u ris negalite ateiti asmeniškai.

. ... rašykite Motinai Helenai aprašydamičiaus lavoninę ir atremontuoti «avo itgų ir ji prisius jums gyduo-
kap, tvorą (milraa); tiem.

“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvį DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTRAK 

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ

TMst. 
look IMT

Namų Telaf 

Republic 6<8H

JOHN YERKES
Plumbtag A Heatlng Lietuvi. 

KONT RAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuota. 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET




