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Telefonas: Roose'velt 7790

Europa numato grįžtančius gerus laikus
MOTERYS IMA KILTI PRIEŠ SOVIE
TUS RUSIJOS MIESTUOSE

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ATKASĖ PRANCŪZME- i tis. Vieni ėmėsi tvarky ti ūkio
CIO KARIŲ KAULUS j reikalus taip, kad išėjus į ka-

_____ ■
. rų,' ūkis nenukentėtų, o kiti
Lekėčiai, Šakių aps. Vasa-i pradėjo druskos atsarga rūrio 27 d. Kašelionių kaimo lau pintis. Kai kurie ūkininkai
ke kasant liuteronų kapinėse net po keletu maišų jos nusiduobę, rasta daug žmonių kau pirko. Būta ir kitokių “pasi
lų ir kariškų ginklų liekamų. ruošimų“, iš kurių dabar gar
Iš visako matyti, jie buvo pa džiai juokiamasi.
BOLŠEVIKAI MOKĖS DIDESNĮ ATLY
laidoti be karstų * ir netvarkiBIRŠTONO KURORTE
ngai į duobę suversti. Kaulai
GINIMĄ DARBININKAMS
daug stambesni ir ilgesni, kaip PASTATYTAS NAUJAS
EUROPA NUMATO GE
RESTORANAS
vietos žmonių. Ginklai labai su
MOTERŲ SĄJŪDIS MAS
Miestelis Honeoye, N. Y., turintis aį)ie 500 gyventojų. Jis bus panaikintas. Jo vietoje rūdiję, bet rūbų liekanos ne
RUOSIUS LAIKUS
KVOJE PRIEŠ AUKŠTAS
bus iškastas rezervoaras, iš kurio Rochestėr’io miestas, 35 atstume, naudosis vandeniu.
Teko sužinoti, kad Birštono
visai sunykę. Muziejui nieko
KAINAS
■—
...............................
"■ - *
.
................
kurortp,
senojoj vietoj, pasta
PARYŽIUS, bal. 2. — Pra
tinkamo nerasta. Pasak senų
SUIMTA PLĖŠIKŲ
SUGRIUVO PRIEŠKATAžmonių, ten esu palaidoti pra- tvtas naujas, gražus medinis
ncūzija, Anglija ir kitos val BERLYNAS, bal. 1. — Iš
GAUJA
LIKIŠKA ORGANIZACIJA
restoranas. Šio restorano proncflzmečio kareiviai.
stybės' numato grįžtančius ge Maskvos gauta , necenzuruotij
j jektų padarė inž. Steikūnas.
ruosius laikus. Jos nurodo ir žinių, kad tenai kilo moterų
Chicagos
policija,
padeda

AVASHINGTON,
bal.
1.
—
I Restorane įrengta nemaža saPOLITINĖ KAMPANIJA
priežastis. Sako, J. Valstybių sųjudis prieš valgomųjų proMAŽA VERŠIENOS
ma Lake’o ir Du Page’o aps! lė koncertams ir vaidinimams.
dūktą
ir
kitą
daiktų
kainas.
'
Net,
'
kusi
SMARKĖJA
MĖGĖJŲ
kongresas naujais mokesčiais
i
kričių
policijai
suėmė
šešis
ba
Šį restoranų pastatęs Raudo
ima balansuoti krašto sąmatų. Prieš moteris veikia fekos po- yuv“ pnaskatalikiška tanati;
nkų
plėšikus.
Policija
puolė
du
,
Kada sąmata bus sabalanguo-j licija. Visu griežtumu jos ina- 'į l'° ltln'‘ organizacija ‘Chri
Leipalingis, Seinų aps. Ke nasis Kryžius, kuris Birštono
Valstvbinis Cook’o apskri- . .
.
,
•*.
c
,
įtariamus
namus
ir
piktadata, tada Amerika gal suma. | ĮSinamos.
'
st.au Crusaders,” kurios obal- ties prokuroras Swanson’as, .
.
. U ,
tvirtadieniais būna turgui, į kurortų yra pasiėmęs eksplo
,
,
.
.... .. nūs ten suėmė. Padaryta krasiu
buvo:
“
Tik
švarūs
sau. . , • .
. ,
. kursir toliau non pasilikti
fto-ta damr niniau ir bo j buriuos pastaruoju metu la- atuoti.
žins Europai karo skolas.
Toks pat moterų sųjudis ■ ••

J. Valstybių senatas mažins

vyriausybės išlaidas

CHICAGOJE

■ -.....................
prokuroro vietoje, iškelia nm-Tnij kurie buv<) sukimSti į ska.!bai daug atveža lėliuką. Pirprieš vyriausybę yra kilęs ir kra5to
valdvietes.
NAUJOJI VILKAVIŠKIO
tus kaltinilpus prieš savo opokituose miestuose. Nes gyve
Uėjų
jiems
maža.
Dėlto
ir
piELEKTROS STOTIS
ši organizacija buvo sųjun- J nentų apygardos teisėjų Fein- i r lne8‘
nimas' kas kartas darosi vis
Suimti prigulėjo gaujai, ku-'
Yra- Deram teliukui moka
goję su nykstančiu “ku klux berg’ų. Jj pritina, kad liaukų
Vilkaviškis. Jau baigta Įre
nepakenčiamesnis.
4
—
5
litus. Matyt, kad šiemet
klanu“. Ji smarkiai veikė 1928 likvidavime likviduotojais jis ri apiplėšė kelis Illinois vaingti naujoji Vilkaviškio mies
miestuose sumažėjo veršienos
m. prezidento rinkiūiais prieš j skiria savo šalininkus ir nu- į stybėje bankus,
to savivaldybės elektros sto
3,000 GRIŽO J DARBĄ
mėgėjų skaičius.
'kandidatų Al Smith’ų. Per j stato per aukštų atlyginimų.
tis. Šiai stočiai dalis mašinų
LILLE, Prancūzija bal 1 helerius metus ji šiame mies-. Kaltinamas ir teisėjas Klarko- ATĖMĖ ę,000 DOLERIŲ
nupirkta naujų, dalis palikta
ŠEŠERIŲ METŲ GROJIKAS
- Šiose apylinkėse į’audeklą *
W’ki’8
senų. Naujos stoties srovės
Iš
AVinnetka
Trust
and
Sadirbtuves,- kurios ilgą laika tines‘, I’!a4iai apie savo veiki‘
Prokuroras Swanson’as pra
įtampa pasiliks ta pati — 220
Svėdasai, Rokiškio aps. LieTos ir kitos palankios ap‘ mų skelbėsi per
perprieškataliki
---- ” <
• nešė, kad jis veda tardymus. vings banko tarnautojo D. Hevoltų, bet tik pobūdis .pasilinkybės prancūzus, anglus ir
"
Y^os, grizo apie 3,-jxl—
—
pagirio kaimo gyventojo V.
škus
laikraščius.
rman
’
o,
70
m.
amž.,
3
plėši
000 darbininkų. Audeklų pra
kitus labai džiugina.
kai arti banko atėmė 6,000
kus kiatamoji. Stotis Mt jan
Ant galo prilipo liepto ga
TURI DERYBAS
monė ima atsigaivelioti.
pinigą ir 5JIOO dol. čeki, ir f“ nepaprasta, gabus mus,t
lų. Rėmėjai pamatė, kad or
kas.
Vaikas
pu.k.a,
groja
arsfc
BOLŠEVIKĄ’DIDINA DAR
ganizacijos kišenius yra kiau
Pieno pristatymo į namus paspruko.
ANGLAI SUMAŽINO
rnonika įvairius šokius. Ma..
.
.
BININKAMS ATLYGINIMĄ
ras. Nespėta duoti jai aukos kompanijų ir pieno išvežiotov .
’. . išvedžiojimo tinklas mieste paLAIVYNĄ
zojo muziko tėvas taip jau , . A
x x
.
MIRĖ UŽSINUODIJĘS
išlaidoms. Tad visos kontribu jų unijos atstovai pradėjo de
..
..
. keistas. Stoties pastatymas ir
MASKVA, bal. 1. — Sovie
neblogas muzikas, jis groja
r
cijos sustojo.
RADIJUMU
galutinas
jos
įrengimas
savi
LONDONAS,
bal.
1.
—
Pra
rybas pieno papiginimo reika
tų vyriausybė nusprendė pa
net keliais instrumentais: smui
Anų dienų organizacijos vavaldybei kaštavo 220,000 lt. Edidinti atlyginimų darbininka nešta;, kad Anglija sumažino.
ku, pi j anų ir armonika. Vai
le.
Kad
tai
atsiekti
yra
reika

NEW
YORK,
bal.
1.
—
Dolektrų šviesai stotis teiks po 1
karo laivynų Tarpžemių jū-įldyba uždarė savo vyriausių
ko gabumais žmonės labai ste
ms, bet tik vieniems komunis
lt. 20 et. kilovatų.
ioje. Ji apie tai praneš misi- buveinę ir raštines. Viskas su- linga sumažinti atlyginimų iš- ctors ligoninėje mirė Pitts- bisi]
tu partijos nariams. ,Tas at
vežifttojanis.
burgh’o turtuolis E. M. Bvginklavimo konferencijai.
*ro *r žlu£°lyginimas, imant aplamai, bus
Dusetų miestelio gyventojas
Išvežiotojų su kompanijo ers’aa, 52 m. amžiaus.
apie 20 nuošimčių didesnis.
SULAIKYTAS ASMUO
SENATAS UŽ IŠLAIDŲ
rabinas Aizikas Jofe buvusia
mis sutartis baigias šio bala Jis per dū Pietus savo svei
ANGLIJA TURI IŽDE
MAŽINIMĄ
caro laikais Zarasų miesto ir
ndžio mėn. 30 d.
katos' gerovei dažnai gėrė braPERVIRŠI
Pandėlys. Š. m. kovo mėn.
VALDOVO ŽMONA
iš.
ngintinų vandenį ‘ ‘ radium wa-1
turgaus dienų sulaikytas, apskrities valdžios . rabinas
„
PASPRUKO
LONDONAS, bal. 1. — An-L WASHINGTON, bal. 2. -ter.” Gydytojai buvo pripaži- nepažįstamas asmuo pardavi-Į
gavo pakvietimų už
glija subalansavo-savo paja-, žeme8nie3> * kongreso rūmai
IŠVYKO I VAKARUS
nę, kad tuo vandeniu negali nėjus linus, kurių pundelių vi-, suomenės
!
ŠANGHAJUS, ba;l. 1. —
mų ir išlaidų sųmatų. Vakaripastarom18 dienomis be jokios]
ma užnuodinti organizmo. Į- duje pasirodė esama akmenų. imti jos miesto rabino vietų.
Sukilimai Mandžiūrijoj eina
Šiomis dienomis su savo šei
Amerikos gydytoji/ kolegi- vyko priešingai. Jokios pagalbaigus finansinius metus vai- i atodair°8 Paveda sumanymus
Per nuodugnių kratų rastai vi
smarkyn. Sukilėliai gresia nau
ma išvyko į Kanadų.
jai sostinei Čangčun. Mandžiū- slybė« ižde Pasirf>dč 1,771,2001 ĮĮaskm RamaP>™us’ kuruns d!-. jos 75 nariai išvyko į vaka-į bos nebuvo galima rasti. Ra
suose parduodamuose linuose,
dmami Senieji mokesčiai ir Į rus. San Francisco ir Los A- dijumo. dalytės ėmė naikinti kurių buvo apie 18 pundelių
rijos valdovo princo Pu-yi dob Perviršis
skiriami nauji tikslu subalan ngeles miestuose įvyks meti kaulus.
3 METŲ VAIKAS IŠ
įdėta po akmenį sveriantį ažmona paspruko į Mukdenu.
suoti krašto sųmatų.
GELBĖTAS
nis klinikinis suvažiavimas.
PRIPAŽINTA PENSIJA
pie 1 klg.
Bet šių rūmų žodis mokes
NORI PANAIKINT! LAVI
PICHER, Okla., bal. 1. PAPIGINTA KEUONĖ
čių
reikalu
nėra
sprendžiama

PO
12
METŲ
KALĖTI
PARYŽIUS, bal. 1. — Pra
Vakar rytų į gręžiamų švino
GARLAIVIAIS
NIMO STOVYKLAS
UŽ PAKULAS SILKĖS
sis.
Galutinas
žodis
priklauso
ncūzijos parlamentas buvuir zinko kasyklai skylę 20 p8«
senatui,
o
senatų
kaž
kodėl
Federaliam
teisme
po
12
WASHTNGTGN, bal. 1. —
Stakliškės, Alytaus apskr. dų giliai įkrito 3 metų amž.
BRIUSELIS, bal. 1. — Vi- sia™ prezidentui ir ministeriui
palietė
nepaprasta
išlaidų
ma

metų
kalėti
nubausti
du
pini

Kalbama, kad vyriausybė no Šioj apylinkėj penktadieniais vaikiukas Geraidas Collins’as.
sos garlaivių linijos papigino pirmininkui R- Poincare’ui
žinimo
banga.
Senatas
yra
nu

gų
klastuotojai.
Tai
Martini
ri panaikiūti piliečių milita- ir pirmadieniais po kaimus ve-(Skylė persiaura, ištraukti vaikeleiviams kelionę skersai A t- pripažino metinę pensijų apie
sistatęs
visas
išlaidas
suma

ir
Guglio.
rinio lavinimo stovyklas.
žioja žydeliai silkes, kurias, kų virve ar šiaip kaip nebu
lantiko vandenyno. Papigini- ^900 dol. ligi bus gyvas,
žinti 10 nuoš., tad ir žemes
maino į pakulas airba skudu vo galima. Prisiėjo kaati šafmas liečia visus tris skyrius.
niųjų
rūmų
pripažinti
mokes

PRIEŠ
GAZO
BRANGUMĄ
BARANQUILLA, Colom- rus. Tokius mainus daro, dau- tų šalimais tos skylės per kieATŠAUKTA MOKYTOJŲ
čiai turės būt mažinami.
bia, bal. 2. — Pavojingai ser giausia, moterys, kurios ir y-Į tų uolų. Pristatyta grųžtai, ma
VAIKŠTYNĖS
PASITARIMAI PADUNO
Riverside’s šeimininkės krei ga Venezuelės resp. preziden ra* jais lųbai patenkintos.
, šinerijos. Keliolika darbininJAUS VALSTYBIŲ
POLICMONAS
IŠTEI

pės
į
Illinois
’
o
prekybos
kotag
,
Gomez
’
af
,.
Įkų per 10 valandų prakaita
Viešųjų Chicagos mokyklų
KLAUSIMU
misijų,
kad
jis
sumažintų
ga1
SINTAS
vo. Vaikiukas išgelbėtas.
EINAS GANDAS
-----------j mokytojai ir mokytojos plaBOMBAJUS, Indija, bal. 2.
LONDONAS, bal. 1. — Sez j navo žygiuoti į apskrities rū Koronerio teismas išteisino i^a’n^
ORO STOVIS
Gelvonai, Ukmergės apskr.
kantį pirmadienį čia prasidės mus ir reikalauti atlyginimo, pietinių parkų poliemonų B. Į Jos sako, kad ligi naudo- — Policija šaudė į indus de
keturių didžiųjų valstybių pa-. Policija iš pradžių davė leidi- McKeating’ų, kurs buvo jtar- siaut gamtiškų gazų jų sųskai- monstrantus. Vienas asmuo Pastaruoju metu plačiai pa
sklydo gandas, kad tuoj kil- CTTTCAGO IR APYLTNsitarimai Padunojaus valstv-įmų, o dabar jį atšaukė. Bijo- tas savo žmonos nužudyme. tos buvo apie 40 nuoš. mažes nužudytas.
siųs karas su vokiečiais. Daug KBS. — Šiandien numatomas
bių ekohomiškos unijos reika-ima didelių bedarbių demons- Teismas pripažino, kad jo žmo nės. O juk sakyta, kad atmie
PLATI N K 1Tb “DRAUGĄ** kas pradėjo jau rimtai ruoš- lietus ir šilčiau.
štas gazas bus pigesnis.
le.
traeijų. •
na pati nusižudė.

Birželio mėnesį Lozannoj įvyks reparacijų reikale kon
ferencija. Prancūzai tikisi ko
nferencijoje laimėti.
Pagaliau turima vilties su
kurti Padunojaus valstybių
ekonomiškų unijų. Ir tas pri
sidės prie Europos gerųjų lai
kui grįžimo.

į

j

DRAUGAS
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"“DRAUGAS”

kėjas, jnisijonierius ir Lietuvių Bernaičių
Kolegijos, Tliogipson, Conn., reikalų vedė
jas. Mes tikrai džiaugiamės, kad jis apsiėmė
ekskursijai vadovauti, nes žinome, kad visi
ekskursijos reikalai bus gerai sutvarkyti ir
prižiūrimi.
Visais ekskursijos reikalais reikia kreip
tis į “Draugo” laivakorčių agentūrą.

Šeštadienis, balan. 2 d., 1932

Lenkijos vergai ir kankiniai. apie 12 metų turi įsikandęs į
Visi skundžiasi ir dejuoja dėl j savo dantis didžiausių mūsų
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
lenkų valdžios priespaudos ir j tautos miestų ir didelius LiePRENUMEKATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
persekiojimų. Jie visi laukia tuvos žemės plotus ir kelių
sei Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
išvadavimo iš sunkių lenkiškų šimtmečių senumo miškus ir
ili — $4.00, Kopija .03c.
VILNIAUS
ŽYGIS
retežių. Tik tas, Amerikoj gy girias.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų neffrųHna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
vendamas, gali jausti širdies Jei atsirastų pritarėjų, tai
tikslui pašto ženklų.
I.
IV.
»
skausmų, kuris ten yra gimęs būtų galima ir patartina sura
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Suplasnojo, amžius kentę,
Skelbimų kadnos prisiunčiamos pareikalavus.
— Sudieu girios, sudieu gojai, arba kurio seni tėvai dabar šyti prašymų dėl okupuotos
— Sudieu, mylimi laukai
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 KĄ LAIMES ISPANIJOS RESPUBLIKA? Jaunos širdys Lietuvos
ten gyvena.
Lietuvos sugrųžinimo. Galima
Ir,
pamilę
laisvės
šventę,
— Ir mergele, kur viliojai,
/
vai. po piet.
Vilniaus miestas, kaip žino- butų surinkti visų eks-kaiei— Alano širdį slaptingai!..
Nauja Ispanijos <vyriausybė imasi likvi Rengės žįgyn ryt dienos.
me, buvo didžiojo Lietuvos vių visose lietuvių kolonijose
/“DRAUGAS”
— Sudieu, lūšna samanota,
duoti pašalintų iš krašto jėzuitų draugijos Štai po plačių tėvų šalį —
kunigaikščio Gedimino įkur Amerikoj ir pasiųsti į Ženevą
r/lTHUANlAN DAILY FR1END
— Kur valdingai aš gimiau,
turtus — paliktas jų nuosavybes. Radikalai, Nuo Kėdainių, Zarasų
tas 1323 metais, ir Vilnius bu Tautų Sąjungai.
kurių pastangomis jėzuitai pašalinti, visų lai Skriejo balsas, kiek tik gali, — Kur tiek džiaugiaus ir sva vo Lietuvos sostinė per daug
Publisbed Daily, Eacept Sunday.
Lietuviai, kurie tarnavo
JBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Montbs
jojau,
kų šaukė, kad ši draugija turi susikrovusi Žadint brolių lietuvių —
?$S.6O. Three Montbs — $2.00. One Montb — 76c.
,,,
,
.
.
.
’
šimtmečių.
Dabar
lenkai,
be. . . „. . Amerikos kariuomenėj, turė
»pe — One Year — $7.00. 81x Montbs — $4.00. milžiniškus turtus ir respublika daug pelnys, Vaduot Vilnių—tautos širdį— — fekausmo dainas dainavau!
,
i
v
A
irods,
argumentuoja,
kad šiais tų prisidėti prie Lietuvos ap
i>py — .0$c.
Broliams laisvę sugrųžint — — Savo kardų, aštraus plieno
’
.
.
.
tai visa užgrobusi.
Advertising in ‘'DRAUGAS" brlngs best resulta.
—
Už
laimingų
laikais
Vilniaus
mieste
jau
y- gynimo nuo priešo, kuris da
Advertising rates on applicatlon.
Šiomis dienomis imtasi likvidavimo dar- Te pasaulis mato, girdi,
— Keliu žygi, lai Širdis
™ dau« lenk,}' betgi jie až ro nuolatinę skriaudą Lietu
Kaip lietuvis moka gint
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago bo. Steigiamasis susirinkimas, kurs po kons
— Manoji junta, kad džiaugs- ,,,iršta i8toriSk’
kad vai ir ieško Jos pražūties.
titucijos priėmimo neišsiskirstė ir uzurpavo
zem£ pamylėtų,
ten
daug
lietuvių
aplenkėjo
po
mingai
vesti toliau respublikos kūrimo darbus, jė- ®r°hų laisvę, teises jų
Adv. N. Valosina,
Jogailos
susituokimo
1386
me

Kas
nuo
amžių
žadėta
— Atvaduota bus pilis...
1112 Broadway, Gary, Ind.
zuitų turtų likvidavimo darbams skyrė 140,tais su Lenkijos karalaite Ja
Tam
netruks
pas
jį
jėgų
’
—
Laimink,
motin,
savo
vaiki}.
000 pezetų. Sako, kad pradžiai to pakaks.
II.
TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS
— Laimink žygį mūs tautos — dvyga ir iš priežasties blėdin- LATVIAI NEGALI SUBA
Žinovai sako, kad likviduotojai labai nu
KONGRESAS
— Laisvei širdys žygiam® sai go Lietuvos susivienijimo su LANSUOTI VALSTYBES
sivils, pradėję grobti paliktus jėzuitų turtus. Tyliai šlama meilūs gojai,
BIUDŽETO
Girios ošia slaptingai —
kr Lenkija 1569 metais. Vėles
Jie ras, kad tie milžiniški turtai yra prama
niais laikais Rusija draudė
Šiemet Tarptautinis Eucharistinis Kon nyti, kad jėzuitai savo pajamų nekrovė, bet Renkas lietuviai artojai,
— Nepažįsta niekados!
Ateinančių metų latvių val
gresas įvyks birželio 22 — 26 dienomis, Du
Lydimi dainų, linksmai.
— Mes, lietuviai, dar nežinom, Lietuvai spaudų per 40 metų.
panaudojo krašto gyventojų švietimui, vals
Lietuvos miestuose, po rusų stybės biudžetas vis dar nesu
bline, Airijoj. Vadinasi, mums, amerikie
tiečių kultūrinimui ir vargšų šelpimui. Dau Rytas. Žvilga žieduos rasos — Kas gi klintys dėl tėvynės,
čiams pakeliui į Lietuvą. Kas šiemet va
Lankų tolių platumoj,
— Mes taip ginsim savo kraš valdžia, daug lietuvių aplen- j balansuojamas. Biudžetas. nu
giausia jie išlaikė ir vedė pradžios ir aukštojo
žiuoja aplankyti saviškius Lietuvoje, tam pa mokslo įstaigas. Šiose įstaigose pamokos ėjo Gėlės, kaip lietuvės kasos,
tų, liejo ligi vyskupo Valančiaus Į matytas 132 mil. latų sumai,
togu užsukti ir į Tarptautinį Eucharistinį
— Kaip kad bočiai mūsų gynė! laikų, pradžioj 19-to šimtine-j bet jam subalansuoti pajamone tik dienomis, bet jr vakarais. Neturtingų Maudos rytmečio aušroj...
Kongresą. Jei mūsų tarpe atsirado žmonių, tėvų sūnūs galėjo ten nemokamai sau moks Vyturiai dausų mėlynėj
— Tad šiandien visi, kaip vie čio. Bet tegu lenkai įrodo,I se trūksta 26 mil. latų. Dėl to
kurie važiavo į Eucharistinį Kongresą, ka lo žinių semti.
Gieda. Saulė greit prašvis.
nas, kiek yra lenkų ir lenkiškai manoma dar sumažinti išlaikalbančių okupuotuose kai das 16,5 mil. latų stirnai ir
da ji,s prieš du metus buvo Afrikoj, šiemet
Brolių tylinčioj krūtinėj
— Už tautos garbingų Pilį
Taigi jėzuitai nepaliko sukrautų turtų,
gi, kada jis įvyksta pakeliui į Lietuvą, Ame
muose, kaip antai; Kabeliai, trūkstamas pajamų sumas su
Gema karžygių ugnis...
— Kaupkim jėgas, rankoj
bet tik įvairias mokslo įstaigas ir savo na
rikos lietuviai turėtų būti gausiai atstovau
Bet už ką?..-Už brolių skriaud
plienas Asašnykai, Margionys, Kapa- rinkti iš numatomų pakelti
mus, kuriuose patys gyveno. Tos įstaigos
jami Kongrese. Tenka girdėti, kad kitų tautų
Tėvų žemę, Vilniaus pilį, — — Tepareikš, kaip brolius myli niškiai, Darželiai, Marcinko muitų importuojamai žaliavai.
ir tie namai, kaip patirs likviduotojai, yra
katalikai rengiasi gausiai kongrese dalyvau
Už nekaltų sesių raudų —
nys, Kašėtos, Pauliai, Trakiš
— Samanotų lūšnų vyrai,
apkrauti dideliais inorgičiais, reikalaujan
ti. Ir mums nereiktų atsilikti. Reikia žinoti,
Už tėvynę, ką taip myli, — — Kada skriaudžia priešas ša kiai, Žiūrai, Mančigirė, Zar- P. FULLERTONO PADĖ
čiais didelių palūkanų. Likviduotojai pirmiau
KOS TELEGRAMA
kad Tarpt. Eucharistiniame Kongrese bus
Už lietuvio skaudžių dalių, —
lįI vynos, Rudnia, Dubičiai Mertad' turės pagalvoti — išmokėti tuos visus
atstovaujamos visos pasaulio katalikiškos
Ūž tuos vargus, kų taip kentė,
VI. Vilčinskas-Viliūnai gažeris ir daugybė kitų Lie
Buv. Jungtinių Valstybių
taupos. Dėl to lietuviams yra graži proga sa morgičius, tas visas skolas ir palūkanas, jei Jie šiandienų kaupia galių —
(“Pavasaris”) tuvos kaimų, dabar lenkų o-;
norės namus paimti vyriausybės valdžion.
chargė d’aftaires, p. Fullervo tautos vardų plačiai išg’ars’inti ir, žino
Ruošia laisvės kilnių šventę...
kupuotų.
O jei vyriausybė norės tas įstaigas pa
ma, pasinaudoti tomis dvasinėmis malonė
Šio straipsnelio rašytojas y- ton, išvykdamas iš Lietuvos
•
III.
keisti
valstybihėmis
mokslo
įstaigomis,
ji
jo

V
ELNIU
S
IR
OKUPUOTOJI
mis, kurias gauna Eucharistinių Kongresų
Blanksta diena. Saulė teka.
ra gimęs pietinėj Lietuvos da teritorijos, atsiuntė Užsienių
kiu
būdu
negalės
to
padaryti.
Vyriausybė
z
LIETUVA
dalyviai.
ly ir yra buvęs minėtuose kai Reikalų Ministeriui šitokio tu
negalės nei išsimokėti, nei taip sumaniai su Šypsos gojai taip džiaugsminrinio telegramą: “Išvykstant
Dienraštis 1 ‘ Draugas ’ ’, .mūsų. organizamuose ir žino, kad ten tik
gaL
tvarkyti, kaip kad sugebėjo tai padaryti jė i
Jau apie 12 metų * praėjo, vieni lietuviai gyvena ir tilt iš Lietuvos teritorijos, tebū
ims pritariant, rengia ekskursijų f Eucha 
zuitai vienuoliai, pasiaukoję Dievo garbei ir O lietuvių širdyš šneka
nie man leista Tamstai pa
ristinį Kongresą. Ekskursija išplauks. Pran žmonių gerovei.
Laisvės himnus paslaptingai. kaip Pilsudskio ištikimas tar lietuvių kalba buvo vartojama
reikšti dar kartą savo gilią
cūzų linijos laivu “De Grasse” birželio 14 d.
nas Želigovskis pagrobė Vil pirmiau ir 1920 metais.
Toliau, kelios didžiausios aukštėjo moks Kol jų rankos valdo plieną,
padėką už daugybę oficialių
iš New Yorko. Plauks tiesiai į Dublinu. Eu
lo jėzuitų įstaigos Ispanijoj priklausė ne Kol dar širdys tvirtai plaka— nių ir pietinę ir rytinę Lietu Mes, amerikiečiai lietuviai, ir asmeninių kurtuazijos žen
charistinio Kongreso metu ekskursantai ta jiems, liet pasaulininkų grupėms. Tik jėzui Sugrąžins jie laisvės dienų — vos dalį. Tuojau po to visi lie kurie tarnavom Amerikos ka
klų, kurie man buvo parodyti
me pačiame laive turės nakvynę ir visų išlai tams buvo pavesta jomis. naudotis. Tokių Skins į Vilnių laisvės takų...
tuviai priešinosi tam ir dar riuomenėj per pasaulinį karą,
iš Tamstos pusės, ir dar kar
kymų. Po Kongreso, kurie norės, galės vykti įstaigų vyriausybė juk negalės užgrobti.
Ir nuo Rokiškio, Obelių,
bavosi, kad būtų atimtas* iš atkakliai kovojom dėl visų
tų pareikšti mano gilių meilę
į Londonu, kur įvyks Lietuvos, Anglijos Ir
lenkų Vilnius ir ta pagrobta f žmonių ir visų tautų laisvės Lietuvai ir jos tautai.”
Kada likviduotojai įsigilins į savo dar Žemaitijos tolimos,
Amerikos lietuvių konferencija, o kiti važiuos bus, tik tada paaiškės, kad jėzuitų pašalini Nuo Šiaulių, Trakų, Platelių teritorija, bet dabar viskas nu ir tų turėtum šiandie, kaipo
grisiai į Lietuvą. Užsukimas į Dubliną, va mu respublika nieko nelaimės. O pralaimėta Renkas sūnūs Lietuvos.
tilo; atrodo, sienų ginčai už eks-kareiviai, priminti Tautų KURSAI DARBININKAMS
liuojant į Lietuvą, visai nedaug ekstra te
baigti ir viskas yra jau už Sąjungai. Mums, kaipo buvu
bus daug, labai daug, ries jėzuitai buvo tau šalmai rūtomis dabinti,
kamos. Taigi, šiemet susidaro labai gera pro tos švietėjai, kultūrintojai ir patrijotai. Be
siems Amerikos kareiviams,
Šarvuos žvilga kardai jų — miršta.
Ukmergė. Švietimo Ministega ię Lietuvą aplankyti ir svarbiame Eucha jų darbo labai daug kas bus pralaimėta.
yra
ir
turėtų
būti
uždavinys
Lietuviai, kurie gimė ir gy
Jie karžygiai šių dienų!
rio leidimu prie Ukmergės aristiniame Kongrese dalyvauti. Dėl to, kas
padaryti
ką
nors
naudingo
vena pietinėj ir rytinėj Lie
Trimitai šilus skardena,
matų vidurinės mokyklos įtik gali, šia reta proga pasinaudokime.
tuvos
daly,
kurių
tėvai
ir
pra

Lietuvai. Visi žinom, kad rei-1 steigti šaltkalviams bei toR rūSkamba dainos po laukus;
Šiai ekskursijai vadovaus kuri. marijonas
bočiai
ten
gimė
ir
gyveno
vikia saugoti ir ginti Lietuvąšies darbininkams kursai teoMeilė laisvę, brolių mena —
J. J. Jakaitis, žymus mūsų visuomenės veisą savo amižių, šiandie yra nuo plėšraus priešo, kuris jau retiškai žinias pagilinti.
Vyti lenkus plėšikus... ,
į

VILNIAUS REIKALAI

GARSINKINTES
“DRAUGE”

TREMTINYS
(Galas)

— Dėl kokių nuodėmių? — paklau

sė Simanavičius.
— Taip užsipelniau, — atkirto Auk
sinius.

S
Daugiau jis nebenorėjo kalbėti. Bet
kaliniai papasakojo savo naujiesiems
draugams, kaip Auksinius pateko į Si
lūrų; kaip kelionėj kažkas nužudė pirk
lį, kaip. Auksiniui įkišo peilį ir kaip jis
plekai tai kalinamas.
‘Simanavičius, išgirdęs tokių kalbą, paIifirėjo į Auksinių, sudavė sau j kelius
ir tarė:
— Tai nuostabu! Bet tu pasenai, tė▼eR!
Visi domėjos, dėl ko jis taip stebis,
kur Auksinių buvo matęs pirmiau. Bet,
Simanavičius nesiklausė, jis tik šaukė:
— Stebuklas, vaikai! Kur tenka gy
venime susitikti!

Tatai išgirdęs Auksinius sumanė pa
klausti, ar tas žmogus nežino, kas pirklį
bus nužudęs!
— Gal tu, Simavičiau, anksčiau apie

šį dalykų girdėjai, — tarė jis. — O gal lbant, drebėjo iš pykčio, ištraukė- rankų
mane seniau matei?
ir tarė:
— Man nėra reikalo iš čia eiti, bet
— Kaip negirdėsiu. Pasauly pilna
visokių gandų. Biri daug laiko praėjo, tu negali mane nužudyti, nes tu mane
jau nužudei. Ar aš tave išduosiu ar nu
ir aš užmiršau, kų buvau girdėjęs.
— Gal girdėjai, kas pirklį nužudė? tylėsiu, tai bus taip, kaip Dievas duos.
Simavičius nusijuokė ir tarė:
Kai dienų kalinius varė į darbų, ka— Pas kų peilis, tas ir nužudė. Gal įeiviai pastebėjo pribarstytų žiemių; iš
ir tam kas į maišų įkišė peilį — nei su žiūrėjo kalėjimų ir rado landynę po mu
gautas nei pakartas. Gal jis ir tave no lais. Kalėjimo viršininkas pradėjo tyri
nėti. Niekas, sakėsi, apie tų dalykų ne
rėjo paskrosti.
• Praėjo dvi savaitės. Auksinius nak žinąs. Kas žinojo, Simavičiaus neišdavė,
timis neužmigdavo. Iš skausmo negalėjo nes žinojo, kad už tų jį būtų negyvai nu
plakę. Tada viršininkas kreipėsi į Auk
susivaldyti.
Kartų naktį vaikščiodamas kalėjime sinių. Jis žinojo, kad Auksinius buvo tei
pastebėjo, kad po kėdele juda žemė. Su sus žmogus, ir tarė:
— Seni, tu esi teisus, pasakyk man.
stojęs žiūrėjo, kas čįia yr. Staiga iš po
kėdelės iššoko Simavieius ir nusigandęs kas taip padarė?
Lyg nieko nebūtų, fSimavičius stovė
pažiūrėjo į Auksinių. Auksinius norėjo
nueiti; bet Simavičius pagavo jį už ran jo ir žiūrėjo į viršininkų, bet į Auksinių
kos ir papasakojo, kad po mūrais iška nepažvelgė. Auksiųiui drebėjo rankos ir
sęs skylę ir kasdien bato aule išnešus že lūpos, ilgai negalėjo jis nė žodžio pra
tarti. Jis mųstė. Jei jį išduosiu — tada
mes, kai jį varo į darbą.
— Nieko tik nekalbėk, seni, — tarė jį, žinoma, mirtinai nuplaks. Ar man bus
. “
jis, — aš ir tave išvesiu. Bet jei tu ma dėl to lengviau'
Dar kartų pasakė viršininkas:
ne išduosi, tada mane nuplaks — bet aš
— Na, seni, sakyk teisybę —bas pa
tave atsiminsiu, užmušiu.
'
Auksinius, išgirdęs piktadarį taip ka sikasė po tais mūrais?
7

Z

Auksinius pažiūrėjo' į

Simavičių ir

riau peilį į tavo maišų, o pats išlindau

atsakė:

pro langą.

— Negaliu pasakyti, Jūsų Malonybe.
Dievas neliepia man kalbėti; aš nesaky
siu. Darykite su manim kų norit — aš
jūsų valioj.
Kad ir kaip viršininkas stengėsi,
Auksinius daugiau nepasakė nė žodžio.
Ir nebuvo ‘ žinoma, kas urvų iškasė.
Kitų naktį, kai Auksinius atsigulė
ant savo narų ir buvo pusiau užsnūdęs,
pamatė, kad kažkas priėjo artyn ir at
sisėdo prie jo. Kad ir tamsu buvo, pa
žino jis Simavičių ir paklausė:
— Ko dar nori nuo manęs? Kų čia
darai?
Simavičius tylėjo. Auksinius pasikė
lė ir tarė vėl:
— Ko nori? Eik šalin, o ne, tai pa
šauksiu sargybų.

Auksinius nieko neatsakė; jis neži
nojo, kų atsakyt. Simavičius pasileido
nuo narų, pasilenkė iki žemės ir tarė:
— Jonai, atleisk man, atleiski man
dėl Dievo! Aš pats išsiduosiu, kad aš
pirklį nužudžiau. Tave paleis, tu grįši
į nųmus!
— Lengva tau šnekėti, — tarė Auk
sinius, — bet sunku man kentėti! Kur
dabar man eiti? Žmona, vaikai mane už
miršo, ir niekur nerasiu sau tėviškės.
Simavičius nesikėlė, jis mušė kakta
į aslą ir kalbėjo:
— Jonai, atleisk! Lengviau man bu
vo, kai mane plakė... o tu manęs pasi
gailėjai... manęs neišdavei. Dėl Dievo at
leisk man! Atleisk man prakeiktam pik
tadariui!
Ir jis verkė.
Auksinius išgirdęs jį verkiant ir pats
pradėjo verkti ir sakė:
— Dievas tau atleis...
Ir staiga jam taip lengva pasidarė,
jis nebesiilgėjo tėvynės, nebenorėjo eiti
iš kalėjimo ir tik laukė paskutinės valan
da®.
Vertė T.

.Simavičius arti pasilenkė prie Auksiniaus ir ėmė šnibždėti:

— Jonai, dovanok man!
Auksinius atkirto:
— Už ką tau dovanoti?

— Aš pirklį nužudžiau, aš tau peilį
įkišau. Ir tave maniau nužudyti, bet kie
me pasigirdo triukšmas, tai skubiai įva
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O. Rašinskienė, 1639 S. 5(1
siūti įsigyta naujos mašinos- Jie vadinasi SSS — Spaudos
Avė., Cicero, III......... 478,500
už 39 tūkstančius su viršum. Skleidimo Skyriai.
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
Viena katalikiška Anglijos nuostolių ir pinigais ir drau Narių Šv. Kaz. dr-jos tais Savo leidinių šv. Kaz. drSt, Chicago, III......... 478,400
Rašinskienė silpsta? Stulginskas grasina Janu P. Varakulis, 724 West 18 knygų leidykla (Sheed a gais. Net garbe. Bet reakcija metais turėjo 3,334, kai 1913 gija pardavusi per metus 81,m. buvo jų 11,000. Sumažėjo 000. Spaustuvė ir SSS davė
šauskui, Gubysta - Rašinskienei; Staniulis St., Chicago, III......... 468,980 ward) neseniai išleido knygų kaip tik atitinka mūsų veik metinių
ėmėjų, pabrangus pi- pelno 13,346.64, o draugijos
pabūgo Varkalienės; Naujos Gilienės pas S. Staniulis, 6651 S. Talman apie Anglijos katalikų pasau lumo reikalų. Iššaukti gyvų nigams: kasmet mokama pojturtas padidėjo 30 su viršum
Avė., Chicago, III. .. 354,800 lietį. Vienoj tosios knygos da neapykantų, kaip geriausių ir 60 lity.
tūkstančių. Vadinas, krizė drtangos Petrauską pralenkti
ly jos autorius Belloc rašo a- tikriausių priemonę, vadinas
f
__________
M. Varkalienė, 6315 So. Lin
Draugija turi 10 knygynu jos dar nepalietė.
pie Anglijos atvertimų. .Jis laimėti, nugalėti! Kova negali
Vajaus vedėjui, ir patiems, Stancikas ir Rašinskienei ‘ka- coln Avė., Chicago, III. 325,520
siūlo tam tikslui naujų meto apsieiti be žaizdų”.
kontestininkains, tenka patir-'iunų’ nuėmė. Pamatęs tai Ja- V. R. Mandravickas, 815-45
dų, kadangi seniau vartojami
ti, kaip visa katalikiškoji vi-Inušauskas tąjp pat, kaip liu- St., Kenosha, Ws. .. 300,450
metodai neduoda tokių vaisiu
suomenė yra susidomėjus šiuo tas, puolė ant Rašinskienės, P. Petrauskas, 14 Johnson ,.Paga, daiktlJ prigimtj>_,.„
milžinišku “Draugo” vajumi šiandie tų patį su ja padarė st., Binghamton, N. Y.
šoma toj knygoj,—paaiškėja, Šv. Kazimiero dr-jos nuola
ir nepaprastomis kontestinin- ir Stulginskas, o jį seka Gu.................
285,490 kad katalikų Bažnyčios pa tinis pirmininkas pralotas Da
kų lenktynėmis. Šio vajaus bysta ir taip toliau. Tas pats Ag. Gilienė 3131 Emerald
žanga gali bnt-i realizuota in mbrauskas davė, lfaip ir kas
Iš Radio
dalyvių — kontestininkų var-Įgali atsitikti ir su Stanciku Avė., Chicago, TU. .. 275,940
970
dividualiniu atvertimu. Vadi- met kad duoda, plačių ir išStoties
kylocykles
dai pradeda garsėti ne tik.ir su bet kuriuo kitu. Taigi, J. Aukškalnis, 1354 Harri nas, negali būti kito naujo nie- semiančių draugijos veikimo
Kas Pirmadieni
9:00 vai. vak.
Amerikos lietuvių tarpe, bet kas pirmas pasieks pusmilijo- son St., Oary, lud. .. 193.’<)0 ltodo> knrs su
Kikalavi. apyskaitų. 1931 m. geroms
net užjūry — Lietuvoj, kur ninį balsi} skaičių, šiandie nie
A. Valančius, 1226 S. SO I m„ nesiskaitytų. Visų mūsų knygoms (bonne presse) iš
žmonės, gauną, dienraštį, gy- kas negali pasakyti. O visgi Avė., Ciceio, III......... 192.000 pasĮangų galutinis tikslas vra
leista į 100,000 litų. Tais pi
vai seka tų didelę, jubiliejinę pamatysime, nes lenktynės el Grybas, 2244 W. Adams įndjvjdas< jeigu neįvykdomos
nigais išspausdinta 31 veika
LOAN
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*
nius spaudos talkų.
na
St., Chicago, III.. .... 1 183,870
^itas reikalavimas, * nebus
ga- las
'as 142,048
142,048 egz.
egz. po
po 11.—
—22
22 spaspa
Ir nūdien tūkstančiai “Dra Pabugus Petrausko VarkaMisiūnas, Uosdami. III. 245 j linla padaryti jtakos
udos lankų leidinyje: religiugo” skaitytojų, šimtai kon lienė vakar gerokai pirmynW. 108th St
160,470 ■
Ta8iau ga|jma
nio turinio ,5j n,oksHnio 8,
testininkų rėmėjų, draugų ir pašoko. Pamatęs tai jos “so-, O Kazlauskienė. 4356
S.!,- dvi taisykfe kurios
belestrinio 5, poezinio 1 ir 4559 S. Paulina St.
Phone Yards 0145
prietelfcj, matydami, kaip spa-! siedas” Staniulis, kad tokios Rockwell st., Chicago 160,350 inaujoR ,iek kiek jos ro(1ona„. kalendorių 2. Be to, “Šviesos”
CHICAGO, ILL.
ūdos
talkininkai
v a k a r naujienos jam pavojų, netekti Bekus, 1850 Wabansia ave.,'jus keHus
darbni yie gpaustuvė
tnos
mat„s
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsk
vieni,
šiandie
kit !pirmenybes, neSa, vakar vėl,Chicago, III................. 146,460 na jų yra negatvvi, lita-po- iSspausdino 39 svetimus veiparašęs savo vardų ir pavardę, gausi gražių
pirmenybės - iškariau “jovijosi” pas vajaus vedėjų A. Žolynienė, 6709 Archer zityvi. Pirmoji remiasi siste- kalus 173,207 egz. ir spausdi
knygelę VELTUI.
ja, vajaus kelio vadais tam- ir vėl paklojo naujų prenunie- Ave., Chicago, III. ... 119.950 Inafį^ka kritika užkietėjusios, no 9 periodinius leidinius, 241Vardas pavardė .............................................................
pa, jau stato klausimų, kuris ratų, tuomi žymjai padaugin ’ "
— 35 Avė. nosusipratusios,
bet stiprios 100 egz. Viso tad iš “Šviesos”)
iš jų pirmas pasieks pusmili- damas savo balsi} skaičių. Iš Melrose Purk. III. .. 105,850 anttkataiįkjSkos pasaulio f i- j spaustuvės yra išėję 556,405 Antrašas ...........................................................................
joninį balsų skaičių? Deja, šis eidamas pasakė: “Jei mano Sutkus 1007 Eight st.,Wau- iosofįjos Einant pozityviuoju ,egz. -Jiems sulankstyti ir suin-on
Tll
1 AG 04 Vi
»
JT
klausimas toks didelis, kad ‘sosiedka’ bandys mane pra- kegan,
III..................... 103,300 metodUj didmiesčių masėms
nei garsiausi burtininkai ne-1 lenkti, aš už Varąkulio atsi- P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 reikalinga suteikti bendroji ta
8
galėtų pasakyti. Tiktai pažvel dursiu, bet jai nepasiduosiu”. PL, Chicago, III.......... 88,200 SijVoka fo, kas yra Bažnyčia.
kime, kokia didelė kova, ko Į tokį Staniulio pasakymų Va A. Condratas, 1706 S. Ma- Klaidų neigimas techniškai
kios intensvvės lenktvnės kas-, rkalienė gal tik nusišypsos, yomensing avė. Phila. Pa. yra lengvesni dalykas už podien eina kontestininkų tarpe. nes ne sykį ir ne vienam ji
./**!..................... 63,700 ityvųjį metodų; bet morali š-Į
Vienas kuris kontestininkų, yra šposų padarius. Well, pa
Gaižauskas, 148 E. 107tl, st.Jkai sunkesnis. Atremti klaidi.;
šiandien padaręs didelį žygį, matysime.
,
111................. 63,100 ng^ įr priešingą filosofijų, suKARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
vienų arba kelis savo “neprieGilienė taip pat nerimsta. A. Gudenas, 6807 C. Camp- ma2inti josios garbę masėse,
telius” pralenkęs, didelį sup-lJi deda pastangų Petrauskų e av., Chicago, III. 63,000 pagiepti jos nežinojimą ir klai
rizų visiems iškirtęs, pirme pralenkti pirm negu tas iš Bugentavičius, 1616 N. Lin- (]lĮ sl5pimą yra
nybę pasiekęs, rodos, jau ir Binghamtono ir apylinkių at eolu St Chicago, III. 61,9tKI kiekvienam atviras. Kiekviepaliks toje vietoje, niekas ne siųs naujų halsų liodų.
Vaicekauskas, 4242 S. Ma-”,am §ig metodas nesunkiai
galės jo pralenkti; rytoj, žiū- Gavau žinių, kad Aukštakai- plewood avė., Chicago, III i prieinamas. Bet jis slepia sarėk, atsiverčia kitas “tūzas”, nis, Valančius ir kiti rengia’.
vy daug nemalonių pasėkų
kuris iškerta da didesnį sup si “šturmų” Gilienei, Petrau Bacevičius, 1850 Wabansia agitatoriui. Tačiau tokių agi
rizų, ir tas, kuris vakar buvo, skui. Mandravickui ir kitiems Ąve. Chicago, III. .... 26,700 tatorių mums reikalinga. Be
J. Vaičaitis, • 424 Dean St.; jų mes nieko negalime pada
rods, nepasiekiamas, kuris iš sukelti. Tik turėtų pasiskubi
aukšto, išdidžiai aplinkui žva nti, nes Grybas, Misiūnas, Ka Scranton, Pa................. 25,850 ryti. Mums reikia Tertulijolgėsi, pradeda blankti; jo po- zlauskienė, Rėkus ir kiti gali M. Povaitienė, 700 S. 9 st. nų. Turim būti kovotojai. Prie
zicijų užima kitas. Tr taip kas- pirmiau jiems sužaibuoti. Nū llerrin, III................... , 23,100 šų turim griebti už jo racijoIp. Taruška, 2334 S. Oakley nalistiškų mokslo rūbų. Klai I
dien ir kasdien. Visi tai ais-, jautimas sako, kad ateinankiai matome.
įčių savaitę kontestininkų tar- Avė.. Chicago, III. .. 20,351' dingus postulatus turim iš t;
Štai, pav., Rašinskienė. Nuo pe bus didelių perversmų. J. Balsis, 610 Wall St. Rock kelti* ir išskrost}, kad indivi
ford, III......................... 5,800 dai, juos atstovauju, paraustų
Velykų ji kontestininkų vir- Žiūrėsime.
šūnėje jautėsi lig kokia “cie- Šiandien kontestininkų sto A. Langmanas, 4521 S. Wa- nuo gėdos. Turim sudaryti r
n
shtenaw Avė. Chicago.
corienė”, rodėsi, kad nei vie vis yra toks:
disharmonijų priešų lagery,
nas kontestininkų jau neban V. Stancikas, 1706 W. 47 X11................................. 17,700 skelbti jų nežinojimų apie pa
dys jų nuo to “sosto” nuvers St., Chicago, III......... 485,100 Varaitis, Luzerne, Pa. l,Co(i saulį ir apie praeitį. Turifhe
A. J. Janušauskas, 1301 S. A. Paukštis 2225 S. Oakley pasipriešinti ne tik idealams
ti, arba ims savaitę, kitų kol
kitas kuris jai suprizų’ suruoš, 50th Ct., Cicero, III. .. 480,500 ave.„ Chicago, Till........... 1000 — tai lengva — bet ir žmo
A. Stulginskas, 1628 S. 50 J. Baltrūnas, 945 N. 25 St, nėms, tuos idealus atstovau
tačiau nepraėjo nė trys dienos
Didysis Scandinavian—American Linijos
1,00(1 jantiems; o tai yra daug sun
kaip, lig yla iš tarbos, išlindo Avė., Cicero, III......... 480,000 E. St. Louis, III.
Laivas FREDERIK VIII
Skaitykite ir platinki* kiau. Bet Dievas žino, kad in
dividualiesiems konvertitams j
r PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
te
lietuvių
katalikų
die
netrūksta herojizmo, kad ap- g
KARAS JAU PASKELBTAS
Nuo New Yorko 3 čia klesa į vieną pusę 076.00
nraštj DRAUGĄ” it. gintų tikėjimų nuo gigantišku
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varo
Į abi pusi................................... 0126.00
remkite tuos biznieriiv priešininkų galybių. Nėr nė
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
vieno konvertito, kurs nebūtų
katalikų larkraštis
ir profesionalus, kuri* parodęs herojizmo, ar nebūtų
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk
vietų dabar. ♦
ęrarsJnast
kentėjęs, ar netekęs turtų ar
draugų, ar to prisirišimo, ku
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
korio išėjo jau keturi numeriai.
rį jaučia kiekvienas žmogus
JOS didžiuoju laivu
“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo įvairaig katalikms rū
draugijai ar praeičiai. Bet čia.
pimais klausimais.
laukia kitas skausmas, šian
Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų
Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
dienų reikia priešintis visim
Pirm. A. Nausėda
• daromus priekaištus.
lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
menės nuomonei visomis jėgo
1024 Center St.
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.
“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų
mis. Tačiau tokį veikėjų nie
Rašt. P. Fabijonaitis
laimėjimus ir džiaugsmus.
kiną ir peikia, jei jis savo re
Mes parūpiname pasportns, re-entry perminus ir kitus kelionei
2320 W. 23 PI.
“SPAUDA TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
ligijų praktikuoja tyloj; o jei
reikalingus
dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis
rie nori būti šviesiais ir su
gu jis atvirai eina prieš savo
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
2334 S. Oakley Avė.
sipratusiais katalikais.
priešų, laimi daugiau negu pa
reikalus "aprūpins
AGITATORIAI:
“SPAUDA TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
peikimų. Boikotas yra blogia
J. Dimfia
vienam.
usias tų ginklų, o vis dėlto
“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 3347 Auburn Avė.
veikliausias. Reikia tai pekęKun. J. MačiulionLf,
Amerikoje 1 doleris. '
sti. Reikia pakęsti būti laiko
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Ropsevelt 7790-Chicago, III.
2334 S. Oakley Avė
“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
mam nesuprantančiu, absurdi
Z. Gedvilas
Pr. Ramanauskas.
12311 So. Emerald Avė. šku. Juo atviresnė kalba ar
“SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
raštas, juo labiau ji laikoma
M. Šlikas
minarija, Lithuania.
paradoksu. Galima susilaukti
10555 S. State St.
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KAIP ATVERSTI MODERNIU) PASAULĮ? -

KOVA DĖL PUSĖS MUM!

ŠV. KAZIMIERO DR-6IJA

f

SP U L K M
WCFL

Vytauto

BUILDING &

ASS0CIAT10N

“DRAUGO” EKSKURSIJA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

“SPAUDA IR GYVENIMAS”

LADDARIŲ CENTRO
VALDYBA

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

K

4

r*

t

KAPITALIZMO KRIZIS
Studentu ateitininkų “Insti
tucijos*’ korporacija surengė
viešų paskaitų apie kapitaliz
mo krizį. Jų skaitė korporaci
jos šefas dr. h*. Karvelis. Pre
legentas paskaitoj išaiškino
tas priežastis, kurios dabarti
nę kapitalistinę pasaulinio ri
kio strijktūrų atvedė j ekono
minį krizį, be to, gyvais pa
vyzdžiais ir gausia statistine
medžiaga nurodė to krizio pa

darinius.
Svarbiausių to krizio i^r ekornominės depresijos faktorių
sudaro hiperprodukcija. Mat,
atsigavusios po didžiojo karo
valstybės pradėjo savo gamy
bų visu tempu ir jau apie 1926
met. pasiekė prieškarinių nor
mų, o dar kiek vėliau priga
mino tiek, kad tų gaminių pa
sidarė per daug, ir niekas jų
nebegalėjo suvartoti. Tada pra
sidėjo ekonominė depresija,
kuri pirmoj eilėj palietė žemės
ūkį, paskui prekybų, pramonę
ir kitas ūkio šakas. Antrųjų
to prasidėjusio ekonominio kri
zio fazę sudarė kainų kriti
mas, kurį pasiekė nežmoniška
konkurencija, bankrotai, kredi
to institutai atsidūrė didelia
me pavojuje. Dėl tos netikė
jos atmainos bankų išduotų
paskolų arba aktyvi} vertė vis
tirpo ir mažėjo, ir realizuo
jant objektus, kurie buvo jų
paimti, kaip garantijos už pa
skolas, nebuvo galima išrinkti
tiek, kiek buvo- paskolinta.
Taip akcijų vertė, 1927 m. pri

lyginta KM). 1931 m. gruodžio
l d. nukrito ligi* 43,8 proc. Dėl
to darosi suprantama, kad jo
kios normalės banko apsisau
gojimo priemones negalėjo ap
saugoti nuo aktyvų sutirpimo.
irnetenka stebėtis, jei Ameri;
koj per šį krizį bankrutavo
daugiau kaip 3,(XX) bankų. Jei
kai kuriuos štatuos visi provi
nciniai bankui uždarė savo ka
sas ir jei buvo- išrautos iš šak
nų tokios tvirtovės, kaip vo
kiečių Danatbankas ar austrų
Creditanstalt’as.

p

a

-n

p,

a

c

32
baigta
didelė
^noderniška
ligomas
Kas dar blogiau, kad visų aų kėti, bet atskaityti skolas val
s dar nesutvarkytas, byla Skaitykite ir platinkite
ekonominių sunkumų uematy- stybes iždui. Kad subalansuo ninė. Rokišky bus padidinta t-bėra vyriausiam tribunole.
jr
(Tųsa 6 pusi.)
ti sąmatų savivaldybė papra ligoninė, pristatys antrų auk
Savivaldybių departamentas
šė iš vyriausvliės 1,700,000 li štų. Telšių savivaldybė statys ir savivaldy lės kuo greičiau retnkite visus tuos pro
KĄ ŠIEMET VEIKS SAVb tų paskolų. Klausimas arti elektros stotį. Savivaldybių siai laukia apdėjirno mokės fesionalus ir biznierius,
miausiomis dienomis būsiąs departamentas palaiko Šiaulių
VALDYBES
oais laisvosios profesijos žino fcurįe garsinasi jame.
sprendžiamas ministerių kabi , m. savivaldybės pastangas iš- nes. Savo laiku buvo norėta _______ _ _________ s
Savivaldybių departamento nete. Šiaip sąmatoj žymesnių I pirkti elektros stotį, lėšų šiam laisvosios prof. žmones apdėti STATEMENT GF T RE OttNEllSHAP,
MANAGEMENT,
CIHOUdirektorius Barkauskas infor pakeitimų nebūsiu.
reikalui Šiauliai gaus. Vkme- mokesčiais vien "savivaldybių
LVI'IUN,
ETŲ., RLŲLUtED
BY THE AUT OF CONSavivaldybės didesnių dar rgėj iki šiol elektros klausi-1 naudai.
mavo apįe einamus reikalus.
URESS OF AUGUSI
24Ui, ima.
Kauno m. savivaldybės sąma bų šiemet nėra numačiusius.
OI Draugas—L,lthuanluu Dait. Frlsnd puoustiou I>miy oAvupi Suudara at Chitsza. XIIIta dar nepatvirtinta, nes pa Šiauliai statys 2 mokyklas ir
noia for Aprll 1, 1932 State of 1111B«toiv I11«, a Notary t'u«Uu lu and (oi ths
jamose numatyta l su pusi* prieglaudų. Tauragėj bus užSiutu aud uouuty aioiuuaid. peiuonuhy appeared
L. Draugelis, who having been
milijono litų pozicija iš kraš
dūly sworu according to lavv, deposes
.'?•••❖< .'Y
to apsaugos ir susisiekimo mi
and says that he i* the busiueus nigr.
ADVOKATAI
ot the Draugas Fubl. Co. and that
nisterijų. Vyriausybė esanti
the following is, to the beųt ot his
unowl«dgs and bsliuf, a nuo statainont ot
nusistačiusi- £ių sumų neišmo
Uia oauuiuliip, niaiiageuiuui, tlrculatiou,
«tu„ ot the aloiueuid publication for tho
Tas Reiškia:
data ^hown lu tilo abovu uuption, rauUriad

KELIAUKITE SU LLOYD
l, ,
LIETUVĄ

Karas čia taip pat suvaidi
no žymių rolę. Apytikriai iš
skaičiuota, kad jis atsiėjo apie
(John Ragdziunas Borden)
GREIČIAUSIAIS LAIVAIS
2,500 milijardų litų. Dėl karo
NAUJAS IŠRADIMAS
ADVOKATAS
TRUMPIAUSIAS KELIA
DEKSNIO GALINGA MOSTIS
pasaulis negirdėtai įsiskolino,
105
W.
Adams
St.,
Rm.
2117
VIMAS PER JŪRAS
pasaulis per šimtus metų .auI • •
Europa iš pasaulinio kredito kurios
Teleplione Randolph 6727
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
PER 7 DIENAS J TfiVYNĘ
riaus virto didžiausiu debito- Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin 2151 W. 22nd St 6 iki 9 vak.
Puikus geležinkeliu susisiekimas
gų elementų, iš visų kraštų svietu
Telephone Roosevelt 9090
rium, o prasiskolinimas su lai girių visokių medžių aliejų. Dėka
iš BREMERDAVEN į
Galinga Mostis kaipo saulės spin Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
ku vis didėjo. Viso to išvadoj nio
LIETUVĄ
duliai,
pasekmingai gydo:
Reuma
Bagažas Persiunčiamas
daugelis valstybių ėmė savo tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
;
Lietuvon
biudžetus suvesti tik su defi šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
ADVOKATAS
Užsisakykit
vietas pas vietinius
citais ir atsidūrė lyg ant be visokius skaudėjimus. Tūkstančiai Miesto Ofisas- 77 W. Washington St.
možnių yra pą£iję,
milijonai da
agentus.
Reikalaukit
LLOYD
Room 1502
Tel. Central 2978
dugnės krašto. Taip šalia dau nežino apie tai.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
laivakorčių.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
gelio lotynų Amerikos valsty verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
Vakarais: Vtarn., K et v. iy Subatos
bių Austrija, Vengrija ir pa naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
—- 6 iki 9 vai.
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gru 4145 Archer‘Avė. Tol. Lafayette 7337
GERMAN
' / • \
skutiniu laiku Bulgarija pas zinam. Parsiduoda visur. Klauskite
■'*> v
taip; DEKEN’S NEW DISCOVERY
130
W.
Randolph
St.
Chcago
Namų *Tel. Hyde I'ark 339 5
kelbė faktinų valstybinį bank OINTMENT. Kaina 75 centai.
Tel. Randolph 5187
rotų.
ft]iiiiimmmiiiiiimimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii|iiuiiiHutt!iiiiiiiimiii3t
DEKEN’S OINTMENT CO.

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAAIS

by tb Aut ot Augusi 34, 1»12, ombodied m
suciluu 443. 1‘ObLal Lmva aud itogulatious,
priuled ou the reversą of tl(ta torui, to wlt:
1. That the daines aud addreeeea ot the
pubilaiier, edito.r, mąuagiug urlltot, aud hualueee uiauagara are:
Pubhsher: Draugai Publtsblng Co,, 2334
S. Oakley Ava, Ctalcugu. tu.
Editor Mr. L. šimutis 6916 So.
Maplewood Avė., Chicago, RL
Editor: No}i«.
Business Manager:
L. Draugelis
2334 South Oakley Avenue, Chicago, IU.
2. That the ovvut-ra ar,: X>raugaa Publ.
Do„
i. e.: ltev. H. Vaičiūnas,
1616
So, 50 Avė, Ckero, Ui., Mariau Fathurs,
2336 S. Oakley Ava,. Chicago. III.
Many
others. This publlcation is published
not for profit.
3. Thgt the Rnowu boudholduru mortgagees, and otlier sacurity holuers ownlng
or liolihng I per ceat or niore ot totai
aiuouut ot bouda inort.gagea or otlier securitiea are: Mariau Fathers.
t. Tbat the two paregrapba next abov*.
glving the nemes of the ownera, stockhoidurs. and security holdera, lt any comatD
not ouly the lisl ot etockhoūters aud security buiders us tliey uppear upou the books
of the couipany būt also. In caeas where the
stockhohler or security liolder appeura upon
the books ot the compauy as trustee or ln
any otlier fiduciary reiation, tlia name of the
person or Corporation tor whom such trustee
18 aut i u g. Is given: also that the said two
paragraphs contain stateineuts einbraclng
affiaut’s full kuoivlutlge and belief as to the
circumstuuccs aud eoudltious uudar whlch
stockholders and security holdęrs who do
uot appeat upon tbe books o( the compauj
as trustees, liold stock and seeurltles ln a
capacity otlier than that of a Ilona flda
owner, aud tiria affiant has no reaeon ta
ŠVEDIŠKI
MINKŠTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS
=
belleve that any other person, assoclatl on,
or Corporation liūs any interuat dtract or tnTreatmentai visokių ligų, .reumatizmo, nervų, atitaisymo, šalčio
uirect in the sald stock, bonds, or othai
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetjniai Saulės Spindu- — recurities tlian as so statad by him.
6. Tiiat tiro averago number ot coples ai
lių treatmentai.
—
each issue of this publication sold or
Minet-alinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia- — distributed, through malte or ortherwise, to paid subscribers dųging tha
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
six months preceding the dale above
KAMBARIAI dėl FERGULĖJIMO
5
is 25,000.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties
L. Draugelis, Business Mgr.
6woru to and subacrlhed before me tiria
1 day of April, 1932.
Notary Public
•lųstln M*tlliewi«Ii
My Commission expires June 7,

LLOYD

HARTFORD,

CGNN.

A. A. O LIS

I A. F. CZESNA’S BATHS !

A l> V O K A T A S
11 SOUTH LA SALLE STREET

LACHAW1CZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI
Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų »
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus
Cicero, III.
1439 So. 49th Court
Telef. Cicertr 5927

Chicago, III.
2314 W. 23rd Place
Telef. Roosevelt 2515

Room 1934

Tel. ltandolph 0332

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562

=
Š
=

=
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Valandos — 7 Iki 9 vakare

S

Ularn., Ketv. ir Subatos vakare

—

S

CHAS. A. PEPPER

=

ADVOKATAS

=

155 N. Clark St., Room 969

|

LIETUVIS
Telephone

FRANKLIN

5745

Namai: 3117 S. Union Avė.

Ę

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULPURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
,

5
|

S

5

E

16S7 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St.

1

Tel. Boulevard 4552 =
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Telephone VICTORY 2213

ILLINOIS
BALSUOKITE UŽ SIUOS REPUBLIKONŲ KANDIDATUS UTARNINKE, BALANDŽIO (APRIL) 5 D-, 1932
j

BALSAVIMO VIETOS ATDAROS NUO 6 VAL. RYTO IKI 5 VAL. VAKARE.

/

/•
KLENHA

RAHLF

PELIKAN

for

for

for

President

Collector

Clerk

SUPERVISOR

—

LANGNER

Clccros miesto Supervisor yra Istikrųjų miesto Iždininkas. Jo irareigos
ir jo ofisas turi artimus ryšius su Cook County. Jis yra kartu užveiztlėtojas blednų ir bedarbių. Jis iš savo iždo teikia doklep.is reikmenas gy
venimui kaip va: maistų, anglis, o kartais ir pinigus Jus sutiksite, kati
ne visada lengva susekti kas užsipelnę pagelbos Ir kas yra nevertas to
Per šiuos depresijos laikus tas reikalus pasidaro neapsakomai opeaolg ir
sunkesnis. Tik nu-olatlnis Ir rūpestingas savo pRrelgų atlikimas ir ilgas
patyrimas suteikia galimybę prideramai išpildyti savo darbų.

f

Jus todėl matote, kokia nepaprasta proga išnaudoti iždų, jei į tų vie
tų pateks netikęs žmogus. Mainant Supervisorių ir gali patekti ton vie
ton visai jos neužsitarnavęs žmogus. Tokiame atsitikime visi, kurie užsi
pelno paramos jos netektų. O iždų išnaudotų tie, kurie neužsipelno paramoe.
Iki šiol Supervisor Ciceros mieste buvo p. Honry Langner. Jis yra gi
męs 1890. Jis gyveno Ciceroj per 40 metų. Dabar gyvena 5227 W. 29 l’l.
Yra vedęs ir augina penkis vaikus. P-nas Langner mokinosi parapijinėj
Ir viešoj mokykloj. Del nelaimės jo tėvo jis kaipo vyriausias siuvus, turėjo
anksti pradėti dirbti. Jis dirbo American Gan Kompanijai ir VVestern
Electric Kompanijai. Taipgi dirbo ofisuose County Treasurer, l’robate
Court, Board of Assessor.s Ir Board of Revlevvs. 1928 jis buvo išrinktas
J Supervisor Ciceros mieste. Toje vietoje šis gerai pasižymėjo.
Atmink, kad patyrimas daug kainuoja, o nepatyrimas brangiai atsiei
na. Balsuokite už patyrusį p. LANGNER.
CLERK

—

P.

(PELIKAN

%

Viena Iš barclgų Cicero miesto Clerko yra. tai saugoti visus .rekordus
liečiančius miesto reikalus ir užlaikyti taip. kad visuomenė rolkalb prie
Jų prieitų Ir kad jie butų suprantami. Kita Clerko pareiga yra tat pir
kimai, visų reikalingų daiktų, vartojimui įvairiuose miesto departamen
tuose.
JAMES

J.

PELIKAN

buvo

Cicero

miesto

Clerka

per

praėjusius

ketu

LANGNER

VENDLEY

KIMBARK

for

for

for

Supervisor

Assessor

Trustee

/

ris metus ir kadangi jis yra kandiilatas perrinkimui utarninke balandžio
5 d., tai aš jus supažindinsiu su juo ir jo tinkamumu tai vietai.
P-NAS PELIKAN gimė Chicagoj 1$93 ir lankė viešas mokyklas. Jis
vedęs ir gyvena su pačia ir dviem vaikais 1303 Ro. 61 Avenue. Per veik
15 metų jis dirbo olselio čeverykų pramonėj. 1922 jis įsteigė savo ceverykų biznį ir per 6 metus jis sėkmingai varė biznį. Raginamas savo
daugelio draugų 1928 jis tapo kandidatas į Cicero miesto ClerTtas ant
lepublikonų tikieto Ir buvo Išrinktas didele didžiuma. Kad galėtų paš
vęsti visų sftvo laikų savo pareigoms p. PELIKAN jis išėjo iš čeverykų
biznio ir per keturis įnešus Jis buvo pilnai atsidavęs savo ofiso reikalams,
visada atsimindamas mokesčių mokėtojų reikalus ir miesto reikmėmis
pirko už žemiausias kainas.
Per savo tarnybų p. PELIKAN reikmanonig Išleido apie 1250,000 ma
žiau, negu bite koks kitas Clerka. Tų rekordai punędo. Tai juk gerus
pasitarnavimas per pirmų tarnybos laikotarpį. P-nas PELIKAN didžiuo
jasi savo darbais ir jaučia, kad įgijo patyrimo gere.ntani savo darbo at
likimui kitiems keturiems miestams. Savo geru rekordu p. PELIKAN
nori būti perrinktas. Jis kviečia jus už Jį balsuoti. Atsimink nepatyrimas
brangiai atsieina. Kcpublikonų partija turi patyrimo.

LIETUVIS

KIMBARK

Ant republlkonų tl(l>ii’to yra lietuvis -— KIM KARKAS, kandidatas į
Cicero miesto Trustee, Kas iš clcoritėių Jo nežinp? Jis čia išgyvenęs
yra 33 metus, priguli prie lietuvių šv. Antano parapijos, priguli prie visų
lietuviškų draugijų, uolus veikėjas, geras iietuvls, teisingas žmogus, vi
siems malonus.
P-nas Kimbark yra pasaulinio karo vėtorartas, dabar deputy sherlff.
Jis gyvena 1543 So. 52 avė. Yra vedęs ir augina dukterį. Jis yra 36
metų amžiaus. Jisai yra baigęs Hoosevell mokyklų, lankė J. Hterling
Morton Hlgh School. Vėliau lankė biznio kolegijų Ir dirbo Fair Store
Chicagoj. Sugrįžęs iš Pasaulinio Karo įstojo J real ostate biznį. Vėliau
buvo paskirtas deputy sherlff Ir ėjo tas pareigas per 8 metus. Pastaruoju
laiku jis buvo gazolino ir aliejaus liisny.
Republikonų partija tyrinėdama gyvenimą
įvairių Ciceros veikėjų
apsistojo ant p. KimbarKO ir pastųtė Jį kandidatu J Trustee. Partija
žino, kad Jis turi platų patyrimų, užtektinai mokslo ir teisingumo, kad

jam

pavedamas

NICHOLAS
KNOL
For Trustee
Library
Board
pareigas tinkamai atlktų.

Partija žino,

ANTH0NY
J. ZELENKA
For Trustee
Library
Board

kad jis ,patenkins

Ciceros miesto Trustee pareigos yra daug maž tokios, kaip Chicagos
aldermano. Tik tas skirtumas, kad Jo alga daug mažesni Ciceroj. Trustee
pareigos ir daugumas darbo reikalauja tikrai atsakančio vyro. O tokiu
vyru yra inusų tautietis KUnburkas.
Jus galite būti užtikrinti, kad jei Ciceros republlkonų partija pa
stato žmogų savo kandidatu, tai tas žmogus to yra pilnai užsitarnavęs.
Jus neapsiriksite balsuodami už Kimbarkų į Trustee. Bet tikrai apsiriks
tie, kurie už jį nebalsuos.
Balsuodami už republikonų partijų. Jus užtikrinsite reikalų tokį ve
dimų, koks buvo per 15 pastarųjų metų.
Prie republikonų partijos Cleeio išaugo iš 10,000 gyventojų į 80,000.
Republikonų partija tarnavo gerai, ekonomiškai ir gabiai. Patyrimas yra
žmogaus brangiausias turkis. Rinkite į ofisus žmones su patyrimu, Re
publlkonų kandidatai yra vyrai su patyrimu. Balsuokite už republlkonų
kandidatus UTARNINKE, BALANDŽIO 5 D.
COLLECTOR — p. RAHLF
Rcpuiilikotių kandidatas į^Collector p. A. C. RAHLF gimė Chicagoj
1895 tn. Jisai išėjęs pradinį mokslų mokėsi real estate dalykų. Per x
metus jis dirbo Recordcrio ir Collectorio ofisuose, kur pilnai pažino tų
ofisų reikalus. Dabar jis yra Rahlf Motor kompanijos prezidentas Ir nie
kuomet nenorėjo eiti į politikų. Bet republlkonų partija visada Ieškojo
Jaunų ir energingų kandtlutų. Tai ir p. Rahlf buvo mobilizuotas J repu
blikonų purtljos kandidatus. Todėl tikimės, kad piliečiai įvertins Jį ir
UTARNINKE, BALANDŽIO 5 D. VISI ATIDUOS SAVO BALSUS UŽ JJ.

PRESIDENT — KLENHA
Ciceros miesto prezidentas KLENHA gimė Chicagoj. Pabaigęs pra
dinę mokyklų mokėsi teisių Ir 1899 metais buvo prileistas praktikuoti
advokatūrų. Kai Chicagoj majoru buvo Busse P. Klenha buvo Assistant
City Prosecutor.
Dabar p. Klenha baigia penkioliktus prezidentavimo metus Cicero
mieste. Todėl JJs turi platų patyrimų ir žino miesto reikalus nuo pradžios
iki galo.
Todėl UTARNINKE, BALANDŽIO 6 D. VISŲ BALSI TURI KRISTI
UŽ KLENHA.
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Jonės, rg................... 0 2 3
B F P Lehto, rg...................... 0 0 1
Stankus, rf.
0 0 0 Skirus ....,............. 0 0 U
F. Žukauskas, lf........ 1
1 3
Totai
Tabūnas, c,......... .... 0 0 0
4 5 10
Balsis, rg...............
1 1 4
Jurgel, lg.................. 0 1 0 SUNDAY, APRIL 3rd THE
VICTORY DANCE!
Budrick .................. 3 0 2
Petrulaitis .............. 2 1 1
Toxnorrow Night
J. Žukauskas ......... 1 0 2
The first dance of Spring.
•
Total
8 4 12 Undoubtedly, the Victory
1 Dance wįll be a splendid so
15
čiai affair. The councils have
B F
Sholis, rf.................... 3 0 1' respouded wonderfully to the
J. Budrick, lf. ....... į1 2 0 request of the Chicago Dist
Evans, c..............
1 0 0 rict K otf L Sports Associa0 1 0 tion to purchase tickets for
. 0 0 2 tlieir athletes. All of our bas
2 3 2 ketball players and bowlers
Petrauskey
. 1 0 1 will be there. We’ll have nine
Rainis ....
1 1 2 trophies to present to the
champions. Mhere did we get
Totai
9 7 8 the money to purchase thenU
Thąt‘s our worry. We’ll have
11
B F P trophies for the girl’s teams
. 4 0 3 in basketball, we’ll have tro
Gudaitis, lf.
. 1 0 2I phies for the boy’s teams in
Ramonauskas, c.
. 1 1 2 basketball and other sports o f
. 0 0 0 lašt year as well as this year.
Stumbris, lg.
r i 4 2 You coine down and lielp them
Chernauskas
. i 0 9m celebrate in grand style.
For those of you who are
Totai
8 5 11 forced by circmnstances to be
a bit mercenary, let me exB F p plain that we’ve broken our
. 7 1 2 precedent and have hired an
Zvibas, lf.
. -1 0 0 orchestra to suit your particu2 4 2 lar taste. We’re paying sixty
0 1 2 good American dollars, reShemetis, lg. ...
1 1 O deemable in gold coin at the
Woveris ............. »... 00 00 2 United States treasury, to Sir
Doc Clayton to furnish us
Totai
11 7 10 with captivating melodies.
Būt what is filthy m o ne y
2
B F P where good music is concern
2 3 0 ed? For every bum mote that
orchestra plays, we’ll deduct
Raginis, lf...........
1 0
Cicero

ATTENTION!

I

played at tlie gyni this was

------------Įthe most exciting. lt took an
To the leaders in every pro- overtime period to deeide the
gressive council of the Chiea- winner. lt seems that the fans
K of L District. You know 'were satisfied for the second
as well as I, that we liave not time this season to see Cicero
made.as rapid strides in im- defeated. Tiuly tlie honors are
proving our organization as justly deserved, by defeating
we can do if properly organiz- Cicero any teani lias someed. Your council could not tliing to be elated over. Klifunction jvitliout a leader; nei-Jmas, Urbick and Savickus
tlier can the councils in tilt} were the outstanding starsfor
District function witliout <a the Wisconsin team.
leader, and that leader of
-ocouncils is the Chicago Distln tlie “Halsted Street”
^^nct. It is your duty as a pro- eliaiiipionship battle Bridge
^^Bressive meniber to add to its ■ port defeated Providence in
by being present at the į another thrilling battle 25 to
next meeting on Wednesday, i 21.
April 13th, at West Side, 8:30 The Aubum Street team
I•
lieki the 18th Street team to
Tlie principai purpose of - two field goals during the entlie District is to furnish the' tire first half, būt the Providme&ns whereby you can stren- f^ce quinted reversed the sigliten your own council by au tuation in the second half. The
exchange of ideas with your gnu went off before any damfellow niembers. We don’t age could be done.
----- o----want to stand štili! We want
to go, go, and going forward.
Eddie and Otto Kolar reAs a personai favor to nie, be gistered 23 of the 29 points,
present on April 13th.
15 and 8 points respectively,
to lead Brigliton to victory
\
Sincerely,
Į over Marųuette by the score
lg. Sakalas,
president' of 29 to 22. Marųuette a sev_
’enth place teani sliovved chanipionship fonu by giving BriSPORTS MEETING
ghton, a third place team, a
FRIDAY
real battle. E. Beinor and MiSanie place, šame time, Pro- kuržis led the Merųuette team
vidence, at 8:30 P. M. on Ap- 'in scoring.
P. Beinors, c............ 1 0 2
ril 8th. Honor us with a visit;
----- o----Juozaitis, rg........
1 0 3
tliere s sufficient room in the Town of Lake handed Wau2 5 1
hall tor you to radiate your kegan an tg to 13 defeat in
Norvilas .................. 0 0 1
beaming personality. Cliarrn the fįnaĮ game of the afterus with your intoxicating yo- ' OOIK ^^3 exhibited soTotai
7 8 9
ice, thrill us with a ųuivering me
jxįg oįj form įn scoring
18
glance, and if you can cook: by registering to resort to
B F P
we’ll be over for dinner. To long shots being unable to
0 0 0
enchant you we’li gi ve reports bre;k through Town of Lake’s
0 1 1
on baseball, basketball, anfl ųjefense
'Vaičkus, c.
1 1 1
probably pinochle. A little a----- o----5 1 1
bout the new constitution plūs
TIlEf SCORES:
0 0 2
a discussion of girl’s sports,
Wisconsin 21
: Karchauskas
1 1 01
wįth a pinch of new ideas will
B F P
top off the evening.
Klimas, rf................ 4 1 1
Totai
7 4 5
This article is a reminder Urbick, lf......... ,........ 2 1 •i4
3
to the niembers and naught Monteen, c................ 0 2 2
B F P
else. Tliose baseball teams bet- Savickus, rg.............. 2 1 0
. 1 3 3
ter get out and practice td Juška, lg.................... 0 0 Ii
. 2 0 1
— develop
de
a winning nine. Thus
Totai
8 5 8 Maki, c.
. 1 0 2.
r they’re all in first place.
he team in lašt place witl
probably play the giri champions for the feminine title.
Dan Druff
Demokratų Partijos Lietuvių svarbus susirinkimas

a

The Place: Meldazis Hali,
23rd and Oakley Avės.
The Time: 8:00 P. -M.
The Price: 50c.
All Powerfull Committee

THIS AND THAT ABOUT
COUNCIL 3o
X The Advisory Board is
štili holding together, despite
tlie setbacks given it. What a
1110b this ėrew of cooperation,
snow, sleet, liail and rain,
can’t deter it’s mareli of pro-

The fighting team from
Wisconsin came down to St.
Phillip’s gym to stage a elose
victory over Cicero 21 to 20.
Of all the exciting games ever

Šv. Antano Par. Svet., ant 15-tos Ir 494os gatv.

Sekm. Balandžio-April 3, 1932
Gimimo P. Švč. Par. Auditorijoje, 68th ir Washtenaw Avenue
PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJOS NAUDAI
Pradžia 7 vai. vakare.
Įžanga maža.

Visus kviečiame atsilankyti.

Tel. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VIGTOR BAGDONAS
Muferiai Furnišii) Pianų ir Kitokių Rakandų
Kai jums priseis kraustyta, (mufuotis), tai pirma pašaukit mus telefonu
CALUMET 3398.
Mūsų patarnavimu būsit patenkinti.
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti į New Yorkų,
Californių ir'kitur.
Jūsų rakandai ir kitokį daiktai pavesti
j mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies,
sulaužymo ar sugadinimo.
Be to, turime rakandų parduotuvę, kur
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:
Office Plione Calumet 3398

BAGDONAS BROS.
FURNITURE AND PIANO MOVING
Local and Long Distance Removal

3139 SOUTH HALSTED STREET

TEATRALIŠKA GRUPĖ NUO TOWN OF LAKE VAIDINS

NED., BALANDŽIO (APRIL) 3, 1932

“GUDRI MOČIUTĖ”

SCHOOL HALL SVETAINĖJE
48th ir Honore Streets

PRADŽIA 7^0 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 35c Ir 50c.

J. J. Zolp’o, 4-rIų Veiksmų Drama

X We are awaiting with
feverish anxiety the first reiease of the Council’s tabloid.
Again paging S. Ališauskas,
B. Vaičiulis and F. Norbut.
The įntelllectual trio is digging up said ‘dirt’ to litter
the pages of the adolescent
news colunin. Būt take it easy
on the harder sex, mestk’mes,
tliink of our families and
whatnot if the truth prevails.
X New niembers are com
ing in droves, another example of Brighton popularity..
James G. Shennan, cnptain Bome able cohorts have joinof this year’s varsity crew at ed our ranks in th persons of
Princeton, taking a workout L. Gritis, Karanauskaitė, JTohn
i n the gynasium.
Swilpa etc. After Joe Swilpa’a
rėmark what a valuable adgress. The next meeting will jdition liis brother John will'
be lield ----- H Why bring jbe — the council can pročeed
that up wlien the culprit J. i to black-ball brother Joe from
Svvilpa laid low on two occa- ! the Council. Since there are
sions, I tliink the ręst of the Įso many crying for his scaip,
party are ready to lynch him this golden opportunity should
Or overthrow him. Paging C. be taken advantage of. Are
Šeputis nnd J. Masiunas to you listening, J. Masiunas et
Įstraighten out that belated C. Šeputis? The latter should
appearance. Remember boys, know that and much more.

Rengia Gimimo Paneles Švenč. Parapijos Choras

NEDALIOJE, BALANDŽIO 3 D., 1932
Hu.s kalbama angliškai ir lictvi'iškai. Prari&a ii v. popiet.
Šiame susirinkime dalyvaus žymus svetys mūsų apy
linkės valstijos senatorius R1CHEY V. GRAHAM.
Kadangi bus pranešta labai svarbių faktų paliečian
čių mūsų dabartinės valdžios viešpatavimų, todėl yra
kviečiami visi lietuviai,'vyrai ir moterys, Demokratai ir
Itepūblikonni atsilankyti.

what siek man has to contend
with.

METINIS KONCERTAS ir ŠOKIAI

CICERO, ILLINOIS

CICERO LOSES TO
WISCONSIN
■ *

a quarter froiu tkeir salary.
We want every K of L įuember. and guest to have a good
time tomorrow evening. You
can slide around the floor as
much as you likę between dances. Don’t spit on the floor
at the dance because the draiu
age system may not be as
good as, it is in your home.
Before you expectorate think
of the Jonston flood and its
terrible consequences. W e
don’t intend to curtail your
pleasure in any way. It’s your
night out and it’s your balt
Finai instructions:—

CHICAGO, ILLINOIS
“E
.. ■■P
• Neseniai nekurie matė J. J. Zolp trupę lošiant
“Valkatų” ir gerai prisijuokė. Tie patys lošėjai loš ir
šį veikalų. Jei nori praleisti linksmai laikų ir eiti namo
. pilnai užganėdintas, NEPAMIRŠK 3-čie BALANDŽIO,
SCHOOL HALL svetainėj bus ‘SGUDRI MOČIUTE.”

Bilietu# galima gauti:

J. J. ZOLP'O raštinėje, 4559 So. Paulina St.
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MARIJONA JANUŠAUSKIENĖ

LIETUVIAI AMERIKOJE
Į

kolonijos ir kartais per ilgų lietinę, bet žadėtųjų vaisių ne
laikų. Nežinia kodėl taip yra duoda nė pačioj Rusijoj.
Ar todėl, kad už koresponde
Po paskaitos buvo keletas
ncijų neteikia mokėti, ar kad paklausimų ir trumpos disku-------------- korespondentai negauna užtai |Sjj0S. Ta proga buvo dar nukredito? Rodos, žmonės dabar ro(]yta, kokiomis naujomis ly
Radio stotis A. J. J.
j timis tas sambrūzdis ima reik
X Ciceriečiai Velykas šven tini pakankamai laiko...
tė iškilmingai. Sesučių kaziLauksim daugiau tokių va- štiš. Pasirodo, kad ir šioj srimieriečių darbštumo dėka ba karėlių!
tv dominuoja anglai.
žnyčios Altoriai ir Viešpaties
į Paskaita truko porų valau-'
(ilabas buvo gyvomis lelijo
KAPITALIZMO KR|ZIS i dų.
mis išpuoštas. Bažnyčia visų
Velykų naktį buvo atdaryta.
REMKITĖ VISUS BIZNU
(Tęsinys 4 pusi.)
Lietuvos Kareivių draugija
RIUS KURIE SKELBIASI
per naktį buvo sargyboje ir ti nė galo. Kapitalistinė san
“DRAUGE”
taip pat Šv. Vardo draugijos tvarka, kuri -anksčiau rodėsi
januoliai klūpojo pasikeisda geriausia iš visų, paleidusi Į
mi per naktį prie grabo. Že darbų visas savo pajėgas, su
maičių choras sutariamai gie sidarė netikėtų kliūčių, kurių
dojo; nors ir buvo mišrus, bet nebegali nė pati įveikti. Ir jei
vis dėlto prisitaikė prie že nebus tarptautiniu susitarimu
'4 MB
maičių.. Žmonių per visų naktį tas reikalas sutvarkytas ir iš
lankėsi, o rytų tai jau nebe vengta liiperprodukcijos pavo
tilpo bažnyčioje. Vargonininko jaus, pasaulinis ūkis susilauks H Neslkankyklts aavę.« akstis

lUž tokį darbų žmonės supyko,
Todėl gerai apsigalvokime,
kol tikėsime tokiu jų gerumu.
Lietuvis demokratas

,

________________

CICERO, ILL.

čio draugija yra pirmesnė, ii
kurie norės, kad ši draugija
darbuotųsi piknike, tai turi
Radio stotis A. J. J.
iš anksto iV/.sikviesti, o drau
Šv. Antano "Paduviečio Or gija bus pasirengus patarimu’i

gijos susirinkimas įvyks sek
madienį, bal. 3 d., 1 vai. po Balandžio 3 d. vakare bus
piet Š.v. Antano parap. moky duodama dykai $5.00 ir dvi
(
kloj. Visi nariai kviečiami at ekstra —dovanos tam, kuris
silankyti ir naujų narių atsi kauliukais los Šv. Antano pa
vyti. Bus daug svarbių rei- rapijos svetainėj. O kų jau sa
kalų apsvarstyta.
kvti apie kitas dovanas, kuŠv. Antano parapijos mokyk- Gos bus duotos tiems, kurie
dvba 1932 metams: pirm. ,1. turės daugiausia išlošė?

GARSINKINTES
“DRAUGE”'

Grybauskas (1512 S. 49 Ct.),

Nepamirškite seKmadienį vi
vicepirm. Al. Matis (1518 S. si ateiti j minėtus kauliukų
48th ’ Ct., Cicero, Ilk), prot. lošimus, nes juos rengia A. L.
lašt. J. Stankevičius (1636 S. R. K- Moterų Sąjungos 2 sky
49th Avė.), fin. rašt. A. Gir- rius. Įžanga tiktai 25c.
džūnas (1628 S. 50tli Avė.),
Čia turėtų neapsileisti suauttfrto rašt. K. Žilvitis (1310 S. j
Reumatizmu. Sausgėle
49U. Ct., Cicero, III.), iždin. J. ;
f".1'1
H. Mondeikon vedamas cll„. Į ™ Uos fazės ir pradės eiti n au g mals.
Kauly Gėlimų, arba Mėšlungiu
nos mergaitės pritraukė tiek
— raumenų sukimu: nes skauValaitis' (1507 S.49th Avė.),
ras puikiai giedojo Velykų ly jomis vėžėmis. Šiuo metu mes ■
(iėjiiųal naikina kūno gyvybe
daug publikos, tai ir jūu tu
jau
esame
to sambrūzdžio ■ Ir
dažnai ant patalo paguldo.
iždo globėjai M. Urba (1245
tų, pritariant smuikui.
priešaušry. Kokia bus tos nau
rėtumėt imti pavyzdį iš jau
CAPSICO COMFOTTND moS. 48tb Ct.) ir M. Lekas (1411
Klebonas, užbaigęs pamoks josios santvarkos forma, pa ■ atis lengvai prašalina viršmlnų sųjungiečių.
Sųjungietės,
■ nota Ilgas: mums šiandie dau
S. 48tb Ct., Cicero, Ilk), mar
lų sveikino visus parapijomis rodys pati ateitis. Tik tiek ga _ gyhė žmonių siunčią padėka
1 »asi rodyk i te,
nepashl nok i te,
vones pasveikę. Kaina 60c per
šalka J. Mikolainis (1529 S.
ii kiekvienų draugijų.
lima pastebėti, kad komuniz B paštą 65c arba dvi už SI.06
eikite1 visos, atsiveskite savo
50tb Avė). Ši draugija laiko
g
Knyga- “ŠALTINIS 8VEIgimines, draugus, drauges. Aš
KATOS" augalais gydyties. kai
Aukų per Velykas parapi. mas su savo “piatilietka” jo
savo susirinkimus kas pirmų
■ na 60 centų.
nesu sųjungietė, o ateisiu su
ęiiicagos įžymiausia solistė, kuri dalyvaus Gini. para- jonai sudėjo 15 šimtų dolerių nepavaduos ir pasaulio neiš
sekmadienį kiekvieno mėnesio
savo žmona, sūneliais ir duk pi jos Švenč. Pan. M. didžiulio choro koncerte, balandžio
su klebono šimtine (jis kas gelbės — priešingai, jį visiš
Šv. Antano parapijos mukykkai sugniuždytų, nes komunis
rele, nes įžanga gana pigi. Kas dienų, parapijos svetainėj, (Marouette Park).
niet per šventes aukoja).
loj, 1 vai. popiet.
32 59 SO. HALSTED ST.
tiškoji ūkio santvarka yra ne į
neturės tikieto, tai galės gauti
Chlcago, III.
tik daug silpnesnė už kapita-,
Užtat kiekvienas gali ateiti svetainėj nusipirkti. Nepamir- daugumos nusistatymas bal
Mūsų miesto respublikonišir įsirašyti į minėtų draugijų, ^ite, kad bus “door prizes”,
suoti už Kimbarkų ir kitus ge- ka valdžia pasidarė gera, ža
Ši draugija yra daug pasidar- eoffee tables, duonutės ir daug
lais vyrus. Nėra abejonės, jie da išlaidas sumažinti, kad ta-į
bavusi Bažnyčios, Lietuvos'kitų dovanų. Kas neateis, tas bus išrinkti.
ksai’ būtų sumažinti, vandens 1 X Šia proga noriu pranešti
brangiai mūsų
visuomenei,
bei lietuvių tautos gerovei. Y- [gailėsis.
« v.
kontraktų atmetė, tik mes...............w. .
, ,
Visi
įsidėmėkit.
Sestadienj
.
.
v
.
.
.
kad
didžiai
gerb.
kun.
J. AbDIDIS PAVASARINIS
ra narių, kurie dirba nenuils
Bitelė ,
,
,...
,
T.
juos vėl išrinkime. Ar senai
. .
. ....
...
bus automobilių paroda. Lie- ’
.
-tomaitis, saleziečių misiiometamai, o ypač vasarų per pik
•
j
i- ta pati valdžia atsisakė mums ' .
’
Svarbios dienos, svarbūs į. levams yra proga pasirodyt!, j
s wlaikys šioj kolonijoj minikus parapijos, “Draugo”
sijas. Misijos prasidės balan
labdarių sų-gos ir Federacijos vylnai. Velykos jau praėjo 1aroda Prasldes nuo 14 g!lt
- - -v------ ----- —j— •>— t---- i— .
.
. . . .
žinkelio reikale? Jie buvo mūMažiausios kainos visoj Biznio istorijoj
naudai. Šv. Antano Paduvie- Oras gralžus, gaivinantis. VėJ™sir
Ct ir ^1S ?or* va" sų išrinVi, mŪ8ų teisėms san džio 3 d. ir baigsis 17 dieną.
Todėl malonėkime gausiai da
delis pučia. Visi rengiasi vei- an(
° paro os visi HlS1'
ir meg .jems algą ulž
ANT RAD5OS IR RAKANDŲ
nes Šv.
Ikimui. Tik vargas su bedar- rm.ks L- L. sve aineje, ur u? Į mokame Kai reikgio pagal. lyvauti pamaldose,
Dievo palaima
biais, kurie yra ausimi- neWrastos 1S°mesbos, turėjome svetimų advo Misijos yra
štai keletas pavyzdžių
žmogui, o jo sielai išganymo
inę ir dejuoja: darbo nėra, dar-1 “Sausieji” agentai ne jjio- kaį^ samdyti,
Naujos mados kombinacijos Radio įren
maistas.
jbo nėra ir kada to gerojo dar- kais darbuojasi, nežiūri nė
gti gražiame kabinete. Vertas daugiau 1
Vandens kontraktų patys
X Kiek daug mūsų koloni
$125.00.
Dabar tik už ....
To bus?
i Velykų švenčių. Atrodo, kad
sudarė, pasirašė ir užbaigė, j jo j darbuojamasi, o tik ret
Šiomis dienomis čia nieko čikagiečiai jau nebepravar
1932 m. mados Midget Radios įrengti su Į
Pasirodė, kad žmonėms tas karčiais viešai pagarsinama’
daugiau negirdėti, kaip tik a- Ožiuos mus įvairiais vardais.
tūbom ir viskuo. Labai gražūs, kaikontraktas nepatiko ir iškilo Paėmęs laikraštį, nuliūsti, ne
pie politikų. Vieni už denio-!
Kor—tas
,,a......................
M 2.95
1
■
••
didelis protestas, bet per vėlu,, radęs jokios žinutės iš savo
kratus, kiti už respublikonus. Į
--------------Sempeliai ir demonstruojami radios, R.
Matome, kokia politiška aC. A. Radiolas, Ativater Kent ir kiti, ve-j
Kaip girdėti, demokratai jau
rti iki $100.00 dabar tik po $*|
krinka, nesulaukę nė balan- gitacija vedama laikraščiuose
džio 5 dienos, šios apylinkės prieš balsavimo dienų.

Br
ZReumatizmas sausgėlėi
H

Justin Kulis

GRANO RAPtOS, MICH.

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE
IŠPARDAVIMAS

$/Į

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai

TIK VIENAS DOLERIS

TEISĖJAS GENTZEL

f
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.

KANDIDATAS Į
ATTORNEY GENERAL
Robert E. Gentzel dabar yra teisė
jas Superior^Coiirt'o. Dabar jis stato
kandidatūrą j Attorney General nuo
respublikonų partijos. Jisai yra ant
Ernmerson-Custer
Illinois valstybės
tikieto. Jisai savo pareiškime pareiš
kė:

’

"Pradėdamas savo kampaniją Cook
County, aš pirmiausia dėkoju pilie
čiams už pasitikėjimą manimi per
12 metų.

"Pradžioj 1920 met,ų aš buvau iš
rinktas teisėju ir vis birvau perrink
tas j tą vietą. Į tą vietą aš buvau
remiamas Chlcago Bar Sąjungos.
“Jei busiu išrinktas, tai aš Attorney General vietoj eisiu pareigas
taip sąžiningai, kaip dabar teisėju
būdamas Aš prižadu dar daugiau.
Attorney General ofisas yra didis,
,
... . v
, ,i
teisus ofisas ir jo viršininkas turi '
dirbti su pasiaukojimu visuomenės!
labui.

Toje

vietoje

būdamas

aš

Gražūs nauji Mohair se
tai, tvirtai padaryti, ver
tes $125.00, dabar suma
žinta kaina tik $g*y,50

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 19—12
puslapių tvarkingai.

- “Kaipo teisėjas kriminaliame Teis
me aš visą laiką stengiausi būti bešališku. Bylos vestos po mandmi bu
vo po.tvirtvtos Aukščiausiame Teis
me. Tas duoda vilties piliečiams, kad
aš būdamas Attorney General ofise
griežtai laikysiuos
teistų ir pilnai
bendradarbiausiu su Įstatymų vykdy’tno įstaigomis.

"Cook County piliečiai žino. kad
yra labai naudinga jiems turėti Attomey General iš savo tarpo.
Be
perdėjimo aš tvirtinu, kad aš esu
vienlntėils .respublikonų kandidatas,
tinkamas tai vietai”. ’

Primary rinkimai (vyks balandžio
,12 d. Visi piliečiai tą dieną privalo
eiti ) ba.lsavthio vietas. Kartu visi
privalo neužmiršti savo balsą paduo
ti už Teisėją Gentzel, kandidatą |
Illinois valstybės Attorney General.

Šis bankas, įsteigtas prieš 29 metų rei
kalams -aprūpinti tų, kurie gyvena šioje
didžioje apylinkėje arba turi ryšių su
Central Manufacturing District.

šių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ JE” rasite gražių straipsne
lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.
galite išrašyti

v

,

,

._

.

saviškiams

.

,

Dabar 25,000 žmonių naudojasi šiuo ban
ku, kurs prižada pasitikėtinų bankinį pa
tarnavimų visada. Šis bankas yra jūsų
bankas. Turėk čia čekių suskaitą, arba
renrluokime pas mus bankinę skrynelę,
.lūs jMimėgsite daryti biznį čionai.

.

įvairiausių įdomių aprašymų, kad jus, vienų numeri persikai

tę, tikrai nebenorėsite su juo skirtis.

“ŽEMAIČIŲ

PRIETELIUS”

siunčiamas

susipažinti

kiekvienam, kuris tik pareikalaus.
“ŽEMAIČIŲ PRIETĖLIAUS” skaitytojų intencija kas

mėnuo laikomos ŠV. MIŠIOS.

“ŽEMAIČIŲ PRTETELTAUS” redaktorius-leidėjas Ka
zimieras Berulis.
“ŽEMAIČIŲ PRIETELJAUS” adresas: Lithuania, Tei
siai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.

TIK VIENAS DOLERIS

ir aukščiau

Labai platus pasirinkimas
gražiausių padarymų, 7
šmotai stalas ir krėslai.
Parsiduoda nuo $QQ.5O
ir aukščiau

,I “ŽEMAIČIŲv PRIETELIU.TE” pagaliau
jūs
rasite tiek
r o
.1
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų
.

$39.50

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos

“ŽEMAIIČIŲ "PRIETELIŲJE ” rasite taip pat įdomiau-

ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ”
Lietuvoje. Kaina 3 litai.

$25-'».

PASTATYTAS JUMS

“ŽEMAIČIŲ PRTETELIUJE” rasite įdomiausių pavaikslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.

nei I..................................... -

klek nesvyruosiu ir .reikalus vesiu
su tokiu rūpesčiu, kaip kad vedžiau
per praėjusius 12 metų.

Kiti geri setai tik po

't

Suv. Valstybių valdžia vartoja šį bankų
kaipo padėtuvę Pašto Taupmenoms.
’

Miegamam kambariui se
tai. Kainos laivai suma
žintos. Gražūs setai, tvir
tai padaryti, susidedanti
iš lovos, kamodos ir šeforetos.
Didelis pinigų
sutaupymas. Kainos nuo $39.50 ir aukščiau

Taipgi daugelis kitokiu bargeng laukia Tpmstų Pe-oples
Krautuvėse. Atsilankykite šiandienų gatavi pirkti.

y

Centrai^SS'Bank
ATRUSTCOMPANY
lllOVfert 35 th Street

ASUteBaok.
Valitijinis Bankas

ACledrinjHougeBdnk.
Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

FofThe HOME3 S
4(77-ei AMCMM AVI. ««• RICHMOMO IT.

4177-83 Archer Avė.

2SSS-4O W 63"I ST. 6 MAPLIWOOO AVI

2536-40 W. 63 St.

Kampas Richmond galvės Kampas Maplewood gatvės
Lafayette 3171
Hemlock 8400
CHIGAG0, ILL.
z

/

D H

2d. 1922

I

UG

I

B

šviesuomenė ,nes tokie puikūs GANDRO ATSILANKYMAS
labai ir tokioje gražioje vie
toje labai retai lietuvių ren
Marųuette Park.— Antano Ofisas Tol. Grovehill 0617
<
VIENIEMS LIŪDNA, BĘT viešbuty' (prie 55-tos gatvės ir giami.' Vakarienės metu bus
į i r
Elenos Banaičių šeimynų 1
Res. 6707 S. Arteslan AVo. i
pat ežero kranto). Po vaka- pasakyta keletas įdomių tru
KlTlttMsS siVnaGi
Tel. GrovchUl 11617 '
!aplankė garnys. To pasekmė I
mpų
kalbų.
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
įienėg bus sustirusių kinkų
NAUJIENA
jbuvo sūnelis. Gandrų “intro-1
mik lininius prie gerai išiavir.
4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco
Baliaus tikslas — sudaryti duoino” dr. Poška Šv. Kry- !
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Pasiskaitykit, gerb. skaity- lo, smagiai giojanėio Miko artimesnius draugiškus santy
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 Iki 6 po pietų.
242 3 VVest Murąueete Road
žiaus ligoninėj. Daktaras pri- <
(Vakarais: Utarninke Ir Ketverge Iki 2 vai.).
tojai, apie šių LABAI LiŪD- Jozavito orkestro. Didžiausias kius tarp lietuvių advokatų
Ir 7-9 F. M. Ket. 9-12 A.M.
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.
palžino, kad vaikutis yra ge 'Vai.: 2-6 Nedėlioj
susitarus
NĄ NAUJIENĄ, bet ne vi-Į vištų priešas, Vanagas—Va
Oiiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Ttl. Hyde Park
lt lietuvių biznierių ir šiaip Iriausiame sveikatos stovyje,
šiems.
Vieni liūdės, o kiti nagaiėių Antanas dalyvaus1
Res. 9865
visuomenės. Dėl to į tų balių , Elena Benųitįenė yra plačiai Tel. Ofiso 4050
džiaugsis. Štai,, kame dalykai, programoj su pilnu krepšiu rengiasi mūsų profesijom!lai, jžinoniū visuomenei. Ji yradaiOfiso Ir Kez, Tel. Boui. 6912
Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 69141
Vieno taimerio vištininke a- i margučių.
Jis iškrės maišų visuomenės veikėjai, uolūs bi
navus per “Draugo” ir Peo-į
pie 300 jaunų, minkštom blau- juokų ir padainuos glėbį liau- znieriai ir kiti mūsų tautie
5815 — 6th Avenue
plės Furniture kompanijos pa
KENOSHA, W1S.'
zdelėm, riebių, praėjusį pava- jdies dainų. Atsilankę, užmir756 VVest 35 Street (Kamp. 35 Ir llalsted St.)
čiai. Jie visi žino, kad šį balių
rijo
koncertus.
Ofiso
vai.:
Vai.: 1-4 ir 1-9 vak raaara
Tai.:
1-6 ir 6.>6-8:86 vai. rak.
sarį išperėtų viščiukų, snapus f šit visus rūpesčius, aukštus jie ilgai minės su didžiausiu Į
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Madiiloj susitarus
Ksdellu] zunUaru
Rezidencija:
nuleidę liūdi ir dejuoja. Jų j taksus,
nedarbu, depresiją, malonumu. Tad nepamirškite,
3904 — 71st Street
'dienos suskaitytos — 1 diena stakų nupuolimų, biznio pra tautiečiai! Vienas advokatu
Nedėliomis tia susitarus.
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659 ,Tel. Lafayette 6792
beliko jiems grūdus lesti. Be- stumų ir visus kitus ūpų sloširdis mėsininkas (bučeris) pinančius tlalykus. Užsisakydentįstai
RADJO PROGRAMA
nukapos jiems jaunas galve- , kit bilietus iš kalno pas lietuGydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Phone Boulevard 7042
les, ir nupieš jų minkštas plu-[ vios advokatus. Svečiai pra1821 SOUTH HALSTED STREET
Nedėlioję iš stoties WCFL
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. Office: 4459 S. California Avė
nksneles, o viešbučio ir Pary-šomi nevalgyti pietų rytoj, 970 kyl. ir W9XAA, ^6(X), tru-1
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
MYKOLAS PETROŠIUS
Nedėlioja pagal sutartį
žiaus
partrauktas
“šefas” bet palaukti šios vakarienės, mpųjų btlngų pradžia 1:15 po j
DENKIS TAS
• iki 8:8* vakare
Mirė kovo 31, 1932 in. 9:15
svieste skaniai iškeps ir kad liktų vietos keptiems viš pietų iki 2 vai. prasideda tai j
4645 So. Ashland Avė.
vai. ryte. Kilo iš Tauragės apa.,
Tel. Canal 67 64 Res. Repubiic 5350
Sartininkų par., Vilaičių kaimo.
ins svečius, kurie ateis čiukams. Bus tai tikrai drau- kaip tik pasibaigia šv. Mišios
Art! 47 Btrs-1
Amerikoje išgyveno 18 metų.
j Amerikos lietuvių advokatų įgiškas vakaras. Bilietai $2.50. lloly Name Katedroj. Daly-j
Paliko dideliame
nubudime
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 6122
dukterį Antanina, du sunu Jo
balių rytoj, sekmadienį, bal. I Į tų nepaprastų balių ru-n- vaus Budriko orkestrą ir daug Į
Ofisas
2403 WEST 63 STREET
nų ir Juozapų ir gimines.
(ifD YTOJaS, CHIRURGAS
Kertė So. Western Avenue
Kūnas
pašarvotas
4605
So.
3 d., 6:30 vai. vak., Shoreland giasi visa Cbicagos lietuvių šokių pagrajys ir ponia OžeIR OBSTETRIKAS
Tel. Prospect 1028
Hermitage Avė. Laidotuvės įI lienė, Stasys Rimkus ir kiti
vyks utarninke, iš Eudeikio ko
Gydo staigias ir chroniškas ligas
D E N T 1 b T A s
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
plyčios 8 vai. bus atlydėtas į
Tel. Canal 0706 >
vy»ų, moterų ir vaikų
, artistai. ' Programas duoda
GRABO R
A I:
2201
VVest
22nd
Street
jjv. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. i
DARO OPERACIJAS
rioj įvyks gedulingos pamaldos
, Jos. F. Budriko Krautuvės,
(Kampas Leavitt SI.)
Ligonius priima kasdienų nuo
Nedėlioj pagal susitarimų
už velionio sielų. Po pamaldų
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
pietų
iki
8
vai,
vakaro.
3417 So. llalsted st. Telefo
bus nulydėtas e į Šv. Kazitniero
Nuo 1 iki 8 vakare
Nedėliomis ir seredomis tik
kapines.
Seredoj pagal sutartį
nas
Boulevard
8167.
PIGIAUSIAS
LIKT.
GRABORIUS
iškalno susitarus
Nuoširdžiai kviečiame
visus

C H I C A G O

D A k

i' A R A i

DR. SUZANA A. S LA

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

DR. A. J. JAVOIŠ

; DR.P.Z,ZALATORIS

DR. C. Z. VEZEUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČUOS

DR. G. 1.BLOŽIS

1

LACHAVICH
IR SŪNŪS

J. F. R ADŽIUS
CHICAGOJR

gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: duktė, snnai ir

LIETUVIS GKABOKIUS

Laidouvėms pa
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti,
todėl, kad priklau
Tel. Itoosevelt 2515 arba 2516
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
C anai
6174
Tel. C1o.ro 6997
I
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street.. Tel.
Vlctory 4*88.

Rez.

giminės.
METINĖS

SUKAKTUVĖS

2314 W. 23rd PI., Chicago

CHICAGO

DR. A. f. KAZLAUSKAS

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis.
Tel. Yards
1741.

Vai.:

A. MASALSKIS

4443 Bo. Talnuut Avė.
Tel. Virgima 1290
2 arda 1138
Glucago, Iii.

GRABORIUS
f

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me ldlaldų užlaikymui
•kyrlip

S. M. SKUDAS

Nauja, graži Ro
ply#^ dykai.

LIETUVIS

•e

GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

3307 Auburn Avenue

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7532

Telefonas Yards 1138

I. J. ZOLP

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS

Graborius ir Balsamuotojas

1650 WįEST 46th STREET

Turiu automubilias visokiems

Kampas

reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, 111.

IR

Tel.

46th ir Paulina Sts.

Boulevard 5203-8413

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

Nuo

10

ryto

iki

8

GYDYTOJAS

vakaro

PADĖKOJI Ė

iri. Cicero 12 60

\

EVA

VAR1PUCENSKIENĖ

Mirė kovo 26, 1931, o po ge
dulingų pamaldų
Šv, .Antano
parapijos bažnyčioj, Cicero, III.
palaidota Šv Kazimįero kapinė
se. Buvo sulaukus 44 metų am
žiaus:
Metinėms
mirties
sukaktuvtyns
paminėti
užprašėm šv.
Mišias, kurios
įvyks
serėdoj,
balandžio 6 dienų, 8 vai. ryte,
Šv Antano par. bažnyčioj.
Visi giminės, pažįstami drau
gai ir kaimynai nuoširdžiai pra
šomi atsilankyti į tas pamaldas
ir pasimelsti už aa. Evos sielų.
Šį atminimų rengia velionies
vyras ir sūnūs Stanislovas. Po
pamaldų
užprašome į namus
4708 W. 12 PI., Cicero, III.

Mirė vasario 9, 1932, o po
gedulingų pamaldų šv. Jurgio
par.
bažnyčioje
palaidota šv.
Kazimiero kapinėse, vasario 13
Šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams pralo
tu! M. L, Krušui, šaulinskui ir
Gasparaičiui, už gedulingas pa
maldas.
Toliau dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams ir
draugams už lankymų pašar
votos velionės namie, pareikš
tus mums užuojautos žodžius
už šv. Mišias, gėles ir grabnešiams.
Dar dėkojame visiems
dalyvavusioms gedulingose pa
maldose bažnyčioje ir lydėjusiems į kapines.
•
Pagalios
reiškiame
širdingų
padėkų graboriui A. Masalskiui
už suman,ų ir rūpestingų pa
tarnavimų ir tvarkių laidotuvių
surengimų.
O tau, musų mylima motinė
lė, po ilgų kančių šiame pa
saulyje lai suteikia Gailestin
gas Dievas amžinų atsilsį.
Nuliūdę;
Elena ir Adomas
\\junogai.

DENTISTAS

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tli ST.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimų jums
nereikės mokėti, nežiūrint į tai, ar jūs
|at ne.
EUDEIKIS yi
lietuvių graborius, kuris
teikia ambulancc
čūavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dyj
Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų,
t>e EUDEIKĮ pirm negu kreip1
■
sitės kur kitur.

i *

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

414^ ARCHER AVENUE

SVARBI ŽINUTE

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

1446 S. 49 CT. CICERO
2-6

Ir 7-9

vakare

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis i
2420 W. Marųuclte Kd. arti Wcstern i
Avė.
Pilone lininiui k <828
Panedėliais, Seredomis ir Fėtnyčiomis
1821 So. llalsicd Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, DPT.

Su gilia pagarba

ŠV. PRANCIŠKAUS SESERYS

PABĖKAVONĖ

kare. Nedeiiomis nuo 10 iki

Tel.

Vlctory

OĖ ir Re*.

>687

Tel.

Uemlock >874

DR. J. P. POŠKA '

byuyLujas u* ciiiiuigas
4631 bU. AblLLAND AVĖ. į3T33 b. iLtLLbxEu
į

Tel. Yards 0994

oaaeIVa'

Rezidencija

Vai. 1.110 9-12 rytais: nuo 6-9
Antį o Of. Vai.; Nuo 2-4 po
piet L tara. ir Subat. Nuo 2-8 vak.
Šventadieniais pagal sutarimo.

jOfiso

vak.

ld iki 12 dienų
2 iki 3 po pietų

iki e vakare
nuo 10 iki 12

Antras ofisas Ir

I 6504 b. ARTES1AN AVĖ.

Pluza 326*

dienų

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Brerel 9191

mo. skaudamų akių kaišų. Nuirnu
cataiacins. Atitaisau trumpų regya
j fe Ir tolimų regyslę.
Prirengiu teisingai akinius visuos,
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
uias su elektra, paiodanca mažiau
sias a.aidas.
špeciaie alyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va-

fJK. A. L IUŠKA
Glnil’ujAd m chirurgas
Va.. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Hcraaoinis po pietų ir Nedėldienlal*
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso

7
Nedėk

Palengvins
aa.ų įtempimų kuria i
esti
priežastim galvos skaudėjimo, j
svaigimo, akių apleini.no, nervuotu-

Grovehill 1696

TeL

lcl. rlUSpeCt JL93U.

VALAjNLGS.

LIETUVIS AKIŲ
SPEClAlAdTAS

0086

VIKGINIA

tu Tel. Boulevard (820. Na
mai; 6641 bo. Aibauy Avenue,

htztdoncijog TU.

1

12 sda-,-.

Telefonai dienų ir naktį

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į
.liaują vietą po uuui. 4b45 b.
'AshiiUid Avė. Vai. 2 iki 4 u
b iki b vak. NeU. pagal sutac-

Nuo
Nuo
Nuo

Giliai atjaučiame jūsų liūdesį iš priežasties mirties
didžiai gerb. kun. F. Kudirkos ir reiškiame jūms savo
užuojautų. Malonėkite priimti šį dvasiškų, gėlių ryšelį
ir aukų dėl Šv. Mišių už velionies sielų.

/

DU. M. T. STRIKOL’IS

DENTISTAS

ryto;

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10—12 ryto.

Nedėlioj;

Cicero, Iii.

DR. P. ATKOČIŪNAS
10-12

Leavitt S t. Tel Canal 6122

i Rezidencija: 6628 S. Richmoud Avė.
Telephone Repubiic 7868
!
Valandos: 1—2 ir 7—8 vai. vak.

Tel. Cicero 6766

Vai.;

4729 WEHT 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
ir Pėtuyčios, kuriomis dienomis Jis
bua
2924 W. WASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington BulvtL
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

2201 West 22nd Street

Ofisas

Į cor. So.

DR. GUSSEN
LIETUVIS

A | A
ELZBIETA
JANKANTIENĖ
(po tėvais Teišerskaitė)

X-llay

GERBIAMA MARIJONŲ KONGREGACIJA

enrausia ir Didžiausia

CHIRURGAS

IR

X—Spinduliai

A. PETKUS

uIBTUVIH GRABORIUS

DR. S. BIEZIS

DENTISTAS
4712 bo. Ashland Avenue

1439 S. 49 Court, Cięero, UI.

Phone Boulevard 4139

2130 VVEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7691

Hcuilock

DR. S. A. DŪWIAT

Laboratorija ir X-ltay

Ofisas,

7589

Boplevard

TeL Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR, H. DARIOM

Gydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 6558 S. HAJLSTED BTREEl
Vak: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
OliSM 3102 So. Haisted St.
Kampas 31 btreel
Res. Phone:

DR. A. A. ROTH

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
čiudėlioiuis ir šventadieniai e

10-12

12.

Engtewood 6611
Wcntworth 3U00

Office Phonu
Wentworth 80u«

DR. A. R. McGRADIE
gTdYTuJAo

Ir

CHIRURGAS

KRE1VAH AKIS ATITAISO 1 TRUM

PĄ Laiką su nauju išradimu
Daugėtų atsiuaimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip Intui

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7b89
PETRAS ŠI.AKIS
Mirė kovo 22, 1932 m. ir palaidotas tapo kovo 28 d., 1932 m.,
o dabar iisie Šy Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėdužnas atsidėkot tiems, kurie palydėjo jį į tų neišvengiamų am
žinybės vietų, mes, atmindami Ir apgailėdami Jo prrfsišaltnimų
iš musų tarpo, reiškiame giliausių padėkų dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir sutelkusiems vainikus draugams. Dėkavojame
musų dvasiškiams, J. M. pralotu! kun. M. L. Krušui, kun. šaullnskui Ir kun. Vaitukaičiui, kurie atliko įspūdingas pamaldas
už jo sielų. Taipgi, dėkavojame vargonininkams. Dėkavojame ir
graboriui p. A. Masalskiui už jo mandagų ir gerų patarnavimų.
Taipgi dėkavojnimp visiems giminėms, draugams Ir pažįstamiems
važiavuselnig palydėti ir ypatingai dėkojame grabrfešlams už ių
patarnavimų,
O tau, musų mylimas vyre ir tėve, sakome: Ilsėkis
šaltoj žemėje. Tų pas mus jau neateisi — lauk mus ateinant,
MOTERIS, DUKTĖ IR SUMAI. .

TsL

tarda 1822

DR. G.
LIETUVIS

AKI V

SEKNER
SPECIALISTAS

Dfi. CHARLES SEGAL
Parkelė savo oiisų po numeriu

472d SO. ASHLAND AVĖ.
bFEChJAKlbTAb
Džiovų.

Moterų

Ir

Vyrų Ligų

Vai.: ryto nuo 16—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare
Nedėliomis 16 Iki 12

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

A. L DAVID0N1S, M. D.
4616 BO. M1CHIOAN AVBNUK
Tel. Ksnvrood 4167
Valandos:
Nuo 8 Iki 11 valandai ryta;
Nuo 8 Iki S valandai vakare

par t tvsntadlsnlo ir katvlrtadienu

Telefonas Midway 2880
Tel.

Hoinlock

8700

Uttnlock 8111
Rea Tel. Prospect 0610

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted Bt.

Valandos:

nuo 16- -4: nuo t—8

■od'llsmtat aso It iki 12.

DR. V. S. NARES
(Naryauckusj
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
« Iki 11 ryto. 7 Iki I
I'tarn. Ir K etv. vak. pagal satartl

rak.

DR. B. ARON
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie

Rea 6426 So. California Avė.

VaU: 2-4. 7-6 T. V.

Išskiriant Kntv

p

1

111

r

C

hnlnn. 2 d., 1932

R I O B I S

Marąuette Manor are oppres- nimų prigijo Marąuette Par voliucijos muziejuje yra Sim-.vo moters — komunistės: “O Muninnų kaimo ūkininkas Sku
sed by excessive taxes, be it ko lietuvių tarpe — tai Gimi tai ir tūkstančiai daugiau ir'kur Trockis?” Komunistė nn- dris yra didelis kačių mėgė
mo Pan. švč. par. choras, ku mažiau žinomų revoliucionie roilė pirštu Trockio figūrų ii
tberefore, resolved:
jas.* Jis nekliudo joms veistis
tarė: ‘‘Va, tai Trickis”, Tai
ris
balandžio
3
d.,
7
vai.
va

rių
bei
komunistų
fotografi

1. Tbat we unanimously vokare rengia koncetrų ir šo jų. Ir tarp to milžiniško foto gi, revoliucijos muziejui, re ir kiek prisiveisia, visas laiko.
te not to pay the 1930 Tax
kius.
$ .'
grafijų skaičiau# tėra tik vie voliucijos istorijai teliko vien Vienu metu jų buvo net 16
Dvasinį bukietų Šv. Mišių 'Kilis and instruet our assoĮižanga tik 50 centų.
nas prastas Trockio atvaiz Trockio nosis, o šiaip Trockio prisiveisę, bet kaž koks ka
uz a. a. kun. Felikso Kudir-!ciation’ the Marąuette Propdas. Kaip Stalinas nekenčia vardas SSSR panaikintas. Vis
VALGYDINS ŠIM- kos sielų aukojo dar sekan erty Owners’, to file objectčių mara« paliko jam tik 7.
Trockio rodo štai kas: revo dėlto, mums pranešė, jog SSS
T0WN OF LAKE
ions in the County Court and
VEČIŲ IR VIEŠNIŲ tieji :
liucijos muziejuje yra sovietų R tebėra Trockio draugų ra Kates laiko kambary ant kro
eniploy
counsel
to
figlit
tbis
snies ir šeria valgio liekanom.
Šv. Kryžiaus ligoninė.
Moterų Sąjungos ‘21 kuopos dailininko paveikslas, vaizduo teliai, žinoma, konspiraty
tyt tradicinė West Side’je
unjust
tax.
Visokių originalų mūsų krašte
Šv. Antano Labd. 1 kuopa.
susirinkimas įvyks balandžio jus tų posėdį, kuriame buvo vūs”.
?na. Aušros Vartų parapijų* Brigita Klasparaitė.
esama.
2. Tbat we serve notice on 3 dienų, 1 vai. popiet, Šv Kry nutarta pradėti .revoliucijų.
Lyrai verdą Vakarienę, tokių, Jasnauskų šeimyna.
our public officials, tax levy- žiaus mokylos kambary. Visos!Tame istoriškame susirinkime,
100 ŽMONIŲ NORC1O
PELNINGA PROGA!
mokios
dar
čia
nėra
buvę.
VisGiedraičių šeimyna.
Manams*’.
I*
ing and spending bodies, tbat j #ųjungietės prašomos paskelb-Jbe Lenino ir Trockio, dalyvaPIRKTI
PALANGOJE
kas, kas reikia vakarienei ir Šv. Antano Labd. 5 kuopa.
tbe day is past wben the pro- |u laiku.susirinkti — punktu vo ir Kalininas. Man gerai
ŽEMĖS SKLYPŲ
Važiuojančių tėvynėn dėme
gražani svečių, viešnių priė Šimkų šeimyna.
pertv owner will submit totlie aliai ir prašomos nauji) na- nežinoma — sako Klatil—ar
siu! Lietuvoje, Varėnos miesmimui, jau paruošta. Pereitų Peldžių šeimyna.
Kovo 5 d. Kauno, žemos n- |te|y
,
, p|-p ha5.
ivasting and sąuandering °fjrių atsivesti.
Susirinkimas dalyvavo Stalinas? Tačiau,
ketvirtadienį uždarom durim, A. Švilpauskienė.
the taxpaver’s monev to the ,^aui<)amas i valandų dėl labai kiek atsimenu, rodos, tuo lai kio ministerijoje įvyko Painu-.
kad kuri nors moteris nepa O. Pocaitė.
extent of the confiscation of ; svarbios priežasties.
|ahai pigiaj
ku Stalinas .buvo kalėjime, bet gojo 24 žemos sklypams par-matytų, buvo vakarienės ren A. Grybas.
. Real Estate and the bankrupvarzvtines. Varžytines
•
n .x
Valdyba' labai to tvirtinti negaliu. Bet duoti
,
.
duodamas 2 aukštų muro nagėjų ir patarnautoji) paskuti O; Dačiolienė..
„
.... .
cy of our State.
_______, kų atvaizdavo dailininkas, buvo labai gvvos, dalvvavo
1
• imas su daržu ir sandeliais,
nis susirinkimas. Sudaryta A. Mažeikaitė.
. , x .
3. Tbat we serve notice on ĮSPŪDŽIAI IS REVOLIUCI Pieš?s paliksiu būsimoms ka per 100 žmonių. Parduota vi-'
- iName 4 butai; pusę namo uzprograma, tvarkos planas.
O
si
sklypai.
Tvarzvta
3
—
A. V. Altoriaus Puoš. dr-ja. lke tax dodging personai proJOS MUZIEJAUS
irtoms. Kalinino šiame paveik , ,
.
.
i- . hma Varėnos paštas, kuris
kartų
daugiau, negu pradine
r
Gėlėmis visus papuoš
J. Naujalis.
!
sle
visiškai
nėr.
Bet
Stalinas
i
1
perty owners, and that we will
v
ka gerų arendų. Galima įr^^B
Įeinant į salę svečius ir vie V. Katauskienė.
nį
jrefuse to pay until they be- Čekų žurnalistas Klatil pra- ^Pimojerietoje greta
šnias vyrai pirmiausia sutiks J. Belneskienė.
I
1300 R ? , Įvaržyta j ypa<’ silpnesnių plaučių žmo!gin to pay tbeir sbare of the'ėjusių vasarų buvo aplankęs nino lr nupaišytas,
su gėlėmis. Kiekvienam bus Šv. Antano Labd. centras.
su
kitais
sitsirinkimo
daly

cost of government whicli Maskvą. Savo įspūdžius yra išP000 p
|nėms (pušynai ir smiltynai).
prisegta balta “korneišin” Dapkų šeimyna.
viais,
žymiai
didesnis.
Troctliey were obtaining for notli- leidęs atskira knyga, pavadiNaudokitės reta proga!
gėlė ir su Uidele pagarba bus A. Kalašinskaitė.
kiui
dailininkas
labai
keršija:
Sužinoti “Draugo” red-je
rita ‘‘Valandėlė SSSR”. Rei
;ing.
KAČIŲ AUGINTOJAS
nulydėta j gėlėmis papuoštus
Trockis
stovi
prie
pat
durų,
pas P. Jurgėlų.
4. Tbat we dėsi re an early kia pažymėti, kad Klatil nėra
stalus.
|Mickeliūnas, Marąuette Proo. . .
. ... x . . lyg jis nedalyvautų susirinki
>rty Owners- kliubo pirminiu- ideciaion hy
SuPren,e Court SSSB P"'8“8- lr-del to
Baisogala, Kolainių epskr.
Floridos orkestrą linksmins
OFFICE OF COTTNTY CLERK
on County Judge Jarecki’s jpūdžiai yr gana įdomūs. Vie- me, o būtų tarnu, kurs paduo
i kas. Sekretorium buvo Stasys
OF COOK COUNTY, ILLINOIS,
da
arbatų.
Trockis
stovėjo
nū
svečius
idecision declaring tlie 1929 noj e savo knygos dalyje jis
STATE OF ILLINOIS)
Pieža minėto kliubo sekreto1
)SS.
gara
ir
matyti
buvo
tik
gaba

Luke Krekščiūnas pranešė,. .
. v . . ,
pasakoja
apie
revoliucijos
m
a|Tax illegal.
COUNTY OF COOK )
, , .
, ,
irius (rastmmkas).
liukas nosies ir barzdelės, be
Gerbiamieji “Draugo” skal Pasiremdamas provizija 34 Nomikad jo orkestrą (10 muzikali-,
■
5. Tbat we arge tlie Stato
Jis P“6?™- kad bolSe'
užkvieeiu atsilankyti
} Valstybės,R,nAš
Ak'tn?šiouomi
I Intymų
nunois
tų), baigus žieminį sezonų Kalbėjo šie: Al. Dargis:
„ ,
,
.,
vikai mėgsta falsifikuoti net ko not pažint negalima būtų tytojai:
J
.
liudiju. Kad
Floridoj, šiomis dienomis gri-!“Išaugo” rod. šimutis; W. 'eg.slatufo wl,ou lt convouoa
Trockio.
pas mane, O mano patamavi- I spalva popietros nominacijų balotams
partijų nominacijų rinkimuose, (vyk
April 19, to pass legislation ir komunistų revoliucijos isto
žo Cbicagon ir pirmiausia ! Stelzer, pirmininkas Lawn CiKai mes priėjome prie šio j mu būsit užganėdinti.
stančiuose Cook
paviete,
išskiriant
rinius
faktus
ir
kaipo
pavyzdi
by limiting the tax to one per
vtetas už Chtcagos
ribų, Chieago
PETER LAPENIS
griež ryt parapijos vakarienėj. Į vic Association; J. J. Ellias,
ima Trockį. ‘‘Revoliucijos niu paveikslo, vienas vokiečių daiHelghts, Berwvn, Cicero. Summito ir
cent of tlie salable valuę^
Evergreen Parko, utarninke, balan
727
West
18tb
Street
Vadinasi, svečiai ir viešnios Universal State Banko prezidžio 12. 1932 bus tokia:
reduc- ziejuje, Maskvoje, ar radau lininkas paklausė mūsų Vadowhich
would
mean
a
visa laikų bus linksminami dentas; D. Pratapas, realestaDF-VOKPATV PARTIJOS, RAUSVA
kai
kurias
smulkmenas,
ku

tion and a saving to Real EsREPUBLIKONŲ PARTIJOS. BALTA
WEST
CENTRAL
švelnia, malonia .muzika.
jtininkas; AVilliam J. Grace,
Šio liudijimui aš pasirašau ir uždPrios
parodo^
kokia
aštri
kova
du nečietj Cook pavieto šio kovo 23.
WIND0W SHADE
Choras “bizi”
advokatas ir buvęs States’ tate owners of about lialf of ėjo su Trockiu ir kaip gražiai
Jei jums prisema krausty 1932.
'the tax we are now paying.
CLEANERS
ROBERT M. SWEITZER
Varg. Brazaitis kas vaka- Attorney, ir Stasys Pieža.
viskas pašalinama, kas kųnors
i
tis ar kitokiam reikalui rei 
COUNTY CLERK OF COOK
5103
W.
Madison
St.
Signed:
Alex
Dargis,
J.
A.
ras bizi su dviem vyrų. cho- Visi nuodugniai nugvietė
COITNTY, ILLINOIS.
apie ’jį • primintų,
kaip
apie
kia
trolio,
tai
kreipkitės
į
šiuos
į ■
CKTCAGO, ILL
Mickeliūnas,
Stanley
B.
Pieįais. Mokinas naujų dainų. dabartinį krizį ir patarė ne- v
buvusį valdžios viršūnėje. Re- ______
užlaidas išvaiom ir lietuvius, kurie turi gerus diSenas
za.
perlnlMom pa&rom. kaip naujas. Vi- d
trokflg ir gerai paty
Ale tos dainos, dainos! Na, mokėti taksų, bet kreiptis į
sok
los
rūšies
naujas
padarom
pagal
°
r
Iclius 1
minės jas moterys ir vyrai. Ir įeiSnių
jūsų "noro. Uetuvtų dirbtuve. Darbus nailja.
polm-i
Ir pristatome. Tik pašaukit: :
niekad neužmirš.
Po kalbų vietoje buvo pa
rel. COLUMBUS 1)309
(Marqiicttc Jeivclry A Radlo)
Sabonis, Čiapas, Pažerskis gaminta rezoliucija, kuri įga
: T. A. I). P.rodbcta,
j
Pirkusieji pas mus už $fi ar dau
j 31 33 Ho. Halsted SI..
Kam nėra Ižinoma ši traicė. liojo Marąuette Park Propergiau bus dykai nufotografuoti.
Į C’hieaKO. III.
<!' rblaiiiloji’
4414 S. CALIFORNIA AVĖ. 2650 West 63 St., Chieago, m.
Tai vieni geriausių mūs dai tv Owners’ Association priim
Marąuette Park.— šv. Ka- ,
tPlElKIEWICZ<S(gvartojau Jurų vaistus ir esu pllTel.
Te!. I.<afayette 1369
nininkų. Jie pakviesti ir ža- ti taksų bilas ir, gavus ad^o- zillliero akad. rėmėjų 8 sk.su- iInaiAAu?wtnAdinta
Sirgau per 6 metus.
Hemlock 8380
'mas
man
buvo
nienial-onus
HORTGAGE BAKKERS^J^
dėjo dalyvauti vyrų vakario
kreiptis į teismų.
sirinkimas įvyk# sekmadienį, vartojau
viaokiŲ
daktarų
vaistus,
Tel. Lafayette 5936
ieko negelbėjo. Siunta ant op-‘ncj. Iazarskis parapijos cho- Susirinkimo priimta ši re- balandžio 3 d. parapijos salėj, j
Statome
namus
ir
senus
racjtos.
TONY TICZKUS
ro jubilėjinių, koncerto pro- zo|įucija:
3 vai. popiet. Nariai prašomi} Kat vtena8 JmogU8 patarė T. A. D priimame mainus Padarome Ledas, angliai, malkos, eks
granioj, pereitais metais, pub Tn the lliass ineeting spon- susirinkti.
' vaistus pavartoti, tat pirkau viena visus legališkus popierius. To
presas, perkraustymas
1 bonką. Tuoj pasijutau geriau. ISvarlikų sužalojo, lų patį padu- >sored by the Marųuette Prop
Validyba tojau 5 honkas tr dabar esu pilnai ikiame
advokatiškus patari Automobiliai ir trokai viso
Wm. J. Kareiva
sveika. VHIju visiems savo geriaurys ir šį sykį-vyrų vakario- erty Owners, Association ..i
mus dykai.
slems draugams vartoti T. A. O. me
kiems reikalams
Savininkas
nėj. Sabonis su Čiapu taip pat the Nativįty of tlie B. V. M.
diciną.
DSI geriausios rųšics
2608 W. 47 St
PRANEŠIMAS
2743 West 37th Place
Ir patarnavimo, šau
žmonių labai mėgiami.
Church autitorium, Mareli 28,
Su pagarba,
kit.
Chieago,
UI.
Mrs. F. Zenavk'k.
PARDUODAM IR MAINOM
GREEN VALLEY

A G O J E

ST SIDE'JE
IENA

DVASINIAI BUKIETAI

v

j

I

ApylinW JĮ?

BARBERNĖ

LIETUVIŲ EKSPRESAI

,4..

*

Z

\

' R. ANDRELIUNAS ’

LAIŠKAS

W. B. GOTAUTAS

biznieriai, profesijonalai

1932> the fonowing resolution

Vyrų vakarienėj žadėjo da was adopted:
lyvauti daug įžymių mūs biz Whereas, the Real Estato
nierių, profesijonalų.
owners of Chieago and espoTat, paskutinis vestsidie- cially the propeyty owners of
čiams žodis: ryt visi kviečia
mi į parapijos salę lygiai 7:30
vakare. Vakarienė bus skani,'
gražus visiems patarnavimas,
muzika, gr ži programa ir vi
sokių įiuirenybių. Įža įga tik
tai 75c. augusiems, o'^vc. vai
kams.

Metinis koncertas ir Šokiai.

Pavasaris jau čia. Paukšteliai
skraido ore pradeda mus li^-in,', Pa>feibAjo, dabar tebegeibsti
’
1 gelbės toliau.
ksminti savo saldžiais čiulbėT. A. D. PROIM CTS
3133 8o. Halsted Street
jimais. Tr viena# iš tų linksmiCHICAGO. ILL.

IŠ MARQUETTE PARK

3417-21 So. Halsted St.

Chieago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

Nutarė Nemokėti Taksų

Praėjusio pirmadienio va
karų Gimimo Pan. Švč. para
pijos selėj susirinko 700 tak
sų mokėtojų, namų savininkų,
Mauąuette Namų Savininkų
Kliubo pakviestų pasiklausyti
kalbėtojų apie 1930 namų ta
ksų mokėjimų. Žmonės, išgir
dę taksų specialistų kalbas,
vienbalsiu nutarė nemokėti ta
ksas ir kreiptis į Cook Coun
ty teismų.
Vakaro vedėju buvo J. A.

ti

Farmas, na/nus, lotus ir visokius
biznius visose valstijose.
Mes turi- i
me dldeJĮ pasirinkimą. Norintieji pi- !
rkti ar mainyti pirma pamatykit mu- 1
sų bargeąų.
Klauskite
Real Estate vedėjo.

G.rlgas,

A.

J. NAMON FTNANCF. CO<
6755 So. Western Avemie

M. HllttlINIlIlIlINIlIlUllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiuilllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIHII*
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Jos. F. Sudrik, Ine.

fteng. kom.

3919 W. 47th St., Chlcago. UI.
Šitokių laiškų mes turime šimtus
'T. A. D per 12 metų daugeliui žmo-

Radios, Elektrikiniai Refrigeratoriai Stan
dard išdirhyscių DODGE ir PLYMOUTH
Automobiliai. Žemos kainos visur, bet pas
BUDRIKĄ yra dar žemesnes kainos.
Nedėlioję jus išgirsite gražu Lietuvių Pro
gramą iš galingos stoties WCFL, 970 kyl.
Budriko orkestrą palinksmins jus gražiai.
Pradžia 1:15 iki 2 vai. po, pietų.

WEST SIDE EXPRESS
2146 SO. HOYNE AVENUE
Tel. Roosevelt 2072

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

Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus
tvarkiai ir tikslingai parūpinant.
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

ADOMAS STU6IS
Tel. Lafayette 0973

JUOZAS MANIKAS
2900 WEST 40tb STREET
Tel. Lafayette 5676

JULIUS VELIČKA
6725 SO. ROCKWELL ST.
Tel. Republic 3713
AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & ŠOK
7126 So. Rockwell Street
Tel. Republic 5099

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangns.
Mes .pervežame daiktus 15
ir į kitus miestus.

t

M. ZIŽAS

S

Namų Statymo Kontr&ktorlus
Jalą u įvairiausius namus prieinama

kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Mes permufuojame pianus
forničius ir kitokius dalykus.

Telephone YARDS 0145

h

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1

4642 SO. W00D STREET

Perkam Lietuvos Bonus

PRODUCTS
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Telefonas
Talaf.

Hemlock

6624

Repnbllc

0. GRICIUS
OKNERALIP

Statau

KONTRAKTORIII8

namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio

..............

nrletnamlaualoa

3452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ
lapos Tai«f

Namų

Republic

Telaf

6<8«

JOHN YERKES
Plumblng

A

Heatln*

Lietuvi*

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 89th STREET

