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Telefonas: Roosevelt 7730

Kinų sukilimai Mandžiurijoje plinta
RYTOJ LAIDOJAMAS fl. A. KUNIGAS
F. KUDIRKA

... *
m

BOLŠEVIKŲ VYRIAUSYBĖ PRIVERS
TA NUSILEISTIVALSTIECIAMS

■ •

Laidotuvėse dalyvaus J. E.

Radikalai Ispanijoj sudegino

Kardinolas Mundelein
"V3

VELIONIES KŪNĄ LANKO MINIOS
ŽMONIŲ

vienuolynų
M

VELYKŲ DIENĄ AIRIAI TURĖJO
DEMONSTRACIJAS PRIEŠ ANGLIJĄ

Ledų suremtas garlaivis “ Fellow-Craft” Erie ežere. Jis negali pasijudinti iš vietos, ki
Rytoj, kofo 30 d. laidojamas a. a. kun. Feliksas Kudirka, ti garlaiviai negali jo pasiekti. Laivo įgulai reikalingo maisto pristato lakūnai, jgulos yra
Marijonų Vienuolijos Provincijolas. 9 vai. rytų Aušros Var 21 vyras.
SOVIETŲ VALDŽIA NUSI
SUKILIMAI MANDŽIŪtų bažnyčioj bus giedamos egzekvijos. Giedos kunigai ir Var
LEIDŽIA VALSTIEČIAMS
RIJOJ
gonininkų choras. 10 vai. rytų atvyks Jo Eminencija KarTTp LIETUVOS SUSIARTINI ITALIJOJ BANKAI NEGALI
VADINTIS KATALI
kinolas Mundelein. Tų pačių valandų prasidės gedulingos šv.
J *
MO SU LENKIJA
MASKVA, kovo 28. — So
ŠANGHAJUS, kovo 29. —
KIŠKAIS
Mišios, kurias celebruos kun. L. Draugelis, M. I. C. Asistuos:
KLAUSIMAS
vietų valdžia įsakė, kad atei- Žiniomis iš Mandžiūrijos, te
diakonu kun. A. Andriušis, M. T. C., subdiakonu kun. A. Va
RAGINA PAŠALINTI
i tyje valstiečiai nebūtų varu nai gyventojų ir kimi kariuo
lančius. Ceremonijų tvarkytojas bus kl. Pr. Skruodenis. Prie,
ROMA, kovo 29. — Naujai
KAUNAS, kovo 28. — Vo
SAUSUOSIUS'
verčiami įeiti į ūkių komunas, menės sukilimai prieš japonus
Jo Eminencijos Kardinolo kunigu pagelbininku bus J. M į
kietijos spauda nenutraukia atidaromi Italijoje bankai pra jei jie to nenori. Tik norintie- ir jų sukurtų naujų vvriausydidžiai gerb. pral. M. Krušas, o diakonais kun. A. Skripkus '
savo aitriausių puolimų prieš dėjo vadintis katalikiškais ba ji gali telktis į komunistiškus jl»ę kai gaisras plinta.
ir kun. H. J. Vaičiūnas. Pamokslai bus sakomi bažnyčioje' Chicago majoras Cermak’as
nkais, kad tuo būdu gauti dau
kolektyvius ūkius.
,
„........................
sako, kad piliečiai per rinki- Lietuvą dėl įvykių Klaipėdos
ir kapuose.
I Sukilėliai uzeme jau visų eigiau indėlininkų.
krašte,
kur
imta
varžyti
panVelionieš karstų neš klierikai vienuoliai marijonai. Kars- mus balsuodami turėtų atsilę miestelių. Stipriai .ginkluo
Šventasis Sostas apie tai
žvelgti į visus kongreso na germanų veikimas. Lietuvos
AIRIAI
PRIEŠ
ANGLIJĄ
to garbės nešėjais pakviesti šie asmenys:
tų sukilėlių gausingi būriai žyrius, kurie dirba priešingai pi-! Pus£ palaiko ne tik Estija ir patyręs kreipės į fašistų vy
Adv. Jonas Brenza, Metropolitan State Banko pirm.
—
Įgiuoja naujos sostinės Čangriausybę, kad ji ši svarbų klau
liečiu nusistatvinui, t. y. ku- Latvija, bųt ir Lenkija.
Dr. Silves ras Brenza, Metropolitan State Banko ižd.
r___________________ DUBLINAS,. .kovo 28. — k,no link. Susitiks su galinga
simų patvarkytų. Vyriausybc‘
, . k
Antanas Bacevičius, Lietuviij Bernaičiu Kolegijos Rė rie pildo ten sausųjų fanatikų
Į Lietuviui
letuviuį spauda svarsto tacj paskelbė įsakymų, kad ba- akar vis°j Air^°j ivyko ra- japonų kariuomene.
mėjų Chicagos appkr. pirm. ir Liet. Kat. Federacijos vice porus.
Į klausimui aįli santykių užmez- Ūkai jokiu būda
?auaa
ir.
ftS'’- -■ •M
pirm.
----- - ------- " ~ ~--------- '
! girnų su Lenkija. Kai kas spėrespublikoniškos
armijos
pa
 RADIKALAI SUDEGINO
katalikiškais bankais, jei ne
Adv. K. Česnulis nuo katalikų profesionalų.
radai, atkreipti prieš Angliju.
GATVĖJE NUŠAUTAS
1 ja kad Klaipėdos konfliktas
turi Bažnyčios autoriteto lei
VIENUOLYNĄ
Juozapas J. Elias, ITniversal State Banko pirm.
gali lietuvius suartinti su len dimo žodį “katalikiškas” var Buvo minimas 1916 metų Ve
Adv. F. B. Mastas, Valstybės Gynėjo padėjėjas.
Velykų vakarų gatvėje nu kais.
lykų dienų airių sukilimas
toti.
MADRIDAS, Ispanija, kovo
Antanas Nausėda, Liet Labdarių Sąjungos Centro pirm.
šautas Carinen Spinelle’as, 40
prieš
Angliju.
Vakarykščių
de

Antanas Lapinskas, L. Vyčių Centro pirm. ir “Vyties”
29. — Malaga provincijoj ra
Vatikano laikraštis “Osser.
m. amž., 175 W. Polk gat. į Klaipėdos klausimu Varšu
monstracijų obalsis buvo: “Vi
red.
dikalai vadovauja maistiškni
va daug susidomėjusi. Nes jei Romano” paaiškina, kad pri..
.
.
..siškai atskilti nuo Anglijos ir
Dr. Jonas Poška, buvęs L. Vyčių Centro ir Liet. moksl. Kaip paprastai, policija nėra Vokietija atgautų Klaipėda, sidengus
darbininkų streikui.
Katalikybe įvairiausi!
.. ..
nda tos žmogžudystės Rūdinin
,
,
...
v
. Britanijos imperijos,
s-gos pirm.
Vadu sukurstvta streikininlenkai netektų Dancigo karido- sukčiai daug katalikų žmonių
.
į
£
Ignas Sakalas, L. Vyčių Chicagos apskr. pirm. ir “Drau kų.
,
ku gauja Antiauera miestai#
pinigų pasiglemžė.
riaus.

go” redakcijos narys.
Dr. Jonas Simonaitis nuo kat. profesionalų.
Leonardas Šimutis, Am. Liet. R. K. Federacijos virė
pirm. ir “Draugo” redaktorius.

BOLŠEVIKŲ PASIRUOŠI- , užpu(()ė ir

MAŽAI MOKESČIŲ
MOKAMA

VOKIETIJA JSPfiJA LEN
KUS IR LIETUVIUS

DERYBOS BE PAVYKIMO

MA! SIBIRE

„Jegin„

Trejybės vienuolynų.

MASKVA, kovo 28. — Pa- ANGLAI STIPRINS KARO
ŠANCHAJUS, kovo 28. —
Iš Cook’o apskrities iždiniUOSTĄ
BERLYNAS, kovo 28. — Kelinta diena ria daromi su- tys bolševikai jau viešai priapskr. pirm.
j nko ofiso pranešama, kad mosi rinkimai, kad pradėti kinu Pa^ista’ kad Mandžiūrijos pa
Laidotuvėse dalyvaus daug kunigų ne tik iš Chicagos, Į kesčių ,už 1930 metus mažai Vokietijos apsaugos ir vidaus
taikos dervbas su japonais.'sieniu 3ie daro Pla^ius mdlitaLONDONAS, kovo 29. —
bet ir iš kitų miestų. Taip pat organizacijų ir draugijų at-! įplaukia. Iki šioliai sumokėta reikalų ministeris gen. GroeBet
neturima
pavykime.
Vie-l
rinius
Paruošimus.
Kai
kur
Anglijos vyriausybė nuspren
ner’is vyriausybės varde įspė
stovai. Tenka girdėti, kad daug žmonių ruošiasi atvykti iš apie
rniiijonų dolerių,
sųlvgų
nenori
pripažinti
dirbdlna
apkasus.
dė
kiek galima stiprinti Sinja lenkus ir lietuvius, kurie r.ų
visų Chicagos miesto dalių ir miesto apylinkių.
'________
gapore karo laivyno stotį.
A. a. kun. F. Kudirkos kūnas yra pašarvotas Aušros i&ęi|IQTI CVFTIM&ai i ai grasina Rytų Prūsijai. Mini kinai, kitų — japonai. Šie pa
UŽ
MOTERŲ
LAISVĘ
Tam tikslui parlamente bus
Vartų parapijos klebonijoj. Kasdien velionį atlanko gausiu**
ALIAI steris pareiškia, kad tas vokie starieji nenori ištraukti ka
reikalaujama 3 milijonų sterl.
gos žmonių minios. Atvyksta ir iš tolimesnių Chicagos apy
čių kraštas yra savanorių sau riuomenės iš Šanghajaus sri
Praėjusį
šeštadienį
iš
Chi

MEXICO
CITY,
kovo
28.
—
svarų.
linkių. Visi, su kuo tik tenka kalbėtis, gailisi, a. a. kun. Ku
gojamas. Visa Vokietija yra čių. Tad' kinai nenori turėti j
cagos
traukiniu
į
New
Yorkų
'
Meksikos
kongreso
rinkimuo

dirkos, kuris tiek daug dirbo lietuvių katalikų visuomenės
pasirengus duoti ten prūsams derybų.
išvežta 136 deportuojami sve
se pirmu kartu tarp kandida VOKIETIJA NUGINČIJA
gerovei.
reikalingų militarinę apsaugų.
Kinai sako, kad japonai tv tų yra dvi moterys. Jos sako,
timšaliai.
Šiandien, 4 vai. popiet, velionieš kūnas iš klebonijos bus
čiomis trukdo derybas. Jie no-l
nori įeiti kongresan, kad: kraBERLYNAS, kovo 28.
atlydėtas i Aušros Vartų bažnyčių, o 7:30 vai. vakare bus
MASKVOJ VIENAM KIAU ri laiko savo pozicijų sustip
atlaikyti gedulingi mišparai ir kun. P. Vaitukaičio, Dievo SKIRIAMAS SVARBION
što moteris gelbėti iš vergijos J, Valstybių prekybos rūmų
ŠINIUI 40 CENTŲ
rinimui Šanghajaus apylinkė Jos nori lygybės politikoje.
Apveizdbs parap. klebono, pamokslas.
'prezidentas S. H. Strawn’as
VIETON
se.
Gavome žinių, kad ryt Į laidotuves atvyksta J. E. RockValdančioji kraštų revoliucija™^’ kad Voki<*ii* Sian‘
MASKVA, kovo 28. — Ke
fordo vyskupo Hoban atstovas J. M. pral. McGuire, kun.
Cook’o apskrities komisijonė partija vra priešinga šiam d,en gal ir
inokfUi ™
Mc,Mellon ir kun. M. Urbonavičiaus lydimas. Atvažiuoja ku nierius VVhealan ’as mokesčių lintas mėnesis šiame mieste ADVENTISTAI NEPRIPA moterų judėjimui.
;
yeParadl^’ 1x11 Paa‘
ŽĮSTA POPIEŽIAUS
nigų ir iš rytinių valstybių, nes ir ten a. a. kun. Kudirka apeliavimo board’o nariu pa per maža kiaušinių. Užsiliku,kiau
ji
visgi
kiek mokės.
KVIETIMO
buvo gerai žinomas. Taip pat atvyksta Šv. Marijos, Thomp skyrė Ed. J. Hughes ’ų, buvu sieji parduodami po 40 centų
Vokietijos vyriausybė užgi
vienas. Pranešama, kad daug
PANAIKINTI MIESTUOSE
son, Conn. vedėjai — kun. dr. J. Navickas ir kun. J. Jakaitis.
sį “board of review” narį. kiaušinių iš atokiausių Rusi
na minėtų pareiškimų. PažvWASHINGTON, kovo 26.—
Į tas iškilmingas laidotuves širdingai kviečiame daly Kol kas jis dar nesutiko.
RINKIMAI
imima, kad vyriausybės nusijos dalių prisiunčiama.
Taip vadinamųjų “septyniij
vauti ir plačiųjų Chicagos ir apylinkių lietuvių visuomenę.
j statymas nekeičiamas — VoKviečiame atvykti į laidotuvių pamaldas ir paskui palydėti j
dienų adventistų” (protestan ROMA, kovo 28. • Ttahjos ,
npmokės reparacijų.
APIPLEšfi BUTĄ
amžinojo atilsio vietų — Šv. Kazimiero kapines. Kviečiame
GAL KESINTASI PRIEŠ tų šaka) pildomojo komiteto parlamentas pravedė įstatymų,
savo artimuosius rėmėjus ir visų kolonijų lietuvius.
susirinkime nepripažintas ir kuriuo panaikinami miestuose
KANCLERĮ
11 ŽMONIŲ ŽUVO
Turinčiųjų automobilius prašome pasitarnauti savo drau Nešini didele Velykų lelija
nepriimtas Šventojo Tėvo Pi valdininkų rinkimai. Pati vy
du
plėšikai
gavo
progOR
įeiti
AUDROJE
gams ir pažįstamiems, pasikviesdami juos kartu atsivežti j
BERLYNAS, kovo 29. — jaus XI kvietimas, kad prote riausybė juos skirs.
NOGALES,
Meksika, kovo
į
butų
tryliktajam
namų
aukš

pamaldas ir nuvežti lydint į kapines.
Badenweilerio rezorte ties vie stantai grįžtų Romos Katalikų
28. — Kalifornijos įlankoje
Prašome tų dienų atidėti savo kasdieninius reikalus j šalį te, 2920 Comirtonivealth avė. nu viešbučiu susprogdinta bo Bažnyčios vienybėm
JAPONIJA
APLEIS
T.
audros metu žuvo 11 žmonių.'
ir atvykti suteikti paskutinį patarnavimų brangiam lietuvių Išėjo pagrobę 32,000 dolerių mba. Kitam viešbuty yra ap
Pareiškime
adventistų
ko

SĄJUNGĄ
brangenybėmis ir pinigais.
tautos sūnui.
sistojęs kancleris Bruening’as. mitetas pažymi, kad jieme y------------ORO STOVIS
Antanas J. Žvirblis, Chicagos Liet. R. K. Federacijos

Spėjama, kad vyriausybės
ir pirklių suvažiavimų. Bus
MONTGOMERY, Ala., ko
tariamasi rasti priemonių su vo 28. d— Alabamos valstybę priešai prieš kanclerį arba kė
Chicago Association of Co- laikyti mokamų mokesčių eik- ištiko kitas tornado (viesulas). sinosi, arba jį įspėjo. Policija
įtaria fašistus.
Šiuokart žuvo 9 asmenys.
mmerce sušaukė čia biznierių vojimų.
PIRKLIŲ SUVAŽIAVIMAS

ra taip negalima būti įRomos
TOKIJO, kovo 28. — Ja
Kat. Bažnyčios nariais, kaip (ponijos vyriausybė nusprendė
CHICAGO TR APYLIN
KĖS.
— Šiandien numatomas
popiežiui negalima būti jų baž Į apleisti T. Sąjungų, jei ji ims
nvčios nariu.
.
kištis į Mandžiūrijos reikalus. gražus oras; kiek šalčiau.
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“ D R A U G A S”
Išeina

kasdien, išskyrus

sekmadienius

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nego
jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam
tikslui pašvo ženklų.

tina,

nuo

11:00 iki

12:00

vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.
/
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVOS LENKIJOS SANTYKIAI

Šis klausimas šioulis dienomis pasidarė 1
aktualus. Ypatingu rūpestingumu jį svarsto
Lenkijos spauda. Kai kas ir Lietuvoje kelia
balsų, kad, girdi, reikia keisti politinę kryp
tį santykiuose su Lenkija. Apie šį reikalų
pradeda rašyti ir Amerikos didžiulių dienraš
čių korespondentai.

Tų progų kalbėti apie Lietuvos Lenkijos
santykius davė vokiečių didelis įniršimas dėl
direktorijos pirmininko (aiškaus Vokietijos
agento) atstatymo ir dėl Klaipėdos Seimelio
paleidimo. Yra žmonių, kurie mano, kad1 su
vokiečiais nebebus galima susikalbėti, kad iš
jų pusės gresia Lietuvai pavojus, dėl to Lie
tuvai kito kelio nesu, kaip tik taikintis su
Lenkija.
Momentas, žinoma, yra įimtas. Nuo pa
vojų Lietuva nebuvo ir dabar nėra laisva.
Vokiečiai triukšmauja. Visai ramiai žiūrėti
į jų triukšmų negalima. Tačiau ir karščiuo
tis nėra reikalo ir pavojinga. Besikarščiuo
jant nuo vilko ant meškos galima užšokti.
Lietuvos politikams visada, o ypač šiandien,
reikia šaltai ir rimtai užsienio politikos klau
simus- svarstyti.
‘ Vargu daug kų Vokietija laimės savo
friukšmavimais. Jų būtis šiandien yra tokia,
kftd jie, nori ar ne, turi taikingai su savo
kaimynais gyventi. Juk jie patys ne vien po
litinį, bet ir ekonominį skaudi? krizį gyvena.
Juos slegia reperaeijų ir skolų našta, kuria
negreit nusikratys. Didžiulės valstybės budria
^takim seka vokiečių sųjūdį. Teišdrįsta tik kar
du pagrasinti Klaipėdai, visi Vokietijos kai
mynai ant kojų stotų. Žinoma, tai nereiškia,
kad Lietuva tuo faktu gali ramintis. Vis gi

<.

padienis, kovo

29

d.,

1932

ilgainiui Vokietija sustiprės. Lietuva taip pat
ligi 1931 m. sausio buvo dire- tasai lietuvių kraujas jau ne
juk iie vien šių dienų gyvena. Su savo galin-j
) ktorijos pirmininku. Kaip 111a- bus paniekintas ir Klaipėdos
guoju kaimynu turės turėti santykių. Įsikarš- i •
...
r~-i7 •. x
•
•
tome, Reisgys yra senas ir u ,- reikalai eis geryn. Tegu vokie
čiavę vokiečiai gal ir norėtų šiandien Lietu !
aįpedos kiašto gas). Vaike lietuvių jaunimo lus klaipMiažių lietuviy vei.
čiai dūksta sau ir triukšmau
vos politikos išprovokuoti, kad! jie padarytų re. *onJaJau sudaryta: pir- organizacijose. Dirba dviejų kėjas jr
prityręs
ja nors ir visai*! pasauly! Lie
klaidų, prie kurių jie jeigu ne šiandien, tai ^lumnkas Simaitis, nariai To- mokytojų draugijų valdybose. lorijos darbe
tuviai to nebijo. Tad galime
ateityje galėtų kibti. Dėl to ir reikia didelio “Sius, Kadgynas ir Reisgys. Yra didelis patriotas lietuvis.
Tųlišius yra 45 metų amž. sveikinti savo Tėvynę Lietu
Direktorija yra nelyginant Tad galime neabejoti, kad jis
atsargumo vedant politikų su Vokietija.
Būdamas 17 metų amžiaus, at vę už tokį susipratimų ir drųVadinamoje dabartinėje Klaipėdos byloje mažo masto (maštabo) minis- sugebės garbingai stovėti Klai vyko Amerikon ir čia išėjo sumų tarptautinėje politikoje.
teisybė yra Lietuvos pusėje. Lietuva daro terių kabinetas. Naujosios di pėdos krašto vyriausybės prie aukštesnįjį ir aukštųjį (teisių) Tegu stiprėja Lietuva!
tai, kas teisinga ir ginasi nuo valstybės su rektorijos nariai jau pasiskir šaky, tinkamai valdys tų kra
Jūrų Gėlė
mokslus universitete. Buvo ad
vereniteto įžeidimo. Vokiečiai imperializmo stė pareigomis. Direktorijos štų ir,, kas labai svarbu, gins
karštlige serga. Politišku atžvilgiu Lietuvos Į F*1 ndninkas Simaitis ves mo- lietuvybės reikalus, — taip vokatu ir 1922 m. grįžo į tė
ODA I& VILNŲ
'kyklų (švietimo) ir teismų kaipX visa lietuvių tauta trok- viškę. Nuo 1923 m. buvo au
pozicija yra stipresnė.
kštu valdininku prie direkto
Jei vokiečiai ir uždarytų sienų Lietuvos skyrių; Kagdynas ves finansų šta ir linki jam. Tepadeda jam rijos. Mums malonu, kad da Anglų spaudoj pasirodė ži
prekėms, dėl to nėra ko išsigųsti. Juk Vokie skyrių; Reisgys — policijos, Dievas!
bartinės direktorijos nariu y- nių, kad anglų mokslo ir pra
tija nėra vienintelė valstybė, kur Lietuva gali susisiekimo, miškų ir (žemės Reisgys yra 46 metų am
ra mūsų tautietis amerikietis, monės pažangoj instituto la
išvežti savo žemės produktus ir nusipirkti ūkio skyrius, o Tolišius — ‘sa žiaus. Išėjęs mokslus, 1905—
čia mokslus išėjęs ir šio kul boratorijoj, po kelių metų pa
reikalingų mašinų ir kitokių prekių. Mums vivaldybės (komunalinį) ir 1908 metais tarnavo vokiečių
tūringojo krašto dvasios pri stangų, dabar pasisekė paga
rodos, kad praeis karštis, vokiečių akys pra labdarybės skyrius.
kariuomenėje. Prieš didįjį ka
sigėręs. Be abejonės, jis, kai minti iš vilnos medžiagų, kari
siblaivins ir santykiai vėl snsinormuos. Bet Visi dabartinės direktorijos rų daug darbavosi Klaipėdos
po amerikietis, bus darbštus netik turi odos išvaizdų, bet ir
iš esamo krizio Lietuva pasimokė, kad pa nariai yra vietiniai lietuviai, krašto lietuvių visuomenėje ir
ir sumanus Klaipėdos krašto visas jos ypatybes. Ji turi vi
vojinga yra pasiduoti vokiečių įtakai. Svar kilę iš Klaipėdos krašto. Tik jaunimo draugijoje. Po karo,
valdžioje. Ta ypatybė labai sas tas geras savybes, kurių
bu su Vokietija gerus santykius palaikyti, bet Kadgynas yra vokietis, bet lo kaip Klaipėdos kr. Lietuvių
ieškoma odoj. Naujai pagamin
reikia saugotis vokiečių įsigalėjimo ne tik jalus lietuviams, iš profesijos Susivienijimo narys, buvo Ta svarbi.
Klaipėdoj, bet ir visoj Lietuvoj.
pirklys. Jis anksčiau (nuo 19- utos Taryboje. 1919 m. išrink Taigi, dabartinės Klaipėdos ta medžiaga jau išbandyta ir
praktikoj pasirodė labai tin
Lietuvai, be abejojimo, būtų sveika už 27 m. gruodžio 2 d. ligi 1930 tas į Klaipėdos apskrities sei kr. direktorijos nariai yra lakanti vartojimui. Iš jos gali
megzti gerus santykius ir su Lenkija. Tačiau rugpiučio 16 d.—t. y. 2 metus mėlį, 1920 m . į pirmuosius žc- bai vykusiai parinkti. TO y- L
odos da„nūs, 1921 m. į » geri patrijota. pažymėję romi7?ktak
,
būtų pavojinga eiti prie jų, kol Vilniaus ir pusdevinto mėnesio) buvo mės ūkio rūmus
yra labai tvi
klausimas tebėra neišspręstas. Be Vilniaus direktorijos pirmininku (pre Klaipėdos miesto tarybų. 1922 klaipėdiečių tautiško susipra
rta, nepraleidžia vandeny ela
jokių santykių negali būti ir nebus. Lenkai, zidentu). Jis yra 71 metų am m. kaipo Lietuvos delegacijos timo kėlimo darbe ir visuome
stiška ir skiriasi nuo odos dar
žinoma, pasinaudodami kilusiu konfliktu tarp žiaus.
narys, dayvavo Paryžiuje pa niškam jų veikime. Be to, du tuo, kad net savo ploniausiam
Lietuvos ir Vokietijos, didelę propagandų va
Pirm. Ed. Simaitis yra 35 sitarimuose dėl Klaipėdos kr. iš jų yra tarnavę ne bet kokio
ro, kad sudarytų sau palankių pasaulyje opi metų amžiaus, mokytojas. 19- ateities. Po Klaipėdos atvada je, bet vokiečių kariuomenėje. išdirbiny turi visas stiprios
nijų ir parodytų, kad ji šiame krizyje yra 14 m. jis buvo paimtas į vo vimo, 1923 m. buvo Simonai Kaipo buvę kariai, jie pasižy- odos savybes. Ji, lygiai, kaip
«
Lietuvai palanki ir galėtų jai padėti. Ji gal kiečių kariuomenę, o 1915 m. čio (sukilėlių) direktorijos mės savo ištikimybe Tėvynei ir oda praleidžia orų ir todėl
mano, kad Lietuva užmirš Vilnių ir kalbėsis fronte buvo sunkiai sužeistas nariu. Nuo 1925 m. vasario li Lietuvai, drausmingumu, darb iš jos gali būti gaminami ir
su ja dėl santykių užmezgimo. Bet toks len-!ir pąskiau buvo paleistas iš gi 1926 m. sausio mėn. buvo štumu, na, ir grie&tumu, kurį rūbai. Šiai medžiagai paga
kų pasisiūlymas patarnauti, būtų meškos pa- kariuomenės. 1917 m. baigės Borclferto direktorijos nariu. vokiečiai taip labai mėgsta! minti buvo pavartota, be vil
nos, dar kiek celiuliozas, gu
tarnavimas Lietuvai.
Vokietijoje mokytojų semina-Į Prieš rinkimus į 1-jį ir 2-jį Kad jie turi ir turės tokių yIšvada aiški: kol Vilnius nebus sugrų- rijų, buvo lietuvių kalbos mo Klaipėdos kr. seimelį buvo vy patybių, tai rodo, kad ir tas mos ir odos liekanų.
žintas, jokių santykių tarp Lietuvos ir Len kytoju ir lietuvių mokyklos riausios rinkimų komisijos pi faktas, kad šios direktorijos
Meksikoj, Aarako štate 1,kijos negali būti.
vedėju Klaipėdos krašte. Jis rmininku. Nup 1927 m. gruo sudėtimi labai nepatenkinti
400 metrų aukštumoj yra ne
pasižymėjęs kaip sąžiningas, džio ligi 1930 m. rugp. mėn. vokietininkai.
didelis miesteliu Titepek, jo
DĖDE SAMAS — SPAUSTUVININKAS uolus mokytojas ir geras jauUžtat galime džiaugtis, kad
buvo Kadgyno direktorijos
visi gyventojai yra akli. Dau
suomenės auklėtojas (pedago nariu. O nuo 1930 m. rugp. Klaipėdos atvadavime praliegumas jų aklais gimsta, kiti
J. Valstybių vyriausybė savo lėšomis iš
laiko didžiausių pasauly spaustuvę, kurioje
Vyriausybės ^spaustuvėje spausdinamos išspausdino 3,400,447,250 įvairių rekordų, bro nustoja regėjimo po keliolikos
spausdinami įvairiausi vyriausybėm rekordai, brošiūros apima visų šiame krašte žmogaus šiūrų, informacijų ir knygų rekordų.
savaičių. Šiam miestely nusto
visokios brošiūros ir didelės brangintinos in gyvenimų, visus gamtos turtus ir visų gy
Išspausdintas žemės ūkio metraštis už ja regėjimo kiekvienas žino
formacinės knygos. Ši spaustuvė yra Wa- vūnijų ir viskų, kų tik galima krašte užtikti, 1931 m. Tai didelis 1,200 puslapių tomas. gus, pagyvenęs ilgesnį laika.
shingtone ir joje dirba apie 5,000 darbininkų. rasti ir matyti. Visus raštus pagamina ne 400,(XX) kopijų spauda kainojo 273,320 dolerių. Gyventojai verčiasi žemės lū
Kaij) žinoma, krašto vyriausybė išlaiko kas kitas, kaip tik rinktiniai specialistai. Aiš Iki šiol parduota vos 756 kopijos, o 380,138 kiu, gatvėmis vaikščioja su
galybes biurų ir komisijų. Šios Įstaigos vis kinami Įvairiausi klausiniai. Ypač žemės ū- kopijas kongreso nariai dykai paskleidė po lazdomis ir ieškinėja kelio.
gi šį tų veikia. Nėra visam krašte tokio daly kio srityje nuodugniai viskas svarstoma ir visų kraštų. Įdomu, kaip daug žmonių gali Namai visi yra be langų. Šiam
miestely akli yra ne tik žmo
ko ir daikto, kurio biurai neliestų. Apie viskų išalkinama. Kas žmogui yra neaišku, arba naudotis tuo veikalu.
Tik vienam žemės ūkio departamentui nės, bet ir visi gyvieji pada
jie aiškina raštais. Tie raštai išleidžiami bro norėtų gauti bet kokių apie kų nors informa
šiūromis ir knygomis. Kai kurios brošiūros cijų, gali sveikas kreiptis į tų ar kitų biurų spaustuvė pagamina dideles krūvas informa rai, kaip tai: arkliai, karvės,
avys, šunės, katės ir tt. Mokdykai gyventojų tarpe skleidžiamos, jų pa Washingtone. Iš ten gaus reikalingų nurody cinių lapelių — biuletenių.
Taigi, Dėdė Šamas yra didžiausias pa slininkar jau seniai tyrinėja
,
reikalavus siunčiamos. Už kitas reikalingas mų.
keistų šio miestelio gyvenimų.
mažas primokėjimas.
Ši vyriausybės spaustuvė 1930-31 metais 'šauly spaūstuvininkas.

LIETUVOS ŽYGIS
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Velykos fronte

(Pabaiga)
— Vyrai! — prabilo jis: — rytoj Ve
lykite, mūsų namiškiai melsis Dievui. Mes
gi, kariai, kovosime dėl Tėvynės. Rytoj
švintant mums įsakyta paimti miestelį,
kurį jūs jau gerai žinot iš ankstyvesnių
kautynių. Ir mes jį paimsime, nors ten ir
yra dvigubai daugiau priešų, negu mūsų.
Šį miestelį Velykų atminimui mes sude
gime ant Tėvynės aukuro ir miestely drau
ge su mūsų tautiečiais užgiedosime “Link
sma diena mums atėjo...’’ Pasiruoškit žy
giui, už 10 minutų išeinam. Išsiskirstyti!
— užbaigė eskadrono vadas.
Išsiskirstyti nebuvo reikalo, nes visi
turėjome viskų, kas mums buvo reikalin
ga. Todėl, užrūkę ir susibūrę krūvelėmis,
dalinomės mintimis, kas dabar darosi na
muose, kų daro priešaky mūsų esantieji
pėstininkai, kaip mes užimsime miestelį
ir kaip mus sutiks gyventojai.
Po Ų) minutų ilga mūsų vora išsitie
sė purvinu, išmindžiotu keliu. 18 raitų guearų prašvilpi! pro šalį, taškydami mus
purvu, ir išnyko nakties .tamsoje. Už pur
vų mes, pėstieji gusarai (tada dar ne visi
turėjome arklius), juos sukeikėme, ir kar
tu buvom jiems dėkingi, kad jie saugos
mus ir kad mums nereikes braidžioti klam

pesniuose, negu kelias, arimuose.
vienas, kitas gaidys. Nė vieno šūvio, tik
Eskadronas ėjo tyliai, nors iki pėsti-' rakietos į dešinę ir kairę kyla į padangei,
ninku užtvarų buvo daria kilometrai. Prie ir vėl tamsu, paslaptinga tyla.
šaky mūsų nė vieno šūvio, tik retkarčiais
Slinkome lėtai ir atsargiai. Dažnai
sustodavom,
klausėmės, būrio vadas tik
įvairiaspalvių rakietų pašvaistės kažkur
mirgėjo priešaky, neramiai lojo praeina rino slinkimo kryptį ir vėl slinkom prie
muose kaimuose ir viensėdžiuose šunes, kin, sulaikydami kvapų, nedrįsdami sukoiš trobų išeidavo moterys ir, žegnodapnos sėt ar tvirčiau pastatyti kojų...
mus, šnabždėjo: “Dieve, palaimink juos p’
Galų gale sustojom, būrio vadui įsa
Purvas žemėje, o danguje lyg šypsosi kius, tyliai išsiskleidėme grandine ir su
nuims mėnulis ir mirkčioja milijonai žvai gulėm į šlapių arinių. Įsakymas — gulėti.
gždžių. Nežiūrint purvo klampumo, mums Krečia drebulys, einantis iš žemės pavasa
kažkaip linksma, patinka, kad moterys rio šaltis, rodosi, taip ir veržiasi į sušilu
mus laimina, kad ne viena mergelė giliai sius mūsų kūnus.
atsidus ir atmins savo bernelį, kuris gal
Priešaky mūsų, kokių 600 metrų at
stunie,
sužibo vienas kitas žiburys, jų vis
dabar kur ten kitame Lietuvos krašte taip
pat brenda purvais, eidamas į kovų dėl darėsi daugiau. Ir į mūsų galvas vėl skver
Tėvynės, kad mėnulis taip gražiai švie biasi mintys: Velykos, žmonės keliasi ir
čia ir mirkčioja žvaigždės, kad mes esam eina bažnyčion, o kų daro bolševikai — ar
pasitikėdami savo jėgomis miega ar budi,
tvirtai įsitikinę nugalėti bolševikus.
Štai, pėstininkų, užtvarai, o už pus ar ginsis, ar niurna puolant bėgs kaip kiš
antro kilometro —- bolševikai, stipriai įsi kiai !
x
tvirtinę miestelyje. Iš čia mes pradėsime,
Dangus pradėjo brėkšti, miestelyje
pulti, — reikia eiti atsargiai, nes priešo kažkaip nedrąsiai praskambėjo bažnyčios
žvalgai gali slankioti visomis kryptimis. varpai. Tik dabar mes supratome, kad per
Raitieji gusarai nusėdo nuo arkliu, daug greit ėjom; bet tai yra amžinoji 2-jo
eskadrono vadas duoda paskutinius įsa Į būrio yda, visada mus peikia ir juokiasi,
kymus. Pulsime iš trijų pusių, raitieji liks kad esam karštagalviai. Skubinam kur rei
užpakalyje, rezerve.
kia ir kur nereikia, čia buvom gerai nu
Būriai, išsiuntę patrulius, išnyko nak bausti, nes kalendami dantimis išgulėjo
ties tamsoje, ir jų šešėliai susiliejo su me apie porų valandų, ir tik tuomet at
medžiais ir krūmais.
minėtu eskadrono vado įsakymų pradėt
Jau 1 valanda. Kur ten ėmė giedoti atakuoti; kai žmonės sueis bažnyčion. Ba

žnyčia mūrinė, taigi mūsų tautiečiams
joks pavojus .nuo mūsų kulkų negrės, o
antra, musų Valio susilies su jų bažny
čioje giedamu Aleliuja.
Visai tyliai nuaidėjo grandinėje siun
čiamasai įsakymas “pirmyn” — ir mūsų
būrys tyliai pradėjo šliaužti miestelio link.
Šliaužiatn. Purvas lenda už aulų, ne
smagu jausti peršlapusias alkūnes ir ke
lius, granatos kabinasi už mažiausio že
mės grūzelio...
Rusiškas “stok, kas eina” perskrodė
nakties tamsų, ir beveik tuo pačiu momen
tu aštri vado komanda “pirmyn, ata
kon!”, tartum viesulas, pakėlė mus nuo'
žemės ir metė priekin.
Nejutau nieko, tiktai kaip per sapnų
iš visų pusių girdėjau kulkosvaidžių kle
gesį, karabinų tarškėjimų, duslius ranki
nių granatų sprogimus, kažkų rėkiau bėg
damas priekin ir šaudydamas nesi taiki
nant, mačiau kaip gusaras Ilgūnas kara
bino buože sutriuškino bolševikų kulko
svaidininkui galvų; kur ten virtau aut
tvoros, kažkam smarkiai dūriau karabinu
į veidų.
Visiškai prasiblaiviau bažnyčios aikš
tėje, kur iš visų pusių gusarai varė ne
laisvėn paimtus bolševikus ir nešė paim
tos iš jų ginklus. Pro mus lyg žaibas pra
ūžė mūsų 18 raitųjų gusarų su aukštai
iškeltais kairiais. Tai jų pareiga galutinai
į baigti su bolševikais ir toli juos nuvaryti.

Šautuvų šūviai dar ilgai tratėjo žie
mių kryptimi, bet darėsi vis retesni ir re
tesni, ir pagaliau visai užmirė tolumoje.
O bažnyčioje iš visų apšviestų langų į
orų skverbėsi bažnytinių giesmių aidas,
galingai aidėjo Aleliuja ir iškilminga pro
cesija pradėjo slinkti iš bažnyčios į šven
torių.
— Vyrai, padėkotom Dievui už laimė
jimų! Valio Lietuva! — tartum perkūno
trenksmas nuaidėjo galingasai lietuviškas
valio: gusarai paskui vadų nusiėmė ke
pures, suėjo į šventorių ir be komandos
suklupo... Aukštai iškeltu Šv. Sakramentu
kunigas palaimino eskadronų, ir išvaduotų
tautiečių liendrojo džiaugsmo ašaros ly
dėjo nuotaikingąjį Aleliuja...
Purvini, prakaituoti, kruvini ir kau
tynėse apdraskytais rūbais, su rūkstan
čiais ir dar karštais karabinais gusarai
susimaišė su procesija, kuri ėmė lėtai slin
kti aplink bažnyčių. Giedųjo tik vyrai;
užkimusiais, bet drąsiais balsais padėjo
jiems gusarai, moterys verkė iš džiaugs
mo ir ne viena senutė ar užsimiršusi mer
gelė apkabinus pabučiavo gusaro prakai
tu ir krauju apsipylusį veidų.
X
Aleliuja, Aleliuja! Kaip Kristus atsi
kėlęs daugiau nemirs, taip ir mūsų bran
gioji Lietuva amžinai gyvuos, Laisva, Ne
priklausoma, Galinga!
I. Kraunaiiis

V
Antradienis, kovo
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svarbūs ir jei mes negalime
imaistu”, dr. Bergius štai ką
ČIGONŲ PAPROČIAI
kad gautų daugiau doval
bendrauti su jumis ranka j
pasakoja:
Kaime, kur įvyko pirmi
rankų, tai bendraujame ben
— Mes, vokiečiai, niekuo- j čigonų papročiai griežtai krikštas, čigonams negali!
drais įsitikinimais. Nors mus Vokiečių Nobelio premijos met negalėsim išsiversti be draudžia vežimuose, kuriuose nei vogt, nei burt (tshortl
Stancikas ir Stulginskas netoli Rašinskienes. Sta skirtų ir platūs okeanai ir toli lauretas dr. Bergius, neseniai
užsienio mityboj, jei neišra- gyvena čigonų šeimos džiauti dorgert), mat, tai atneštų
niulis grąsina Varakuliui. Dideli Mandravic- būtume už horizontų, bet tu vienam užsienio laikrašč.io re- Isirn naujo cheminio būdo mai-1 moteriškus baltinius ir iška- dikiui žalos,
rime vieni kitų nepamiršti. porteriui papasakojo nuosta- ,g^0 ganiy|)ai išplėtoti. Mano binti sijonus. Kodėl, nežinia, Čigonai veda labai
ko ir Misiūno laimėjimai
bių dalykų aptp savo moksli- |n)anymu> geriansias hMas bfl. Gal sveikatos išrokavimas, o
Mergina plaukuose
“Vardan senų kunigaikščių nius darbus?
Švęsdami garbingųjų šv. St., Cbieago, III......... 468,980
tų
paversti
medį
gyvulių
mn-i
gal
dėl
kitų
priežasčių.
Čigo

raudonų juostelę.
atminimo, sukurusių Lietuvų,
Velykų šventę, kaikurie “Dr S. Staniulis, 6651 S. Talman
“
Anglies
suskystinimo
”
da

stu.
Jei
mano
šios
rūšies
ban

nas
ranka
ar
galva
palietęs
nuo jūrų iki jūrų, mes turi
Čigonai turi savo slapta ra^
augo” vajaus kontestininkai Avė., Cbieago, III. .. 348,950
rbus,
—
pasakoja
dr. Bergius, dymai būtų fabrikų organi pakabintų moteriškės drabužį
me Lietuvų dar labiau kelti,
štų, dantyraščio išvaizda. Juo
nepamiršo pasidarbuoti ir ka M. Varkalienė, 6315 So. Lin
— pradėjau prieš dvidešimts zuoti, tai mes iš malkų ir me yra laikomas baletchidu, t. y.
skiepyti tėvynės meilę.
naudojas kitiems čigonų bū
talikiškai spaudai. Viskonsi- coln Avė., Chicago, III. 315,320
metų. Aš ėmiau tirti klausi džio liekami galėtume papil nustojęs garbės. Čigonė nustoteikti žinių, sužinot. Ra“O pirmutinė kliūtis visa mų: kaip atsiranda žemėse an dyti anglies hidrato nepritek ja garbės,Jtri vyrai pamato riams
nietis Mandravickas pirmuti V. R. Mandravickas, 815-45
š() ant sicnų ir medžių Bflrio
nis atsiuntė naujų “Draugui” St., Kenosha, Wis. .. 297,200 tatn baisus ištautėjimo slibi glis, kaip augalų, ypačiai me lių. Pagal mano išskaičiavi jų dėvint marškinius
vadas yra ir jų teisėjas.
“Laivui” prenumeratų ir, P. Petrauskas, 14 Johnson nas. Būdėkite jūs ten Dėdės džio, medžiagos pasikeičia į mus, būtų galima su 20,(XX)
Gyvenamuose vežimuose či
Čigonui mirus, jį apvelka
Šamo žemėje. Lietuvoje mums toki kūnų, kuris teikia tokių naujų darbininkų kasmet iš
žiūrėkit, ką padarė: pralenkė st., Binghamton, N. Y.
gonė motina negali gimdyti. Į puikiais drabužiais ir į karsta
............... ......... 280,890 taip pat tenka daug būdėti. sukoncentruotų energijų? Nu ūkio išimti apie 2—3 milijo
ne tik savo rivalių Gilienę,
Bet jei tas įvyksta, čigonai sudeda daiktus, kuriuose gy
bet ir Petrauskų. Matant, kaip
Ag. Gilienė 3131 Emerald Kryžiuotis per amžius min stačiau, kad su aniems lai nus festmetrių medžių ir per
visai sunaikina vežimo vidaus vas būdamas labiausiai mėgo.
smarkiai Gilienė su Mandra- Avė., Cbieago, III. .. 264,890 džiojęs, mokinęs ir deginęs kams nepaprastai aukštu du dirbti juos į gyvulių maistą.
įrengimų. Vaikui neduoda čiu Čigonai karstų išpuošia juovicku lenktyniavosi, aš perei J. Aukškalnis, 1354 Harri- šventųjų Lietuvų, vėl kėsinasi jų spaudimu, galima pakarto Jau treti metai tas perdirbi
lptuko. Vos kelių dienų kūdi-j domis apyrankėmis,
tų savaitę! šaukiau Petraus son St., Gary, Ind. .. 193,100 į jų.
i Bet šiandie visa tauta ti gamtos darbų laboratorijoj, mo būdas yra techniškai ir kį jau pratina gert vynų, deg
Kaimas, kur yra palaidotas
kui: bral, budėk, artinas pa A. Valančius, 1226 S. 50 vieninga. Ji išlaikys bet kokį ir pagaminau iš augalų me- ūkiškai įvykdomas, o paskuti
tinę, alų. Vaiko krikštas vi
vojus. Teisybė, mano balsų Avė., Cicero, III......... 192,000 bandymų, net ir paskutinį — jdžia anglį. Kitais metais nuė- niaisiais metais jis pagerintas
čigonas, yra laisvas nuo va
sam romanitschel (būriui) vkaro
žygį.
”
gysčių ir kitų apgaulių, nes
jtrauskas išgirdo, vakar atO Kazlauskienė, 4356 S.
jau ‘toliau ir bandžiau arčiau ir patobulintas.
ra svarbus dalykas. Krikšto
Vadinasi,
į
mūsų
spaudos
lintp naujų prenumeratų, sa Rockwell st., Chicago 160,350
'7
*Tv. 7““’!
priešingai, velionis negalėtu
prieiti prie’ problemos: kaip
tėvais kviečiami gatsche (ne
. . , .
platintojus
—
kontestininkus
vo balsų skaičių žymiai pav
.
..
,
,
.
,
.ramiai
karste ilsėtis,
Grybas, 2244 W. Adams
galėčiau iš anglies gauti že
čigonai), nes svarbų, kad at-1
daugino, tačiau nepajėgė atsi St., Chicago, III......... 158,270 net ir Lietuvoj žiūrima kaipo mės aliejų. Žemėse toks pasi
neštų dovanų. Kartais tų patį
Vežimas, kuriame mirė čiMisiūnas, Roseland, III. 245 į darbuotojus, kurie dirba kil keitimas trunka kelis milijo
laikyti prieš viskonsinietį. Gikūdikį krikštija du ir trys gonas yra sudeginamas, gi šeilienei, be abėjo, bus suprizas, W. 108th St................ 160,470 niausi tautos darbų, kad iš- nus metų. Su viršiau minėtųi kartus įvairiuose kaimuose, I ma kitų įsitaiso. Vilkijietis
kad jos įenktynių rivalius taip
Rėkus, 1850 Wahansia avė., tautėjimo pavoji? ko toliau-, ja aukšto spaudimo technika
toli pirmyn nuėjo.
Chicago, III................. 143,360 šiai nuo išeivijos nustūmus, bandymas vėl pavyko. Tas bū
Antru, taip pat dideliu, lai A. Žolynienė, 6709 Archer kad atmušus visokias svetimas das vadinasi slėgimo hidravi\
mėtoju pasirodė roselandietis Avė., Chicago, III. ... 119.950 klaidingas idėjas, kurios skle mu: anglis prie 200 atmosfe
Misiūnas. Pereitų savaitę jis,
Sutkus 1007 Eight st.,Wau- idžiamos čia visokio sorto be rų spaudimo jungiama su van
Taigi denilio dujomis. 200 atmosfe
Grybas ir Kazlauskienė buvo kegan, UI.................... 103,300 dievių, materialistų.
matome,
kaip
garbinga
yra rų atitinka maždaug. 10,000
pradėję tarp savęs žūtbūtines
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
lenktynes. Iš jų Kazlauskienė PI., Chicago, III......... 88,200 būti katalikiškos spaudos pla klgr. spaudimų į plokštumų
Velykas šventė su pergale. Bet
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. tintoju. Dėl to, visa katalikiš rankos plaštako didumo. Juk
po Velykų, kaip matome, Mi Melrose Park, UI......... 85.850 koji visuomenė turi ko labiau galima įsivaizduoti, kad to
siūnas ne tik Grybui, bet ir
A. Condratas, 1706 S. Ma- siai tuos kilnius darbuotojus kiomis nepaprastomis aplin
Kazlauskienei netikėtų dalykų yomensing avė. Phila. Pa. gerbti, jiems Visame pagelbė kybėmis kyla ir nepaprastos
. išprovijo. Misiūnas, be abejo,
............................ 63,700 ti. Katalikiškos spaudos pla cheminės reakcijos. Aukšto
dabar vysis Valančių ir AukšA. G.udenas, 6807 C. Camp tintojai yra didžiausi mūsų spaudimo hidravimu gautasis
kalnį.
bell av., Chicago, III. 63,000 veikėjai.
žemės aliejus yra neblogesnis
Marketparkietis
Staniulis
Bugentavičius, 1616 N. Lin
už tikrąjį ir iš jo taip pat ga
jau seniau yra šitaip pasakęs: coln St. Chicago, III. 61,90(1 į Londono Gamtos Istorijos lima destiliuoti lengviuojus a“nenurimsiu, kol Varakuiio
Gaižauskas, 148 E. 107tli st.. muziejus gavo iš Madagaska- liejus, benzinų ir dizelių alie
nepralenksiu”. Ir matome, Roseland, III................. 57,400 ro paukščio aeiyornis kaulus, jų. Jau Leuna fabrikai prak
kad jis užsispyrusiai to laikoVaicekauskas, 4242 S. Ma- 12 pėdų aukščio. Apie tuos tiškai realizuoja šį išradimų.
• si.. Veik kasdien daro naujus plewood avė., Chicago, III.
Apie kitų savo darbi) dalį.
paukščius pasakojama arabų
........................ 32,000
* žygius ir dideliais šuoliais ar
padavimuose.
“medžio pavertimų gyvuliu
tinas prie Varakuiio. VarakuBacevičius, 1850 IVabansia
lis kol kas tyli ir žiūri, ar-gi Avė. Chicago, III........ 26,700
nepritruks Staniuliui energi
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
KARAS JAU PASKELBTAS
jos. Tiesa, Staniulis dar gana Scranton, Pa................ 25,850
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimą varo
toli užpakaly, tačiau vajaus
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
vedėjas pakuždom Varakuliui Herrin, III.................... 23,100
katalikų larkraštis
, sako: Petrai, geriau ankščiau
Ip. Tamška, 2334 S. Oakley
savo stoviu susirūpinti, negu Avė., Chicago, III. .. 20.35C
paskui gailėtis.
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
korio išėjo jau keturi numeriai.
Šio vajaus lenktynėse da ford, m......................... 5,800 “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikais rū
A. Langmanas, 4521 S. Wapirmas toks atsitikimas, kad
pimais
klausimais.
, du kontestininku greta viens shtenaw Avė. Chicago,
LAIVAS "FRANCE”
17,700 “SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
, kito eitų. Šitų matome tarpe IH............................
•
daromus priekaištus.
Stanciko ir Stulginsko. Stan A. Nemčiauskaitė .. 8,501
Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas” rengia
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000 “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
cikas pralenkė Gubystų, o
ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Havrą
laimėjimus ir džiaugsmus.
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
A. Paukštis 2225 S. Oakley
Stulginskas — Janušauskų,
“
SPAUDA
IR
GYVENIMAS
”
skiriamas
visiems
tiems,
ku

vynę
Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į
J^ibystų ir atsistojo greta ave.„ Chicago, Iill......... 1000
rie nori būti šviesiais ir su
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų
^^Hnciko. Dabar abu, paspauJ. Baltrūnas, 945 N. 25 St
patarnavimų.
sipratusiais
katalikais.
^uę viens kitam delnų, eina ant E. St. Louis, III.......... 1,000
“SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
1, Rašinskienes pozicijos. Rašin- J
vienam.
• skienei, žinoma, šilta darosi.
“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
Vienam kuriam ji izi gali ne
\
Amerikoje 1 doleris.
pasiduoti, bet kai du vejasi,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.
“SPAUDĄ Ift GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
norėdami atimti iš jos pirme
TELEFONAS ROOSEVELT 7790
Pr. Rųmanauskas.
nybę, tada jau reikia didelių
“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
pastangų, kad atsilaikius. Žiū Pradedame gauti laiškų net
minarija, Lithuania.
rėsime, kas dėsis toliau. Įsi- iš Lietuvos, kur taip pat, kaip
, smaginęs kuris jų gali net iki čionai tūkstančiai skaitytojų,
jubiliejiniu
, pusės milijono balsų sukaup domisi dideliu
ti! Visiems padarytų suprizų. “Draugo” vajumi. Štai, pa
AND RUNN—Brolhct Gii« Wm Righl Tlicrc \jM1c11 fl G11
Šiandie kontestininku sto vyzdžiui, V. D. iš Kauno šiaip
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Avė., Cicero, III......... 478,500 je “Draugų” apie jūsų milži
V. Stancikas, 1706 W. 47 niškų vajų. Linkiu ko didžiau
St., Chicago, BĮ......... 477,900 sių pasisekimų. Amerikoj reiA. Stulginskas, 1628 S. 50 galinga, kad rimti ir tautiški
Avė., Cicero, III. .... 477,90 laikraščiai ko plačiausiai išsi
F. Gubysta, 4355 S. Mozart platintų. Juk jūs ten, spaudos
St., Chicago, BĮ.........,476,600 darbuotojai, esate vieni iš lieA. J. Janušauskas, 1301 S. jtnvybBs pamatų. Jūsų darbai
K 50th Ct., Cicero, III. .. 476,500 į mums, palakusiems NepriklųuP. Varakulis, 724 West 181 somoj Lietuvoj, nepaprastai
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Antradienis, kovo 29 <1. 195 •’

000 litų, Klaipėdos kraštas su
tuvių ėjo pasiklausyti gražių linus Šv. Antano parap. sve5,1(X),000 litų, Vilkaviškio appamokslų ir pasinahdoti Die tainėje.
skr. 4,700,000 litų, Marijam
vo malonėmis ir atlikti vely
Komisija
MISIJOS
polės — 4,600,000 litų, Kauno
kinę išpažintį.
— 4,500,000 litų, Kėdainių —
Tretininkė
XA. L. R. K. Moterų Są
3,900,000 litų, Raseinių — 3,
<ierb- niūsl* kleb- Vanagas
jungos 2 kuopa rengia balan
lei palyginsime atskiras pe tais naudojosi 198' Imperaty <MM)tOOO litų, Rokiškio — 3,200,- Pūkiai, pasirūpino^ mūsų padžio 3 d. lygiai 8 vai. vakare
luotų Žemės Banko ba- vinės pieninės, iš kurių 48 ra 000 litų, Alytaus — 2,500,000 rapija, kad naujų Altorių gru
kauliukų lošimus. Dovanų bus
I
o pozicijas su tomis pat nkinės ir 150 garinių.
litų, Ukmergės — 2,400,000 sime. Pakvietė tėvų Alfonsų,
daug ir gražių. Įžanga tik 25
30 m. balanso pozicijomis, Nežiūrint to, kad pieno per litų, Mažeikių
2,200,000 li pranciškonų, kuris laikė misi Velykų pirmų dienų Sumų
centai. Bus duota “door pri
pastebėsime, kad vekselinės pa dirbinio bendrovės paskolos tų, Telšių — 2,000,000 litų, U- jas nuo kovo 24 d. ir per Ve
lietuviams laikė kun. Drauge ze
ir bus duota kitokių
skolos eina žemyn. Taip, 1930 grįžta į bankų normaliai, tie tenos — 1,700,000 litų, Šakiui lykas 40 vai. atlaidus. Daug
lis ir prašė visus pasimelsti dovanų.
Ateikifp visi
nesiAieiKite
visi pasiBi. graudžio 31 d. vekselių disnema2e
_
— 1,700/MM) litų, Tauragės — vietinių ir net apylinkės lieo auga.
už a. a. kun. F. Kudirkos sie
kontas siekė iš viso 12,184,000 Mat> augant 8vje9to gal„_vbaii 1,500,t MM) litų, Trakų — 1,400,lų; o kas gali, dalyvauti jo
ADVOKATAI
Uty, į kuriy Simų įėjo 4,257,-, ten|;a didinti trobegiai pirkti 000 litų, Kretingos — 1,200,- žymiai uzsivansiavę privačio
laidotuvėse
ateinantį
trečia

000 lity smulkių yokselimy pa-,
jos maSin„s ir t t Pasitai. (190 litų ir paskutinėse vietose mis skolomis ir kitais reika
skolų, kurios buvo išduotos,,.o picniaėse ir įvairiy nell0r. stovi Seinų apskr. su 670,000 lais. Šiuo momentu Žemės Ba dienį.
nukeutėjusiems nuo nederliaus nlaJlunŲ, tet galilua tur6ti vil. btų ir Zarasų apskr. su 650,-1 nkui yra paduota apie 4,500
(John Ragdziunas Borden)
naujų prašymų. Prašomoji su
šiaurės ūkininkams. Peram, L w U(. n(.00rI1,allmlai.kre 000 litų.
ADVOKATAS
ma siekia 25/)00,000 litų. Nors
kartu su Klaipėdos skyrium,, ditQ inspekcijos priežiūros dėDėl į skolintų žemės plotų
----------- x
105 W. Adams St., Rm. 2117
veksehy diskontas siekė iš vibus paMintL
šiuo momentu dėl lėšų stokos
tai
didžiausias
procentas
visu
paskolos
duodanlOB
tik
flkini
.
Telephone ltandolph 6727
so 9,184,000 litų, į kurių sumų i
Štai, jau kovo 29 d.. Čia tą 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
k„
kreditas
įeina diskontuoti vekseliai šiau Labiausiai išaugo ipotekinės ūkininkų valdomų žemių yra nkanis, kuriems
kreditas v™
yra dieną įvyks jaunamečių są-gieTelephone Roosevelt 9090
rėš ūkininkams jau tik 826,000paskolos. 1930 m. pabaigoje įkeistas Žemės Bankui Šiaulių labiausiai reikalingas, Žemės čių kauliukų lošimai. Jauna- Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
litų sumai. Vadinasi, bendrai 83,446,000 litų. Vadinasi, per apskrities — 17,16 nuoš., to Bankas ir ateity, padidėjus mečiai nuoširdžiai kviečia vi
vekselių diskontas per perei pereitus metus ipotekinės pa liau eina Biržų apskr. — 16,60 lėšoms, stengsis tenkinti w kre sus atsilankyti. Teinąs eis se
tus metus sumažėjo 3,000,000 skolos padidėjo 29,000.000 litų. nuoš., Vilkaviškio apskr. — ditais tik darbštesnius ir pa- serų naujo namo fondui.
ūkininkus, atsižve
ADVOKATAS
litų. Smulkios vekseljrftės^pas- Iš šių paskolų miesto nauja 15,05 nuoš. Mažiausia zerm s
Miesto Ofisas 77.W. Washington St.
yra
įkeista
Kretingos
apski;,
kolos šiauriečiams sumažėjo kuriams teko 5,220.000 litų, gi
lgdamas į svarbiausius reika Visi, kurie atsilankysite, tu Rooin 1502
Tel. Central 2978
Valandos:
9
ryto
iki 4 po pietų
—
3,29
nuoš.,
dar
mažiau
Sei

likusi
78,226,000
litų
suma
te

lus ir į bendrą ekonominę kon rėsite “good time”. Visi, di
3,431,000 litų, padidėjo gi ve
deli, maži, seni ir jauni į mū Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
kseliuos paskolos sąskaiton ko ūkininkams. Iki naujų me nų apskr. — su 2,67 nuoš. Ap junktūrą.
— 6 iki 9 vai.
Klaipėdos skyriaus 428,000 li tų išduota 184 paskolos 3,942,- skritai, visos Lietuvos Žemės
“D. N.” sų jaunamečių kauliukų loši- 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
000 litų sumai, Kauno miesto Bankui yra įkeista 10,36 nuoš.
tų.
Namų Tel. Hvde Tark 3395
visos
valdomos
žemės.
Geres

Tel. Randolph 518 7
naujakuriams
ir
1,278,000
litų
Vekselių paskolos diskonto
forma 9,184,000 litų sumai yra 59 kitų miestų naujakuriams. niais laikais ūkininkai buvo
A. A. O LIS
tekę: Smulkaus kredito drau 78,226,(MM) litų ipotekinių par
ADVOKATAS
gijoms 5,854,000 litų, atskirie ketų teko ūkininkams, kurių
11 SOUTH LA SALLE STREET
ms ūkininkams 2,152,000 litų skaičius naujiems metams sie
Room 1934
Tel. Randolph 033^
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
ir kitoms koperatyvinėms or kė per 20,000 su 450/)00 ha
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti 3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562
ganizacijoms 1,178,000 litų, iš žemės.
sutikim*
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrą ir sudarė
Valandos — 7 iki 9 vakare
slmas—
Ipotekinių paskolų daugiau
viso 9,184,000 litų.
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
sutartis
su
didžiausiomis
laivų
kompanijomis,
taip
kad,
kužalti*
r„e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom
Kitų nemažų pozicijų Žemės sia turi Šiaulių apskritis —
krutinti*?
Banko balanse sudaro pasko daugiau kaip 15,500,000 litų,
panijos laivus.
los smulkaus kredito draugi antrą vietą tuo atžvilgiu uži
Šiemet “Draugas” ruošia dvi ofįciales ekskursijas į
LIETUVIS ADVOKATAS
joms — jų pagrindiniam kapi ma Biržų apskr. — daugiau
Lietuvą tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš New 155 N. Clark St., Room 909
Yorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu L REDLR1K Vili,
talui. Šios paskolos tiekiamos kaip 7,000,000 litų, toliau ei
Telephone FRANKLIN 5745
na
Panevėžio
apskr.
su
6,700,Namai:
3117 S. Union Avė.
o
antra
BIRŽELIO
16
D.
laivu
FRANCE.
iš valstybės lėšų, už kurias iTelephone VICTORY 2213
mama 3 nuoš. metinių palū
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija,
kanų. 1930 m. gruodžio 31 d. ar
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
TĖVAMS IR BROLIAMS MARIJONAMS AMERI
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
šios paskolos siekia 1,865,999
čiai, turi gauti leidimą sugrįžti—reentry permit.
litų, pereitų metų pabaigoje
«
KOJE. Uolūs darbinikai Kristaus Vynyno. Šio didžio
šie kreditai siekė 2,247,000 li
Tat,
nevėiuokite,
ateikite
į “Draugo” Laivakorčių Aliūdesio valandoje, mirus Jūsų Mylimam Vadui kun. F.
tų. Vadinasi, smulkaus kredi
gentūrą, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti j
Kudirkai, kuris paliko Jus našlaičiais kartu su visa ka
to draugijos pereitais metais
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
talikų visuomene, siunčiame širdingiausią užuojautą.
tūra už išrūpininią kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
naudojosi Žemės Banko kre
skaito — patarnauja dovanai.
ditais 5,854,000 litų ir pasko
PETRAS CIBULSKIS IR ŠEIMYNA
lomis pagrindiniam kapitalui
Kurie norėtų važiuoti į Europą anksčiau ar vėliau, ga
2,247,000 litų, iš viso 8,101,lite pasirinkti laiką ir laivą sekamai:
000 litų.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis:
Šiais metais manoma kredi
DIDŽIAI GERB. TĖVAMS MARIJONAMS
Balandžio—April 2 d. — EUROPA
tus smulkaus kredito draugi
99
M
8 d. — 1LE DE FRANCE
raliavęs
Liūdime su Jumis — netekote švento Vado,
joms praplėsti, ypač kredituo
99
20 d. — EUROPA
jant tas draugijas, kurios su
mes ilgų metų Prieteliaus. Testiprina Jūs Visi99
SORE THROAT
23 d. FREDERIK VIII
gebėjo geriau susitvarkyti,
galis!
29 d. COLUMBUS
daugiau sutraukti indėlių ir
Llsterine užmuša slogų ge
5 d. — BREMEN
Gegužio—May
99
99
malus veik akymlrkoj! Tas
labiau praplėsti savo kreditus.
14 d. — PARIS
ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS
lengvina gerklę ir šalina so
99
99
•17 d. — COLUMBUS
Čionai reikia pastebėti, kad
pėjimų. Llsterine apsisaugo
99
99
28 d. — FREDERIK VIII
smulkaus kredito draugijos sė
nuo slogų. Nesenai tirta 102
3
d.
—
ILE
DE
FRANCE
Birželio—
June
žmo«ių
per
2%
žiemos
kmingai auga ir tvirtėja stam
>>
n
7
d.
—
BREMEN
mėn. Kurie
gargaliavo su
besniuose centruose. Draugijos
99
TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI
Listerine sirgo, 1-3 mažiau,
16 d. — FRANCE
gilesnėse provincijos vietose,
1-3 trumpiau Ir tį lengviau,
dėl didžiai gerb. visuomenės darbuotojo,
negu tie, kurie negargaliavo.
valsčiuose, savo gy vumo nepa
Marijonų Provincijolo kun. F. Kudirkos
Lambert I’harmacal Co. St.
rodo. Matyti ūkininkai yra la
Louis, Mo.
mirties, A. L. R. K. Federacijos darbuoto
biau linkę nešti savo sutaupąs
jų vaidu reiškiame širdingos uižuojautos.
ir kreiptis savo kredito reika
Reducųs COLDS
lais į vietas, kuriose jie nuo
A. J. ŽVIRBLIS, pirmininkas
lat atlieka prekybinius savo
L. KREKŠCIUNAS, raštininkas.
reikalus. Iš viso pereįtaiš me
tais buvo kredituotos 243 smu\ ■H
lkaus kredito draugijos.
f’ s
Z’S UNCLE
Sekanti Žemės Banko stam
bi aktyvinę pozicija yra pas
kolos specialių einamųjų sąs
kaitų pavidalu. Naujiems me
tams šios paskolos siekė 14,793,000 litų. Didžiausia šios
pozicijos suma 8,612,000 litų
tenka pieno perdirbimo ben
drovių organizacijoms, likusi
suma teko kitoms žemės ūj<io
gaminių perdirbimo ir preky
bos organizacijoms: ‘Maistui’,
“Lietuvos Cukrui” ir kit.

OIVIA1AMEMIOJE

’asdien gaus korespondenciją
visi Lietuvos gyventojai

MELROSE PARK. ILL

JOHN B. BORDEN

CICERO, m,

A. A. SLAKIS

LIETUVON?

Sloan’s

CHAS. A. PEPPER

Lihiment

LISTERINE

66%

Labai daug dėmesio kreipia
ma į pieno perdirbimo bendro
vių kreditavimą. Pereitų metų
pabaigoj Žemės Banko kredi-

linksminti ir dykai išmėginti
savo laimę.
Rengimo komisija
REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI
“DRAUGE".

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA-MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin-

sų
iš vi8ll
giriųelement
vi8Oktųl- medžlų

kraštų svietu
alieJų
Deks.

nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir atJ
šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
možnių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gru
zinam. Parsiduoda visur.
Klauskite
taip, DEKEN’S NEW DISCOVERY
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD,

CONN.

DOUBLE
ACTING
Tėmyk keikų gražu
mų ir jų šviežumo
išlaikymų.

40YEAR* Į
25 ounces for 254 ’
MĮLDONSCF PO’JNDS USED
BY OUR COVEANMENT

SKINITCHING ENDS
when aoothing Žemo la uaedl

Right fromthefirsttouch, antiseptic,
healing Žemo takes the itching
misery out of moeųuito bites, rashes,
and many other skin afflictions. Try
it also for itching, 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 instantly eases razor-smart. Always
have Žemo nearby wherever you go.
Afiy druggist. 35c, 60ė, >1.00.

Buy gloves with what
it savęs
Nerelk mokėti 60c.
dantų mostį. Llsterine
oth Pašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai ji
kia. Jų vartotadam&s
metus sutaupai $3.00.

už
To25c.
vei
per

LISTERINE TOOTH RAŠTE

25*
F « k*

.ta*'

,

T

-

J / nfpadienis, kovo 29 d., 1932

I

d r i

grounds. Tlie seiection of a
purk is something to cheer
our baseball fans, botli young
and old. lf we find a suitable
place you will be able to enjoy
tbe game in big league style
įsitting <iuite comfortably in a
I grandstand. This is just ano-

n

g

i

g

POSĖDŽIAUJA
West Side.— Besiartinant
Aušros Vartų parap. tradici.

1

.

I

D A K
. .

i onsaB Tel- Grovehiu oen
Res. 8707 S. Artesian Avė.

A R A I:

DR. SUZANA A. SLAKI^^H

nei vyrų vakarienei, visi vyTel Qrovehul 0617
rai, pamiršę visus kitus dar
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų
bus, net ir politikų, posėdžiau
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Al^H
gydytojas
ir
chirurgas
ja ir energingai ruošias vaka
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
2423 West Marąuette Road
1
(Vakarais:
Utarninke ir Ketverge iki 1 vai.).
i'tber means of keeping our rienę suruošti ko puikiausia. Vai.: 2-5 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Seredoniis ir Nedėliomis pagal susitarimų.
Nedvlioj susitarus
(8tli at Providenee. The namo J vouįį, togetlier.
Vieni užimti tikietų platini
Otiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 33951
oi the players sliould be gi v-j Qur own association ir for-įmu, kiti rinkimu produk-1 Tel Ofiso 4050
- --------------------------------------------------- J
Res. 9865 \------- —
jen to the connnissioners attliein,įng an unipire’s union. Sueit į tų sulig sustatyto menu (val-

SPORTS ASSOCIATION
NEWS
---------------

DR. J* J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

Tlie baseball season kas be-įsame time so tlieir status ainy įaction lias beconie necesssry gių surašo), varg. Brazaitis,
Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6912
Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914
gun and our boys are dėvįs-i be detennined according to»i,ecauSe of the exorbitant fees “bizi” su dviem vyrų chorais J
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
ing plaus to develop a K oi center records. it is the desiie i eharged by official umpires. su kviestiniu svečių vyrų ar
736 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.)
KENOSHA, W1S.
L elianrpionsliip nine. !Six te- of the baseball connnissioners į ą'Jiese gentlemen take eight tistų iš kitur, kiti kitais rei
Vai.: 1-8 tr 6:11-8:26 vai. vak.
Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare
Ofiao vai.:
ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitartu
ams liave expressed tlieir in- to work as aealously as did dollars for eacli game tliey su- kalais. Pasiruošimas vedamas Nao 1 iki 4 Rezidencija:
______________________________________ —------------- 3904 — 71st Street
tention to enter the league tlieir predecessors in basket-: pervįge> gįying us ąuestiona- tvarkiai. Patarnautojai daro
Nedėliomis tia susitarus.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 6793
tliis sununer. Tliey are:
ball, and prevent any game į pje service in return. We’ve praktikas, mokinasi ko ge
forfeits becauseof inefficient1 agreed to stop this high-hand- riausiai, k o mandagiausiai
1) South Chicago
DENTISTAI
administpative work on tlieir
robbery by ehoosing good,svečiams patarnauti. Žinoma
2) Brigliton Park
Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Phone Boulevard 7042
3) Marąuette
part.
unipires from among our own I vakarienėj. Tai nepaprastai di
i 1821 SOUTH HALSTED STREET
4) Bridgeport
, Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. Office: 4459 S. California Avė
A few menibers liave volun boys.
džiausi vyrų vakarienei buValandos: 11 ryto iki 4 po pietų
5) Providenee
Nedėlioję pagal sutarti
teered to find a closed baįl
The ,usual harangue about steris p. A. Aitutis aukoja ge- |
4 iki 8:89 vakare
D E N TĮSTAS
G) North Side.
park for our players thisyear. a trophy is to be done away lių ne tik stalams papuošti,
4G45 So. Ashland Avė.
Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350
These couneils are advised This plan has always been ad- with also. The representatives. bet ir kiekvienam svečiui ir
Krtl 4’ Strakt
to advance tlieir entry fee at vocated būt has never matei- at the meetings were all foriviešnei, kurie tik dalyvaus toj
Gydytojas ir Chirurgas
the next meeting. of the asso- ialized. St. Rita’s field mav efficiency, balls for cash, re-1 vakarienei. Tai nepaprasta ir leI' Canal 6122
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Kertė So. Western Avenue
ciation which is Friday, April be cliosen a& the Kof L liome ceiving a discount because it brangi p. Akučio dovana. Ži
IR OBSTETR1KAS
Tel. Prospect 1028
--------------- buys in a liūge ųuantity, then nomas orkestrų vedėjas p. L.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Rezidencija 2359 So. Leavltt SL
D E N TĮSTAS
Tel. Canal 0706
GRABORIA1:
it \vill sėli tliem to the coun- lvrekščiūnas žadėjo veltui suvyrų, moterų ir valkų .
2201 West 22nd Street
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v.
DARO
OPERACIJAS
ei ls at the reduced price as daryti stygų orkestrų, kuri
(Kampas Leaviti St.)
Ligonius priima kasdieną nuo
Nedėlioj pagal susitarimų
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
LACHAVICH
pietų iki 8 vai. vakaro.
the couneils need tliem. A eup gros tarpuose. Žodžiu, atšilau
Nuo 1 iki 8 vakare
Nedėliomis ir scredomis tik
Seredoj pagal sutartį
is donated witli the baseballs. kę į vakarienę svečiai ir vieš
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
IR
SŪNŪS
iškalno susitarus
CHICAGOJE
Ofisas,
Laboratorija ir X-ltay
This is a saving in every way, nios jausis lig kokiam vidur- Boulevard 7589
LIETUVIS OEABOKIUS
' Patarnauju : laiaotuvėue kuopigiausia. and it is for ideas such as miesčio restoranf. Dėl to ir
Rez. Hciuluck 7691 2130 ĮVEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. C. Z. VEZEIIS

e

DR. J. J. KOWARSKiS

DR. A. RAČKUS.

DR. G. I. BLOŽIS

v,

J, F. RADZIUS

DR. S. A. DOWIAT

.
todėl

kad

v.oo.1, vai
priklau

sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street., Tel.
Victory 4088.

Phone boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ... ,,
darbu busite užganėdinti.
tlllS tliat

TV

.

tlie Distlict IS tliailk- nestebėtina, kad šiandie Wesi
,26^ a^
a.2616
fili to its llieillhers.
Sidė’je apie niekų daugiau ir
9411 YV V-vv'H Ml
< '.limo
D E N T i S T A S
At the lašt meeting we de- nekalbama, kaip tik a])ie vy
4712
So. Ashland Avenue
1439 S. 49 Court, Cicero, UI. eid<*l to take the girl’ssports rų vakarienę, kuri įvyks ateiVai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaru
Tel. Cicero 4027
iinder our wing. The young jnantį sekmadienį, balandžio
ladies niay now attend the!3 d., Aušros Vartų parapijos Tale. Cicero 126 s
X-Ray
Hports Association meetings salėj, 7:30 vai. vakari*.
Pupa
UHTUVIS GRABORIUS without any hesitancy for
DIETŲ VIS JJENTisTAH
tliey liave a vital interest in-------------------------------------------- vai. kasdien nuo 10 ». ryto iki 9
4443 So. Tainian Avė.
vai. vakare
the discussions relative toitlie past. We’re one organizaNedėliomis <» Seredomis susitarus
Tel. Virginia 1290
tlieir sports. Knights Juozai tion and we’re going to work 4847 W. 14 ST.
Cicero, Iii.
Tards 1138
tis and Ziekus will reorganize as a unit. l^efs see a little---------------------Chicago, UI.
the girls league to funetion ore activity among you bilhTei. cicero 6756
Konnie
more properly tlian it has in uanian girls

DR, A. F. KAZLAUSKAS

A. PETKUS

UH. GUSSEN

LJJETUV1S

Telefonas Yards 1138

Graborius ir Balsamuotojas

DR. M. T. STRIKOL’IS
-Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus j
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
G iki 8 vak. Aed. pagal sutar-

ti. Tel. Boulevard 782U. Na|mai; 6641 So. Albany Avenue,
ir Subatomia L.
arti tt eslcru -L ei. Fruspect 1930.
s

> Utarninkais, Ketvergais
2420 W. Marųuutte R,D
I
Avė.
l*boue Dlcmluck 7528
i___
! Panedėliais, Seredomis ir Pėlnyčiomis
1821 Su. Dlatbied Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

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

Rezidencijos Tel. Plaze 3259
VAJLANDUS:
Nuo 10 iki 12 dien^
"Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
NedėD

Seniausia Ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 17^2

J. M. KUN. FELIKSAS KUDIRKA
Amerikos Marijonų Provinciolas

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Didžiajame Ketvir
tadieny, 1932 m. kovo 24 dienų, Sv. Kryžiaus ligoni
nėje. Kilęs iš Suvalkijos, Griškabūdžio parrapijos,
Nemirų sod., sulaukęs 62 metų amžiaus. | kunigus
įšventintas 1894 metais.

Paietigvtrte
aa
įteuipiuių kuria
ebtt priežastini gaivos skaudėjimo,
.svaiginto, akių aptemimo, uervuotuj mo, skaudamų akių kaišų. Nutmu
i cataiactuA. Ktitaisau tt uu.pi, regys

Paliko liūdinčių Tėvų Marijonų Kongregacijų,
Marijonų Bernaičių Kolegijos moksleivius, visų jį
gerbiančių ir mylinčių lietuvių katalikiškų visuomenę.
Iš giminių Amerikoj brolėnų studentų Jonų Ku
dirkų, .Lietuvoj: brolį kunigų Vincų ir Jonų, 2 seseris:
vienuolę Agotų, Onų ir gimines.
Kūnas pašarvotas Aušros Vartų parapijos klebo
nijoj, 2327 VV. 23rd Place. Antradieny, kovo 29 d., 4
valandų popiet kūnas iš klebonijos bus iškilmingai
lydimas į bažnyčių, o vakare 7:30 valandų bus atlai
kyti gedulingi Mišparai ir pasakytas pamokslas.
Trečiadieny, kovo JJO d., 9 valandų ekzekvijos.
10 valandų iškilmingos Mišios, pamokslas ir Jo Emi
nencijos Kardinolo Mundeleino Absoliucija ir lydė
jimas į Šv. Kazimiero kapines.

tę ir tonu** reoatt.

Spectaie atyda atarelptama raugy
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki a vakare. NedėUomis nuo 19 iki 11.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ daiką su naujų išradimu
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainus pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tei. Boulevard 7689
TeD

DR.

Yards 1339

SEKNEK

G.

DlETDVlb

AKIŲ

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.

■•(U lėmis:

_

hm

____

18 Iki 1».

Telefonai dienų, ir naktį
0036

VIRGINIA

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GSKillGjAd

IK. CHlKGKUAU

V*,. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomls po pietų ir N edėldianiala
tik susitarus
2422

W.

Tai.

Of. tr

MARŲLETTE

8687

Victory

RMu

ROAD

Tel.

Dtemlock

2874

DR. J. F. POŠKA

iki

di»ti<

12

Ofiso Vai. tvuo 9-12 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
ipieD UUrn. ir Subat. Nuo 8-9 rak.
i Šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tek Stewart 8191

DR. H. BARTON
Vai.;

hUUllpdįj 31 btlUCt

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais
10-12

DR. CHARLES SEGAL
Pelkele savo ofibų pu numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Sf’ECU A LESTAS

Res. Phone:
Engievvood 6641
Wentworth 3000

z Office Phone
Wentworth 30uu

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L. DAVIOONIS, M. Ii.
4818 80. MICH1 GAN AVfiNU*
Tel. Kenvrood 6187

Džiovų. Moterų ir Vyrų Eigų
Valandom:
Vai.: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 po
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nuo 6 Iki S valandai vakare
Nedėliomis 18 Iki 13
apart šventadienio ir ketvirtadieni-

Telefonas Midway 2880
i--fr---

■ ■- - » .

_

Tel. Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 0610

DR. V. S. NARES

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

Valandos: nuo 18—4: nuo 8—8

-* ■ «

lt

Uemlock 2111

Laidotuvėse patarnauja graborįus S. b. Lacliavičius, Telefonas Roosevelt 2515.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED ET RLE i
GYDYTOJAS ir OiHRORGAS
2-4 ir 7-9 vai. vakari
i Ofisas 3102 So. Halsted St.

..

Liūdinti: Tėvų Marijonų Kongregacija.

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

DR. A. A. ROTH

MPKClAi.ln'ran

Visus Chicagos ir kitų miestų lietuvius širdingai
kviečiame pagal išgalę dalyvauti laidojimo iškilmėse,
pasimelsti už brangių Tėvo Felikso sielą.

nuo

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drezei 9191

atBiUkiuiuoBe,
e<iMifhiuuviuiaa daro- i
uia« su oioktra. parodaucu mažia«- Į

««• kimdaa.

GYDYTOJAS IR CH1KUKGAS

Gydytojas u' eini' ui gaa
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. H A1 .S-I- Ki) fs l’KKR'l1
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. Yards 0994
6504 S. ARTES1AN AVĖ.

Kampas 46th ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 6208-8418

DR. T. DUNDULIS

Oflso

DR. MAUR1GE KAMI

1650 WEST 46th STREET

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

SVARBI ŽINUTĖ

Dr. C.K. Kliauga
d e n t į s t a

GRA.BORIIJ8 IR DAIDOTUVIU
VEDfiJAS

)

3319 AUBURN A VENDE
Chicago, III.

A A

I. J. ZULF

STANLEY P. MAŽEIKA

Rezidencija: 6628 S. Kiek.neini Avė.
Teiepkone Republic 7868
I Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.
i

Į Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
i

I

4729 WEST 12 PDA.CE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Deavitt St. Tel Ganai 6122

144G S. 49 CT. CICERO

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7583

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai

DENT1STAS

GIVTBOIULS

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Aubum Avenue

DR. S. BIEZIS

DR. F. ATKDČIUNAS

S. M. SKUDAS

Nauja, graži koplyčl’ų dykai.

CHICAGO

(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CH1KUKUAB
2420 West Marąuette Road
0

Iki

VALANDOS:
12 ryto. 7 iki 8

Utarn. tr Ketv. vak.

•.

vak.

pafal eutartl

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 80. Callfornla Avė.
Vai.: 2.4, T-8 v. y.

ItoklrĮant Ketv

______

Aušros Vartų bažnyčioje, be
laikant Šv. Mišias. 1927 me*
tais dėl a. a. Arkivyskupo Ju
VO FELIKSO KU-Įnėra kam dirbti, tai pačiam rgio mirties ir Marijonų Vie
PASKUTINĖS DIE , viską padalyti ir ieškoti irsu- nuolijos Vyriausiojo vadovo
rasti darbininkų. Jis taip ir; rinkimų reikalų jam vėl teko
’OS WESTSIDĖJE
darė, kol pajiegė. 1923 metais, Į keliauti Europon ir tik. tuoi'ėvas Kudirka Westsidę va karo audroms aptilus, turėjo met pareikalavo, kad Aušros
lingai mylėjo: pradėjęs val atlikti vienuolijos reikalais Vartus aprūpintų jo pavaduo
dyti Aušros Vartų parapijų pirma kelione iš Amerikos i tojai. 1928 metais taip buvo
reikn-• Dancigą; tuomet lankėsi ir. nuilsęs, kad buvo priverstas
1918 m., jis visai
lais dvasiniu ir ekonominių Lietuvoje.. 1925 m. išvažiavęs | keliauti į Roebesterio sanatoatžvilgiu taip rūpinosi, kad, vasaros atostogų į New Yor-įriją ir vėliau šiek tiek ilsėtis
šiandien jo jau nebetekus, iš ką, ar tikriau sakant, išleisti j Weldon, TU.
1929 metais vėl Marijonų
visi) girdėti; tai buvo darbštus Lietuvon kun šeštoką, jį paklebonas: visuomet ji rasda- vaduoti ten, patyrė netikėtų reikalai pašaukė jį Romon ir
vai klausykloje, klebonijoje, pirmų priepuolį, kuris jam. Uetuvon ir iš ten grįžo lydikurios ilgus metus neturėda belaikant Šv. Mišias, užėjo, Į aias misijonierius kun. A. Pemas mokyklos 8 kambaryje jis, visas jėgas sukaupęs, už-ltrausko. 1930 m. šv. Juozapo

I I C A G O J E

dėl nepamirškime pasiklaušy- Otto Kerner j Attorney GeneSužinoti “Draugo” red-je susidėjusių ekonominių sunku
tu
ral ir Tliomas J. Courtney į pas P. Jurgėlą.
mų panaikinti visiems valdiR. X. X. State’s Attorney oi* Cook Co
ninkani<s ir kiti švenčių prie

unty.

P. VYT. PETRULIO BYLA

PRANEŠIMAS

Kadangi čia yra regulerės
P. Vyt. Petrulio byloj tar
demokratų partijos kandida
Labdarių Sąjungos centro tai, tai minėti vyrai yra ge- dymas jau pravestas ir byla
valdybos susirinkimas įvyks liausi, ką tik partija galėjo' paskirta nagrinėti vyr. Tribukovo 30 d., 8 vai. vak., Aušros pastatyti.
nole gegužės 10 d. Byla grei
čiausiai eis uždaromis durimis.
Vartų parapijos salėj. Kvie
Skiriant kandidatus buvo
Byla yra labai didelė ir sudė
čiami gausiai dalyvauti visų
atsižvelgta,
kad patenkinti
tinga.
kuopų atstovai.
tautines grupes. Buvo atsižve
Turime ruoštis prie miru
lgta, kati visi demokratai ga
siųjų paminėjimo dienos.
NEMOKĖS IR VELYKŲ
lėtų ta tikietui pritarti. C’liiŠVENČIŲ PRIEDŲ
a Y a eagos majoras Anton J. Cer-

DEMOKRATŲ

KANDIDATAI

mak užgyrė
minėtus demo
kratų kandidatus.

maloniai kas reikėjo pasakė ir J nį Kongresą, 1926, ir ruošė riu pasirodyti gydytojui.” Iri--------------------------------------------- ka gerą arendą. Galima ir biz
darbų visuomet padarė. Jo vi-‘vienuolijai darbininkus. 1926 idr. Simonaitis rado jau karsnį įrengti. Apylinkė sveika
so veikimo būdas—niekam ne- metų pabaigoje vėl antras j ėjo apimtą ir paliko Šv. Krjypač silpnesnių plaučių žinokliūdvti, visiems padėti ir jei skaudus priepuolis jam ištiko Į ™aus
ilsėtis, < in
nėms (pušynai ir smiltynai).
tą skausmų
igera priežiūra iki! vasario 2
Naudokitės reta proga!

Pašalinkit

Užgyrė Democratic County Central Committee ir
Democratic State Central Committee.
For President of the United States
(X) JAMES HAMILTON LEWIS

STATE CANDIDATES
State Treasurer
(X) JOHN C. MARTIN
Attorney General

Governor

United

States

Senator

(X) OTTO KERNER

DIETERICH

Clerk Supreme Court
(X) ADAM F. BT.OCH
Repreeentatlve in
Congress-at- l-arge
(X) WAl.TER NESB1T
Representative in
Congrese-at-I .arge
(X) MARTIN A. BRENNAN

(X)

VVILLIAM

(X)

I Jeutenant.-Governo.r
THOMAS F. DONOVAN

fX)

Secretary of State
EDWAKD J. HUGHES

H.

‘

Auditor of Public Account::
(X) EDWARD J BARRKTT

_

'

|
Į
j
Į

(X) THOS. J. COURTNEY

E nr i i -

x

»

Jus visuomet galite pašalinti tą
gėlimą ar skausmą be žalos su Bayer
| Aspirln. Net ir tuos giliai įsisėdusius
.skausmus, kurte
padaro
kiekvieną

“t ™

.

»

»

I

Laikykite

bonkutę

šių

tabletėlių

S —♦) (1. kūnas pašarvotas Aus- namuose; nešiokitės blekinukę kiše|,,os Vartų klebonijoje; kovo i-JK
si 29 d. pervežtas Aušros Var- Greita pagelba, be jokios žalos: Ba
si . , v v
• i
i
yer Aspirln neVeikTa širdį. Tik kiekS tų bažnyčion ir kovo 30 d. po vleną kartą žlurėk,tc vardo Bay»r= iškilmingų pamaldų bus pa- *r žodžl° "Renulne” išspausdinto rau-

County Commissioner of Cook Countv (To Fili Vacancy)
(X) JOHN E. TRAEGER

=

C

*

.

.

J

.

si laidotas Šv. Kazimiero kapiS

Trustees of Santtary Dist.rict
I.. FRIEDMAN
rX) JOHN J. TOPHY
(X) ROSS A. VVOODHUI.I.

S

_
IlPSe.

donomis .raidėmis ant kiekvienos dė

«utės.
l
Kiekvienas aptieklninkas
i rą Bayer Aspirln ir Jeigu

turi tlkjus gau-

JU8 “n™’ ga'”

Anužiną atsilsį!

Associate Judges of the Municipal Court of Chicago

S

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

JAMES F FARDY
EUGENE HOEi.AND
ROBERT JEROME DUNNE
AUGUST G. URBANSKJ
JOHN J. ROONEY
MICHAEI. G. KASPER

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

ŠIANDIE BUS SMAGI
RADIJO PROGRAMA

JOSEl’H H. McGARRY
JOHN GUTKNECHT
l.AMBERT K. HAYES
N. J BONNEI.I.I
ERWIN J. HASTEN
CECIb CORBETT SMITH

Peoples Furniture Co. krau
| Šį surašą pasiimk į balsavimo vietą valandžio 12, 1932 | tuvių pastangomis ir lėšomis
=
Padėk (X) prie kiekvieno kandidato viršuje išstatyto = šiandien nuo 7 iki 8 vai. vak.
« HHHillHHIHHIIHIHIIIUIIIIHIIHHIHIIHIIHIHHHIIIIIIIHHIHHHHIIIHIIHIHIIHIIHH ^ iš stoties WGES 1360 kilocyAi.'lllltlllllllll|||||||||||||||||||||||||||||(|||||||||||||i||||||||||||||||||||||||||||||||į||||||,||||^ des bus transliuojama smagi
lietuvių radijo programa.

I Perkam Lietuvos Bonus

i

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes S
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100 |
bonus su kuponais.
=

.I

Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro- S
pa į Klaipėdą per Bremėn. Visus kelionei dokumentus E
tvarkiai ir tikslingai parūpinam.
=
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, jutlomo ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

Stropiai pasirengė Stepona
vičienė, Jakavičius ir kiti įžy
mūs dainininkai, vadovaujant
K. Steponavičiui, žada šauniai
sudainuoti smagių dainelių.
Be to, kalbės dr. dentistas J.
Paukštys, o juokdarys Cails
Kepurė papasakos Velykų Įs
pūdžius.
Bus labai smagios
muzikos ir kitų įvairybių. To-

LAIŠKAS
T. A. D. Products,
3133 So. HalRted St..
Chicago. Iii.
Gerbiamieji:

'

■

'

•

Aš vartojau Jūsų valstus ir eau pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus.
Gyvenimas
man
buvo ' (nemalonus.
Vartojau
visokių
daktarų
vaistus,
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant op«racjios.
Kai vienas žmogus patarė T. A. D.
vaistus pavartoti, tai pirkau vieną
bonką. Tuoj pasijutau geriau. Išvartojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai
sveika. Veliju visiems savo geriausiems draugams vartoti T. A. D. me
diciną.

Su

pagarba.

Mrs. F. Zenavick,
3919 W. 47th St.. Chicago. Iii.
šitokių laiškų mes turime šimtus
T. A. D. per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelbstl ir
gelbės toliau.

T. A. D. PRODI CTS
8133 So. Halstcd 8treet
CHICAGO. ILL.
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1 A.
F.
CZESNA
’
S
BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Treatmentai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentai.

John J. Zolp

Mineralinės, suiferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ilgų,

KAMBARIAI DLL FF.RGULfcJTMO

4559 South Paulina Street

Motorų

J. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Westcrn Avenue

2-ras augštas iš fronto
Tel. Yards 4554

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099

skyrius atdaras Utaminkais nuo 8

Iki

12

vai.

nakties

Mes permufuojame pianus
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra
'greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš
ir į kitus miestus.

’ R. ANDRELIUNAS
(Marrjuctte Jcwclry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau ims dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.
Hemlock

*95.00
Elektrikinės Skalbimui Mašinos kainos nuo *39.00
iki r............... .......... *100.00
Hoover Elektrikinis Dulkių Valytojas
$*| Qa5O
Gražūs Mohair Parlor Setai po ............... $3Q«OO

Wm. J. Kareiva
Savininkas
D6! geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit.
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 138 9

Naujo Fada Radio ir Viktrola kombinacija

^98.00

ant kurios Jūs galite groti visus Lietuvių
rekordus aiškiai ir gražiai.

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1

Štai yra sąrašas Naujų Lietuvių Rekordų, ji) kai
nos po 75c kiekvienas. Dabar prieš Velykas su kiekvie
nu rekordu Jūs gausite dovaną.
16241 Prezidento Smetonos Maršas
K. Rupeikos Polka, Lietuvos Viešbučio

M. ZIZAS
Namų Statymo
dalau įvairiausius

Orkestrą.

7151 S. CALIFORNLA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6628

16244 Senas Kanklininkas, V. Dineika ir J. Petrauskas.
Kanklių Polka.

Telef.

16253 Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
Lietuvių Popuri.

Repnbllc

ORNERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip u
•nedžlo nuo mažiausio Iki didžiausio

Malne.rlų Orkestrą.

16250 Lietuvaitė, Fokstrotas. įdainavo
Leisk Man, Fokstrotas.

D.

Dulsklįt.

prieinam iaualoa

2452 WEST 69th STREET

16249 Onytė, Eikim su manim pašokti, D. Dulskls.
Čigonės Akys, Fokstrotas.

Tel. Hemlock 2323

16248 Saulelė Raudona, Kipras Petrauskas.
Nesistumdyk, Polka, Armonikos solo.
16247 Dumblas, Dialogas, V.
Sis Tas, Diologas.

Dineika ir J.

1657 W. 45th Street

Petrauskas.

JOSEPH VILIMAS

16246 širdelė Mano, Tango, D. Dulskls.
Tavo Saldžių Malonių, Tango.

NAMU 8TATYMO KONTRAK
TORIUS

Musų krautuvėje dabar Velykų laiku eina didžiausi* Išpardavi
mas su didelių kalnų sumažinimu. Neveluoklte, ateikite dabar.

6504 S. WASHTENAW AVĖ
Šaipos

Jos. F. Budrik, Ine.

_
Kampas So. Paulina St.
Tel. Bonlevard 4552
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3417-21 So. Halsted St.

Telef

Hesnlock

J . ,,

Naunų

8887

Republto

Telef

S888

JOHN YERKES

Chicago, III.

Mano

TEL BOULEVARD 4705

*

Heetlng

Lietuvi.

KONTRAKTORIUS
darbas pilnai garantuota*
Kainos prieinamos

3422 WK8T 89th STREET

A

__

<898

D. GRICIUS

16252 Kukuti, Valcas su V. Dineikos ir Petrausko (dainavimu.
Myliu. Tango.
16251 Adomo Ir Jtevos, Polka,
Rinkai Man Bernelį.

Kontraktorius
namus prieinama

kaina

16242 Lietuvaitė Polka, Armonika
Močiutė, Valcas, Klarnetas Ir Plano.

Plumblng

Telepbone YARDS 0145

8380

Baby Gi and Radios nuo* $ 19.50iki

vertės $200. už ................................

ŠVEDIŠKI MANKŠTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS

1

W. MISEVIČIUTĖ
5209 So. Halsted Street

2608 W. 47 St

Kaip Jūs girdite per radio
Lietuvių programas
duodamus Budriko Krau
tuvės Nedėliomis nuo 1 :15
iki 1:30 vai. po pietų ir ketvergais nuo 7 iki 8 vai. va
karo, kurie turi radios, jie
gėris ir džiaugiasi Lietu
vių dainomis ir muzika,
bet kurie dar neturite savo
namuose radio, dabar Bu
driko Krautuvėje galite įsigvti už labai mažą ir pri
einamą kainą, kaip tai:

77 SaVO ranka rasė
S
_
, -v,
•
,
m
E mon laišką ir kovo 7 d. grjzo , ktekvtenįme pakelyje tikro Bayer
E i Šv. Krvžiaus ligonine, kur a- AsP*r,n ir nebekeskite bereikalingus
S
‘
skausmus nuo neuralgijos, neuritis.
5 kis užmerkė kovo 24 d. Kovo reumatizmo.

COITNTY CANDIDATES
Attorncy
derk of the Superior Court
(X) FRANK V. Z INTA K
derk of the Appelate Court
(X) SHELDON W GOVIER
Recorder of Deeds
Coroner of Cook County
(X) CLAYTON F. SMTTH
(X) FRANK J. WALSH
derk of the Circuit Court
County Surveyor
(X) JOHN E. CONROY
(X) HENRY RIEDI.

Norėdami išmokti šokti val
są, foxtrot ir kitus šokius, tai
kreipkitės adresu:

^HORTGACE BAMKERS

Naujos Žemos Kainos

tiek daugelis moterų. Jos pasi■ duos šioms tabletėms! Tikras Aspaskutinį R<>- pirin turi daug svarbių vartojimų.
i ~ • v „ Perskaitykit
ištirtus
nurodymus

.

v_

Sj

ŠOKIŲ MOKYKLA

A. ALEŠAUSKAS & SON

S IlUVyko į ŠV. •Juozapo namus,
| ton, iš lėto silpnėdamas, gavo ;
S geltligę, kovo 4 d. dar pats 1 čia

State’s

(X) J.

.

—

nei nevedusiems. Vietoj to tik
bus anksčiau išmokėtos algos.

OFFICE OF COITNTY CLERK
OF COOK, COUNTY, ILLINOIS,
STATE OF ILLINOIS)
)S8.
COUNTY OF COOK )
Statome namus ir senus
Pasiremdamas provizija 3 4 Nomjnacijų
įstatymų
Ill|j
priimame mainus Padarome Valstybės,Rinkimo
Aš šiouomi liudiju,
visus legališkus popierius. Te spalva popietros nominacijų bale
partijų nominacijų rinkimuose,
ikiame advokatiškus patari stangiuose Cook paviete, išskiriant
' vietas
už
Chicagos
ribų,
Chicago,,
mus dykai.
Heights, Berwyn. Cicero, Sumrnito ir
Evergreon Parko, utarninke, balan
džio 12. 1932 bus tokia:
DEMOKRATŲ PARTIJOS, RAI’SVA
RFPUBLIKONŲ PARTIJOS, BALTA
PARDUODAM IR MAINOM
Šio liudijimui aš pasirašau ir užde
Karmas, namus, lotus ir visokius du pečietį Cook pavieto šio kovo 28,
biznius visose valstijose.
Mes turi
1932.
me didelį pasirinkimą. Norintieji pi
ROBERT M. SVVEITZER
rkti ar mainyti pirma pamatyklt mu
COUNTY CI.ERK OF COOK
COUNTY, ILLINOIS.
Jg*“ A' <"«■'

saugiai

as

Pa^alino

£ i Kudirka grįžo Westsiden paS: silsėti. Laikė Šv. Mišias Laž
ai nyčioje ir vienuolyno koplv5 čioje. Paskutinį kartą pelenų
= dieną vasario 10 d. laikvda| mas Šv. Mišias, pajuto didelį
= skausmą viduriuose. Tai buvo
= jau paskutinės jo Šv. Mišios,
= po kurių dar davėsi Šv. Krvį= ižiaus ligoninėje apžiūrėti ir

BALSUOKIT UŽ
Re^ulerius Demokratų Kandidatus

(X) HENRY HORNER

*1'

už Velykų šv. nei vedusioms,

PELNINGA PROGA!

Regulerė Demokratų parti
gyveno; prie kiekvienos pro baigė Šv. Mišių auką ir zakri-' namų statyba, 1931 m. Tliomgos jo rimtas žodis, bažnyčios stijon atėjęs sėdvnėn sėdo ir, pSon, Conn. Kolegijos pirki- ja paskelbė savo kandidatus. , Važiuojančių tėvynėn dėr.iepamaldose — gražūs, aiškus apalpo. Tas įvykis labai nu- mas. 1932 m. rūpestis genern- Balsavimai bus balandžio 12 siu! Lietuvoje, Varėnos miesw
pamokymai;
susirinkimuose gązdino ten esantį kun. Vai- iinio namo reikalais Romoje <i. T« dienę bus prnnary rin-. Wy (A|vtaus
pirmutinis, tylus ir niekam už čiekauską.
Bet atsipeikėjęs jam nedavė ne minutos poil kiniai. J Tllinois valstybės gu nyčios aikštės, centre, gatvių
akių neulžbėgantis darbuote-i kun. Kudirka vėl kantriai vi sio. Jis, labai nuvargęs, buvo bernatorius statomas Teisėjas sankryžoje, labai pigiai par
jas; jei buvo kam kalbėti, tai į sų nešė ir dirbo Westsidėje. verčiamas nuolat važinėti ir Henry Horner, Tliomas E. Do- duodamas 2 aukštų mūro na
jis tylėdamas darbą atliko, o! Tais pat metais baigė seserų
sausio 18 d. atkeliavę*-'inovan 1 Lieutenant (iovernor, mas su daržu ir sandėliais.
jeigu niekas nieko nebuvo i namą statyti, atliko didelį pa AVestsidėn, guodžiasi, “jaune |William H. Dietricb į United iNanie 4 butai; pusę namo
ruošęs, tai jis pats trumpai irisiruošimo darbą į Eucbarisii- bepaeinu, reikia pagalbos, tu | States Senatorius, Teisėjas j jma Varėnos paštas, kuris įno
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Sužinojom, kad šiemet dėl

dai. Švenčių priedų nemokės

