draugas
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuviu dienraštis Ame
rikoje.
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Telefonas: Roosevelt 7790

J. V. iždo sekretorius Mills gina turtuolius
VIDURINĖ EUROPA NESIDŽIAUGIA
LONDONO KONFERENCIJA

NIUFOUNDLANDE RIAUsės; premjeras pa•
ŠAUTAS
!

ST. JOHN’S, N. P., bal. 6.
— Keliolikos tūkstančių mi
nia vakar puolė įstatymų lei-,

n TT/~» A

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DEGINO NAUJUS BA
TELIUS

T> .• • •

,

,

m

tt
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Policijos seržantas T. Har
dinio
rumus.
Langus
išdaužė,
'
•
,• deginamos
, .,
nson , as suuodė

GIMNAZISTE, SLĖPDA
MASI NUO KAVALIERIŲ
SUSIŽEIDĖ

16,000 LITŲ BIEDNUOMENEI

1931 m. Kalėdų šventėms
Žaliakalny i( Kaune) pas vie beturčiams miesto savivaldybė
vidaus dali išgriovė, daug vai- . , ,™ , .. .;.
,
*
skuros dvokimų. Tad jis įėjo nų gimnazistę atėjo du pažį buvo paskyrusi 12,Q1X) lt. t. y.
diSkų dokumentų nunmkino ir j
n-8j> n5 s„ Pau|i„„ stami kavalieriai. Lankytojai
1,700 lt. daugiau kaip 1931 m.
premjerų S.r B.chnrd Suniręs gat Ten jjs
kaip
jai nepatiko. Nuo jų slėpėsi Velykų šventėms. Kalėdinės
pusove. ft, pastarąjį pagaliau Po8k(1 kemSa . krosnį
po stalu. Kavalieriai neradę' dovanos buvo padidintos to
išgelbėjo keli jo ministeriai. naujus batelius, tik dešiniajai supykę išėjo. Panaitė lindo iš
dėl, kad prie Kauno miesto ri
Niufoundlande gyventojų riaušes prieš vyriau
Daug riauSninkų ir policiniu. kojai tillkamus.
po stalo. Į vidų stalo buvo įsi- bų buvo priskirtos naujos sri
kų
sužeista.
sybę. Vokietijos kancleris ragina gyventojus i
x- --v.1 i
i- 1 Paaiškėjo, kad bateliai yra įkišusi vinis. Mergina jos ne- tys, iš kurių jau nemaža dalis
Riaušes jVvko, kada supili-, pavyzdžiai 350 jų pavogta iS į pastebėjo. Vinis įlindo ausin krikšč. beturčių įsiregistravo
balsuoti už Hindenburgų. Japonai pranešė,
dusios minios reikalavo pre i vieno agento automobilio.
Pr Pr»<Iūre būgnelį.
į vietos šalpos komitetus..
kad jie neištrauks kariuomenės iš Šanghajaus
mjero su kabinetu atsistaty
Poske pasisakė, kad bate
Šių metų žiema buvo gana
Ne veltui šis vyras šypsosi. dinimo, o jis nepaklausė. AtVIENGUNGIŲ-SINGELIU
lius
rado
pamestus
rūsy.
Jis
sunki. Buvo daug bedarbių.
SEKRETORIUS GINA
NESIDŽIAUGIA VYKSTAN Tai batelių valytojas New Yo- sistatydinimo gi reikalauta pa
MOKESČIŲ ĮSTATYMAS
areštuotas.
Bet pavasario laikas daug su
rko mieste Steve Boursoukes tyrus, apie kokias ten. viešųjų
TURTUOLIUS
ČIA KONFERENCIJA
(gal Barsukas?). Jis buvo nu fondų manipuliacijas. Pinigų
I Viengungių (singelių) moke- nkesnis negu rudenio (Kalė
DŽIAUGSMAS
DEMOKRA

WASHINGTON, bal. 7. — VIPINA, Austrija, bal. 7. — sipirkęs arklių lenktynių An eikvojimų krašto taryba norė
jsčių įstatymo projektu labai dų). Todėl socialės apsaugos
TAMS
CICEROJE
Į senato finansų komiteto na Vidurinės Europos valstybės glijoj bilietų ir laimėjo 150,- jo užslėpti suklastuodama sa
susirūpino daugelis viengun- skyrius pasiliko prie tos nuo
monės, kad šios sum-os nereik
vo posėdžio užrašus.
rius vakar kalbėdamas iždo nesidžiaugia vykstančia. Lon- 000
dolerių
’-gių, persiskvrėlių,
gyvanašlių
___________________
Cicero
demokratų
partija
.
ir • v
r
tų mažinti ir išduoti 12,000 lt.
sekretorius Mills’as smerkė done konferencija. Nė viena
NEGALĖJO PAŽINTI SA-]. Z",'.On,M pri,,S vyr;ansyhę 8"'i Pradži0Kuai sav0 «*»«»»»> projekte
; k^oni™, heturHama
Ši
kongreso žemesniųjų rūmų iš jų neturi noro įstoti ekoVO MOTINOS
k“r8te da“*a“sla„b“v"“8 J1' antradienio rinkimuose. D™i«
visos
moterys i suma tarp rajonų paskirsty ta
nusprendimų skirti aukštus nomiškon Padunojaus unijon.
nansų ministeris P. Coshin’as. kratai gavo 16,216 balsų, o resavo mažais vaikais, šio taiP: Senųjam miestui 2,000
mokesčius turtuoliams už jų Vengrija ir Austrija ypač
Riaušių
metu
girdėjosi
šau

spublikonai
—
10,399.
ERIE, Pa., bal. 6. — Kun.;
lt., Naujųjam iniest. 500 lt.,
dideles pajamas. Jis pareiš- priešingos didžiųjų valstybių
įstatymo labai laukia.
ksmų, kad premjerų nutverti
Cicero nėra miestelis, bei
Trembley
’
as
pakviestas
pas
Karmelitams 500 lt, Šančia
kė,’ kad toks....
kongreso rūmų
... . *- • Reikalauja
-i i • patai* •
ir įmesti uostam. Bet riauši- inkorporuotas miestas. 1930
.! diktatūrai.
ms 2,400 lt, Aleksotui 900 lt,
darbas yra tiesiog socialistiš- syti taikos sutartis ir tik pas automobilio primušta mote- ...
VANDUO IŠŠALO
metais turėjo 66,602 gyvento
riftkę
suteikti
jai
paskutinius
Mnkal
.
"f
”
!*
0
sa
™
__ 1______
Vilijampolei 2,9W lt., Žaliakas žygis.
kui siūlyti unijų. Prancūzija Sakramentus. Jis tai atliko ir mmų įvykdyti.
jus.
Vaškai, Biržų aps. Ilgai be- kabliui 3,300 lt.
Sekr. Mills’as turėjo minty tos unijos pageidauja savo moteriškė mirė.
Praėjusio vasario mėn. 11
silaikųs pastovus šaltis išseŽydų beturčiams velykinės
je, kad vietoje spausti turtuo naudai.
.v .
T
<1- premjeras nukentėjo nuo
NEPRIPAŽINO LIKVI
kino šulinius ir kūdras. Daug pašalpos paskirtos proporcioKada jis grizo į Sv. Juozą-', , , . m j
lius, reikalinga minias pris
„ ;
. ,
,
bedarbių. Tada jis apmuštas
DUOTOJO
šios apylinkės ūkininkų visai naliai sulig gyventojų skaičiupo naslaitnamj, kur vra kape- . ,
.
,
.» ,.a.
LONDONO KONFE
pausti sunkesne mokesčių naš
„
lr buvo priverstas pasižadėti
pristigo vandens. Jie dabar mi t. y. 28—30 nuošimtis, kas
lionu, tuojau per telefonų pa, ... ...
.....
. .
RENCIJA
ta. Nes nauji mokesčiai yra
. ,
.
_ .
mokėti didesnę valdiškų pasal, .
Cook’o apskritis kreipės tei vežasi iš gana toli, o kai ku- sudaro 4,415 lt. (nuošimtis
kviestas į lavoninę. Tenai nu,
,
,.
būtini.
sman, kad jis paskirtų likvi- rie tirpina iš sniego sau ir skaitomas nuo 1931 m. Velykų
,
1
, , . .
PQ bedarbiams,
,
LONDONAS, bal. 7. — Čia vykęs patyrė, kad mirusi rao- 1 Gal bus sudaryta
nauja vy- duotojų Aquitania namui už gyvuliams. Be vandens tikras švenčių dovanoms),
vyksta keturi, valstybių - A-!,enškė
j“ motina’ kad j“ riausybė.
•
• •
•t
nemokėjimų mokesčių. Teis vargas. Atodrėkio
KARALIUS GERINASI
ūkininkai i
nglijos,
Prancūzijos,
Vokietijai
suteik
'
P
’
^utinj
patam..
mas nusprendė, kad apskritis laukte laukia.
KROATAMS
PRIEŠDUUNĖS APSAU
jos ir Italijos, konferencija 'im»' Tai Mra' J TremWeJ’negali rinkti nuomų iš to na
KANCLERIS SKELBIA
GOS KURSAI
56 m. aniž.
VIENA, Austrija bal. 7. —.vidurinės Europos valstybių
mo mdkesčių vietoje ir nepa
ĮSPĖJIMŲ
KAIMIETIS
PARAŠĖ
Nelaimingoji nesenai čia at
Jugoslavijos karalius pakeitė Į (Padunojaus) ekonomiškojo liskyrė likviduotojo.
Alytaus šaulių rinktinės šta
4 VEIKALUS
vyko aplankyti savo sūnų ku
STUTTGARTAS, Vokieti
savo ministerių kabinetų. Mi-; kimo klausimu,
bas rengia Alytaus šauliams
ir kone kas vakaras lan- ja, bal. 6. -— Vokietijos kanc
nisterių kabineto priešaky paAnglija su Prancūzija su- nigų
_
VIS DAR NEGALI NUBarstyčiuos (Barstytalių k.) ir visuomenei priešdujinės ap
statė palankų kroatams vyrų, taria duoti tuojau trumpo lai-|^®8* v‘ JuozaP° uašlaitnamy. leris Bruening’ag čia kalbėda
( SPRĘSTI
gyvenęs p. V. Mockevičius, pa saugos kursus. Šiauliams ir
Tuo būdu norima 3,500,000 ko paskolų Vengrijai ir Aus- • Velionės burna taip labai mas įspėjo vokiečius, kad jie
rašė dvi dramas vienų trage- atskiriems asmenims išsiuntikroatų tautų nuglostyti ir glau trijai.
Apskrities asesorius Jacob dijų ir vienų komedijų, bet ne-' nėti specialūs kvietimai kur
, buvo sužeista, kad sūnus kuni- nebalsuotų už fašistų kandiSvarbiausias konferencijos gas jos negalėjo pažinti.
datų į prezidentus. Jis salio, s’as visas laikas galvoja ir tum pinigų isspausdiinti.
džiau suvienyti su serbais.
! sus lankyti. Viso kurso bus a>‘
Bųt kroatų vadai nenori ne tikslas yra Padunojaus valsty
kad jei fašistai gautų viršų,1 negali nuspręsti, ar reikalinpie 60 valandų paskaitų, ku
lygios su serbais vienybės. Se bes pakviesti sudalyti ekono PRŪSIJA PASKELBĖ FA tada markės vertybė visai su- į ga perkainoti turtus už 1931
rios bus skaitomos vakarais
REIKALAUJA NAUJŲ
rbai yra menkesni intelektua miškųjų unijų. Tas ypač rei
m.
ŠISTŲ DOKUMENTUS žlugtų.
ir kiekvienas jas galės be joPLENTŲ
• -----------------t Andiai jis skelbė, kad buvuliu atžvilgiu už kroatus, bet kalinga Prancūzijai. Nes tuo
----------kio mokesčio klausyti. Vi*ų
BERLYNAS, bal. 6. — Ar NUBAUSTI SUŠAUDYMUI šių asesorių įkainavimai yra j Žagarės miesto ir valsčiaus , kursų išklausiusiems bus iš
visų laikų Jugoslavijos valdy- būdu Austrija būtų kokiam laii me turi pirmenybę. Serbų ka-! kui atskirta nuo Vokietijos, tinantis galutiniems preziden
----------- neteisėti.
i gyventojai kreipėsi į Resp. Įduoti tam tikri pažymėjimai.
raliui nepasiseks abi tautas,
-------------------to rinkimams, Prūsijos vyriau MASKVA, bal. 6. — Už
Prezidentų, prašydami, kad i Paskaitas skaitys šios rūšies
suvienyti. Kroatų tauta ver NEBUS MANKŠTINAMI sybė paskelbė konfiskuotus fa- kėsinimąsi nužudyti vietos voNEGALI APMOKĖTI
iš Žagarės į Joniškį būtų nu- specialistai.
SEKMADIENIAIS
šistų slaptus dokumentus. Ne-j kiečių ambasados patarėjų ir
žiasi laisvėn.
DARBININKŲ
tiestasi plentas. Plentas turė
įrodoma, kad fašistų partija j patį ambasadorių, Stern’ų ir
BUS IŠKLAUSINĖJIMAI
tų apie 28 km. ir kaštuotu
Cook’o apskrities valdyba 2,800.00 lt. Gyventojai plen
ROMlA, bal. 7. — Italijos planavo užgrobti krašto vald- Vasilievų teismas pripažino
NEIŠTRAUKS KARIUO
fašistų skautų organizacijos, žiu arba rengėsi į civilinį ka- kaltais ir nubaudė sušaudv-j susiduria su naujais nesma- to reikalauja ir iš Prienų į
MENĖS
Praneša, kad Illinois’o vy
mui.
! gurnais. Nėra pinigų apmokėti Marijampolę, kur yra apie riausias teismas šio balandžio
-----------viršininkas paskelbė, kad atei- rų.
ŠANGHAJUS, bal. 6. — Po tyje skautų kuopos nebus ma.
j darbininkus. Kone už keturis 35 klm. kelio, pasižadėdami mėn. 16 d. pradės išklausinė
nepasisekusių taikos derybų nkštinamos sekmadieniais, bet AREŠTUOTAS BUVUSIS POTVINIAI RUMUNIJOJE į mėnesius jiems atlyginimas už net darbus remti.
jimus Cook’o apskrity skirtų
su kinais, japonai pagaliau šiokiomis dienomis,
• —- ■■ ■
trauktas.
SAUSASIS
mokesčių teisėtumų.
BUKAREŠTAS, bal. 6. —
------------------- '
paskelbė, kad jie neištrauks
MŪSŲ DUGNĄ ITALIJOJE
MOBILE, Ala., bal. 6. — Kai kurias Rumunijos dalis | MAJORAS REIKALAUJA
kariuomenės iš Šanghajaus sri
ATSTOVAS KUNZ’AS
GRESIA STREIKAS
Už prohibicijos įstatymo per ištiko dideli potviniai išsiliečių ir kinų reikalavimas yra
MOKESČIŲ
LAIMĖJO
Neseniai Italijos karo atsto
z------------žengimų areštuotas 'J. W. Jo jus upių vandenims.
tuščias.
vybė atsiuntė Kauno “Para Tš psycbopatų ligoninės pa
Pranešta,
kad
žuvrt
daug
Cbicagos
majoras
CermaWASHTNGTON, bal. 6.
hn’a«, buvusia fed'eralio dismos” koperatyvui kvietimą leidžiama 20 tarnų. Kiti 50 ta
galvijų,
taip
pat
ir
žmonių.
k
’
as
paskelbė
dar
vienų
įspėKongreso
žemesnieji
rūmai
trikto
prokuroro
padėjėjas,
dalyvauti šių vasarų duonos niai gresia streikuoti. Jie viDAUG KINU JAPONAI
____
_
_
;
_____
jimų
didiesiems
mokesčių
modauguma
balsų
pašalino
iš
atĮ
sausasis,
parodose, kurios įvyks Romo- si priguli unijai.
NUŽUDĖ
BRIMFTEfLD, Ind., bal. 6.' kėtojama, ypač vidumiesty, j je ir Bolonijoje, Italijos miestovo vietos 8-ojo Illinois’o
ORO STOVIS
MUKDENAS, bal. 7. — Ne distrikto kongresmonų Grana- JACKSON, Miss., bal. 6. — — Arti šio miesto nuo bėgių, kad jie mokėtų mokesčius už stuose. “Paramos” vadovybė
toli čia išilgai geležinkelio ja tų ir į jo vietų pašaukė atsto- Šioj valstybėj aukcijonu piar- nušoko greitai važiuojantis j 1928 ir 1929 metus. Priešin rimtai svarsto šį pasiūlymų ir,
CHICAGO TR APYLIN
duota 40,000 ūkių dėl mokeR- Chicagų New York Central gai gi bus kreiptasi teisman. reikia tikėti, jį priims. Tokiu
ponų kariuomenė nukovė apie vų Knnz’ų.
būdu lietuviška duona pirmų KES. — Šiandien rytų numa
500 kinų sukilėlių. Apie 3,000 Susekta, kad Granata papi- Čių nemokėjimo. Mažai kas fl- pašto traukinys. Keleivių ne
kinų sužeista. Iš japonų žuvo rkimais pateko kongresam Jo kius pirko. Tad daugumas te- buvo. Keletas tarnautojų len SKAITYKITE IR PLATIN kartų atsidurs užsienio paro tomas lietus; popiet kiek šal
čiau.
KITĘ “DRAUGĄ”
dose.
oponentu buvo Kraus’as.
ko pačiai valstybei.
gvai sužeista.
tik 9.

Karalius negali suvienyti kroatų

su serbais

j

Ketvirtadienis, bal. 7d., 1932

D RA n G A S
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520,000 APGINKLUOTŲ gę tolimai kelionei. Nacionalpraktikais, o ne svajotojais. Mūsų nėra pa
NACIONALSOCIAUSTŲ? j socialistų pramonės dalys tu
kankamai daug ir neturime tokių turtuolių,
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
-----------I ri pasilikti fabrikuose, kuriuokurie, eidami nepriklausomu nuo politiškų
PRENUMERATOS KAINA: Metama — *0.00. Pu grupių sųrašu, galėtų išleisti rinkiniams di
Paryžius, “Matin” paskel- se dirba, ir būti pasirengę 24
Balo: '
tai Metų — >3.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
bė
slaptų Muencheno nacional- valandas po įsakymo smogiaMėnesiui — 76c. Europoje — Metama *7.00, Pusei Me
deles pinigų sumas ir būti išrinktais. Prak
tų — *4.00. Kopija .03c.
Dr. Al. M. Račkus
socialistų partijos vadovybės mosioms dalims pradėti akeitiškai politikoj dirbame tada, jei įeiname į
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negre
2130 W. 22 St. Chicago
ita*, jai neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam nusistojusias, pastovias politiškas organiza
aplinkraštį tos partijos smo jų pildyti jiems jau žinomas
tikslui pašto ženklų.
giamųjų dalių viršininkams. instrukcijas. Smogiamųjų da
cijas ir pajėgiame iš jų išreikalauti lietu
Tel. Ganai 67^4
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Šitame slaptame aplinkrašty- lių atsargos turės okupuoti
viams tinkamų pripažinimų. Tai vienintelis
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kelias, kuriuo eidami galime laimėti tas šio GELBĖKITE VAIKUS NUO nugalėti sKiepuno bud u, ne- je rašoma, kad jei Hitleris ne- nurodytose vietose pašto agenbus išrinktas prezidentu, pino- turas ir rotušes. Techniškų dakrašto politikoj pozicijas, kurios mutnis, kai
vai. po piet.
DIFTERITO
KeuKsmmgu ir gemsuuciu
lių nariai turės, 6 vai. po įsa
po lietuviams, priklauso.
kūdikiams, kai jie yra sesių giamųjų dalių viršininkai turi
kymo, pradėti akcijų, sunai
Dalyvaukime politikoj, bet dalyvaukim
“D R A U G A S”
Difteritas, arba kaip kiti
menesių amžiaus ar dau j įsakyti savo dalinis laikytis kinti netoli nuo smogiamųjų
ramiai, nes, esu, 1932 metais
organizuotai ir dirbkime praktiškai.
vadina “krapas,” kasmet da
lITHUANIAN DAILY FR1END
giau.
Hitleris
tikriausiai pasieks va dalių rinkimosi vietų einan
ug vaikų išsmaugia. Ypač da
Publisbed Daily, Except Sunday.
“D-ras llermon'as, N. Bu
ldžios. Jei to nebus pasiekta čias geležinkelio linijas.
8UB8CRIPTIONS: One Tear — *6.00. Šia Montbs
KARŠTA KOMUNISTAMS
ug lietuvių vaikų miršta dif
ndesen ’as, sveikatos sky legaliu būdu, tai bus pavar- Laikraštis pažyma, kad šis
— *2.60. Tbree Montbs — *2.00. One Montb — 76c.
teritu. Tai yra viena iš bai
Europa — One Tear — *7.00. 8ix Montbs — *6.00.
riaus viršininkas, oabur va totą prievarta. Toliau tam ap aplinkraštis ir jame išdėstytos
Copy — .02c.
Peru respublikoj, Amerikoj, komunistų siausių ligų.
ro kovų, kad sumažintų kū linkrašty nurodoma, kad da instrukcijos taikomos ne tik
Advertlsin* ln “DRAUGAS” bringe best reaults.
agitatoriai susilaukė teisino dienos. VadovauAdvartlalng ratea on applicatlon.
Kai kūdikis suserga difteri dikių mirtingumų, ir mes bartiniu metu nacionalsociali smogiamosioms dalims, bet ir
damies Maskvos instrukcijomis, Peru krašto
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
tu, tai tėvams yra daug rū trokštame jam pagelbėti vi stų partijos smogiamose daly- policijoj bei kariuomenėj tar
komunistai sukėlė maištus prieš krašto vy
pesčio, ir gydymas (antitok
su kuo,
1T. kas galima. , .
se yra 520,000 vyrų, kurie yra naujantiems partijos nariams
riausybę. Jų tikslas buvo vyriausybę nuvers
sinas) brangiai kainoja; o jei
Vui tėvai utūsij arkivyir aprūpi„ti
ir partijai pritariantiems as
DIENOS KLAUSIMAI
ti ir sovietus sukurti. Paskui iš Maskvos par
vaikas miršta ta liga, tai juk
skupijos ribose yra ragina nicija ir per 48 valandlas gali menims.
sikviesti raudonuosius specialistus ir to nau
baisiai širdį gelia. Daug pi mi, nieko nelaukiant, imti būti nusiųsti į bet kurių vietų
jo savo būklo abiejose Amerikose praplėsti
MES IR POLITIKA
giau ir geriau yra apsaugoti j kūdikius pas savo
, gydytojų, geležinkeliu ar automobiliais,
raudonųjų propagandų. e
savo vaikučius nuo difterito
kati juos įskiepyty ir apeau-1 Ginkll^ sand(.liai vva Mlsogja. UŽMŪEYTAS TURTAS
Lietuviai per mažai domisi Amerikos po
Kiekvienam krašte šiandien nėra sunkus pavojų. Jei įskiepysi vaikus
gotų nuo difterito pavojų.
vira,linkal,l8 žino.
litika. Tik kai kuriuose miestuose šiek tiek daiktas komunistams sukurstyti neprotaujan skiepais, vadinamais “I)iphtTriento mieste, Italijoj, vie
“ Tų tėvų, kurie neišsiga-1 nlk Įsaky]nas pradėti akeįj.}
aktyviau politikoj dalyvaujame. Chicagos lie čias minias. Užtenka joms pažadėjimų, o ko hcria Toxoid,f> tai jie difteri
ii už vaikučių skiepijimų bus prano5tas grupilį vadaIn, no namo nuomininkai, naujai
tuviai ar tik ne pirmų vietų užima šio krašto munistai savo žadėjimais yra be galo dosnūs. tu nesirgs. Apie tai jau ra
mokėti gydytojui, vaikučių 3 dienas iš anksto. Vyrai, ku jame Įsikūrę, apžiūrinėdami ir
politikos atžvilgiu.
Jie žada darbininkams ko puikiausias gyve šiau “Drauge” sausio 23 d.
skiepijimas bus dykai tei- rie 1930—1931 metais baigė stuksendami sienas, netikėtai
vienoj sienoj aptiko užtinkuo
Kadangi nedaug aktyvumo terodėme po nimo sųlygas. Jie sako, kad darbininkai turi numeryje.
kiminas parapinėse mokyklo- kulkosVydžil) kursus, turi p»
tų tuštumų. Atlupę tinku rado
litikoj, o jei kur ir mėginome, tai darėme mažiau dirbti ir daugiau turėti laisvo laiko.
se.
sistatyti
savo
apylinkės
smoSkiepijimas
prieš
difteritų
toj skylėj keletu taupomųjų
neorgajuzuoti, nesusitarę, be tinkamo plano, Žada jiems pavesti visus krašto turtus.
Melsdamas Dievo palai- į gia,Uųjų dalių generaliniam
yra
visiškai
nepavojingas,
nekasų
knygučių. Iš pradžių su
Neapšviestas žmogus, prisiklausęs tokiu
dėl to ligi šiol nedaug ko esame pasiekę
minimo jūsų vaikučiams ir štabui. Nacionalsocialistų au
skaudus
ii
’
nebrangiai
kaino

nku buvo nustatyti, kas tų
šioj srity. Nors mūsų skaičius ir nėra toks rojiškų žadėjimų kur gi nenorės komunistus
visiems, kurie prisideda tomobilistų dalių nariai priva
ja.
Visiems
lietuviams
patariu
knygučių savininkas, nes jo
didelis, tačiau, jai dirbtume planingai, galė remti. Jis tad ne tik įstojai raudonųjų orgajuos apsaugoti ir sveikato lo laikyti savo automobilius
skiepyti
savo
vaikus
neatidėpavardė buvo išsitrynusi.
tume užimti sau tinkamų pozicijų Amerikos nizacijon, bet dar pinigais paremia agitato
je užlaikyti, lieku
geram stovy ir būti pasirenj
liejant
ir
apsaugoti
juos
nuo
Iš taupomųjų kasų knygų,
rių veikimų.
politiškame gyvenime.
Jums atsidavęs Kristuje,
difterito.
Pasaulis žino, kaip komunistai valdo ne
Besiartinant Illinoiso valstybės ir Chi
George Gardinai
rie yra toksoidu įskiepyti, yra betikrinant, tačiau, buvo išaiš
Jo Eminencija Kardinolas
cagos miesto kandidatų (primary) rinkimams laimingųjų Rusijų. Apie tai nereikia nė pa Mundelein’as taip pat ragina
Mu/ndelei n
visai apsaugoti nuo difterito. kinta, kad tos knygutės buvęs
vienas muitinės valkandidatų sųrašuose matome net keletu lie sakoti. Prieš revoliucijų komunistų vadai ap- žmones, kad skiepytų vaikus
Chicagos
Arkivyskupas.
____ ________
x ” Užtat ir kardinolas Mundelei- užmūrijęs
. .
Naikinti difterite, gelbėti „>a8, ir viri mokslininkai, ir d™"k>«. »‘r° Alessan,Iriai,
tuvių kandidatų į įvairias valdžios vietas. simetę kiekvienų darbininkų ir valstietį ger prieš difteritų. Savo laiške,
gi darbininkas ir valstietis gy-if " —, vaikučių gyvybę ir apsaugoti J gydytojai, ir valdž;a pataria j
Vienų savo tautietį matome kandidatu į val bė. Šiandien
.. 1V.
t .
...
. J
*7. kurio kopijos buvo dalinamos
verguvėj. Komunistų vadai .
™
,
stybės sekretorius; yra lietuvių kandidatų į vena didžiausioj
... ...
7.
,
I visose Chicagos arkivyskupi juos nuo pavojų — yra kiek-Į žmonėms skiepyti vaikus tok- J SUGAVO BALTA ŽVIRBLĮ
virto
baisiausiais
satrapais.
Jie
žinomų
krau_
valstybės legislatūrų ir senatų. Ir reikia pa
---- -------jos bažnyčiose, štai kų rašo: vieno pareiga. Ir baisusis dif- soidu.
ju
nepasisotina.
Gyventojus
alkiu
marina.
Ne

girti tuos lietuvius kandidatus už jų drųsų
“Mylimieji: Difteritas la teritas išnyks, kai tėvai savo Lietuvių tauta yra mažutė, į Migonių kaime, Pasvalio
duoda
jiems
rašto
ir
žodžio
laisvės.
Šiurpas
ii pastangas pasiekti politiškų aukštumų. Su
bai pavojinga visiems mažy vaikus įskiepys toksoidu. Skie- kjekvjeHO lietuvio gyvybė ir va,s<U ūkininkas J. Gudas suprantama, jie yra verti paramos. Tačiau dėl purto kiekvienų galvojant, kas šiandien Ru
čiams, neturintiems dešim pijimas nuo raupų panaikino sveikata yra mums be galo tfavo baltų žvirblj. Tai pirmas
pasekmių tenka stipriai paabejoti, nes mūši) sijoj darosi.
ties metų. Praėjusiais me raupus? taigi, skiepijimas s«ibranri; taigi, mieli lietuviai atsitikimas šioj apylinkėj. Iki
naudotis visomis ine- ‘^tol mažai kas buvo net 'žino
kandidatai neturi politiškų organizacijų pa
Nežiūrint to, Rusijos komunistų satrapų
tais difterija mirė Chieago- toksoidu panaikins ir diiteii-I
ramos. Mes vieni savo jėgomis (lietuvių bal emisarai veikia visuose kraštuose. Jie visur
j dicinos mokslo priemonėmis,
^ad esama baltų žvirblių.
je daugelis vaikučių, ir dau tų.
sais) negalime savo tautiečių į vienų ar kitų dirba komunistų “tvarkos” įvedimui. Nori
gelis baisiai sirgo kelias sa Visose Amerikos srityse ši- Į ka(j sumažintuinėm savo vai-’ Antras vėl atsitikimas, tai
vietų išrinkti. Mūsų per maža. Reikia gauti pasaulį pavergti, grųžinti primityvius žmo
nitai tūkstančių vaikučių •Jaa|'kučių mirtingumų. Lietuvai, Žadeikių miške mokyklų invaites.
kitų paramų. Praktiškiausia
eiti išvien nijai laikus.
“Mokslininkai mums nu buvo įskiepyta toksoidu, nie-1 gerbėkite savo vaikučius nuo sP<‘ktorius nušovė baltų kiškų
su viena ar kita politiška partija. Savo kolo
Pamačiusi pavojų kraštui, Peru vyriau
rodo, ka'p pašalinti tų pa- kam žalos nepadaryta; skiepų gresiančio difterito, skiepyki- ^a^ h gi retas atsitikimas,
nijose reiktų taip susiorganizuoti prieš kiek sybė ėmėsi griežtų priemonių prieš komunis-' vojų iš kūdikių, tarpo ir pa-; veikimas jau visai ištirtas ir į te juos toksoidu, tada būsite
~
~
vienus rinkimus išreikalauti iš partijų ir jų tų agitatorius. Keletu jų nubaudė mirtim. \ taria, kad difteritų galima į tikrai yra įrodyta, kad tie, ku- ramūs.
Išėjo vilnų,, o parėjo pats
grupių, kad lietuvius statytų kandidatais ir Paskiau nusprendė neatimti jiems gyvybės.
nukirptas.
valdžios vietas. Turėdami savo tarpe suta Pasiųsti juos į tolimuosius didelius žmonių I dinami boa angys (žalčiai), kraujo siurbikai munistai iš tos “kolonijos” nebegrįžtų.
Ugnies, vandens ir meilės
rimų ir tinkamų susitarimų su politikos or negyvenamus raistus šalia Andų-kalnų. Tegu, šikšnosparniai, jaguarai ir daugybė pavojinŽinoma, tai didelė jiems bausmė. Bet ji nepaslėpsį.
ganizacijomis, galėtume susilaukti savo tau jie ten kuria sau komunistiškų kolonijų iri gi) uodų ir šiaip įvairiausių vabzdžių. Ši ko- nėra tiek didelė, atsižvelgiant į jų pačių žiau- į Jis labai i^ori ir labai bijo.
tiečių įvairiose valstybės ir miesto valdžios valdosi komunistiškai.
j munistų tremtini!) sritis žmonėms prieinama rybes ir siekiamus tikslus. Krašto ir tautos Į Pasiledo, kaip žydo botavietose. Politikos darbų dirbant, reikia būtį
O tuose raistuose daugiausia gyvena va- tik viena upe, kuri bus saugojama, kad ko- apsaugai ši priemonė yra būtina.
gas.

“DRAUGAS”

LINKSMA ŽINIA: AIRIJA
IŠGELBĖTA!
(Tęsinys)
šia katalikų emancipacija, buvo, žinoma,
smarki opozicija katalikams ir iš tam tik
rų fanatikų pusės. O’Connel’is kartų kal
bėjo jiems parlamente: “Ak, ponai, liau4 kitės, pagaliau, kovoję su Katalikų Baž
nyčia! Veltui jūsų pastangos. Kad jūs ir
kažin kaip norėtumėt sutrypti tų Kristaus
pasodintų gėlelę, Katalikų Bažnyčia vis
tiek gyvuos.” O’Connel’is teisybę sakė.
Jau senai nuo to laiko visi tie “ponai”
pirštu rodo į saulelę, augančių ant jų |
(airių) kapo, tačiau Kat. Bažnyčia vis gy. , va, ir iš tikro, net visai neatrodo, kad ji
nors ateity bent pagalvotų apie mirtį,
net ir per gausiu duosi)umu, visam pa
sauly žinoma papročių grynumu, didele
pagarba dvasiškijai (dėl jų garbingumo
paprastai liaudies kunigų vadina “holy
priest — šventas kunigas”), dideliu skai
čium kunigų ir vienuolių, pagaliau gar
siais didvyriais, kurių netrūksta net bran
giaisiais laikais- (tik prisiminkm P. William Doyle ir darbininko trinyčiais apsi* vilkusį atgailotojų Mat’ų Talbot’ų.
“Taip,” sako autorius, (Albert Ailinger, S. J., kurio šį straipsnį, patalpintų

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

“Teol. — praktiaehe Qtiartalschrift:’ (III
llel't, 1931),*aš čia panaudoju. Aš tris me
tus (1902—1905) išgyvenęs tarp airių ge
rai pažįstu jų tautų.” Tačiau viena tamsi
dėmė temdo jos skaistybę. Iš tikro, ta dė
mė yra tokia juoda ir biauri, kad net ir
didžiausiais airių bičiulis ir garbintojas
negalėjo jos nepastebėti ir ne kartų su
giliu gailesčiu sakydavo: “Kokia puiki
būtų tauta! Tik gaila, kad ji girtuokliaus
ja!”
I. PRIEŠAS.

delis Airijos nuosaikumo apaštalais, ir jis
pilnai užsitarnavo tų pagarbų, kad jo ma
rmuro stovy 1 a puošia Dublino didžiųjų
gatvę šalia O’Conneil’io—“Išvaduotojo.”
Jis savo galinga asmenybe, dideliu iškelbingumu,' dorybingu gyvenimą, ypačiai sa
vo begaliniu labtlariškuiuu it savo karštu
uolumu jau nuo 1836 metų buvo patrau
kęs iš 8,0GO,OO0 “smaragdų salos (Ewerald.Isle)” gyventojų 1,000,090 asmenų
pilnam, ilgam susilaikymui nuo svaiginan
čių gėlimų.
.!
1
Jau Airija išrodė išgelbėta. Bet štai
užėjo žinomas katastrofiškas dviejų metų
(1847—1848) nederlius ir badas, kuris
kartu su emigracija atėmė iš šalies 2,000,000 gyventojų! Vėl dešimčiai metų nelai
minga tauta buvo palikta jos pačios li
kimui, ir iš didelio skurdo ji vėl griebėsi
butelio whisky! 1856 metais mirė P. Mathew. Jig dar savo akimis matė (tas jo
mylinčiai kunigo širdžiai darė labai dide
lį skausmų), kokie gausūs turėjo būti jo
darbų vaisiai, bet jų didelę dlalį sunaikino
pragaištingi ledai...

Nereikia mums kur toli ieškoti airių
girtavimo priežasčių. Būdama baisiam neturte, dėl šimtmečių priespaudos ir iš
siurbtų jos jėgų, tauta bent laikinai sten
gėsi užmiršti savo vargus ir griebėsi bonkos whisky! Be to tauta, būdama netutinga, gėrė pigių, blogų degtinę whisky,
tikrų f Ozelį, ,(iš bulvių padarytų, menkai
valytas ir dėl to nuodingas spiritas. —
verk) ir dargi būdami tuščiais pilvais.
Kadangi keltų kraujas greit užsidega, tai.
iš to girtavimo turėjo būti labai pragaiš
tingi rezultatai... Toliau taip negalėjo
būti. Airija turėjo būti išgelbėta. Jau
Vėl Airija išgarsėjo tarp kitų tautų
1817 ir 1829 metais bnvn bandyta pada
ryti galas tain tautos žudytojui. Bet tik savo girtavimu, ir liūdna airio karikatūra
garsus kapucinas Mathew (gimęs 1790 m., “Pat” arba “Paddy” (Patrick), (Patrick
apašįšvęstas į kunigus 1816) buvo pirmas di — šv. Patricijus (372—461), Airijos
*

talas. Jis įsteigė Armagh’o metropolijų.
—vert.).
II KOVA

“Nejaugi mūsų brangi airių tauta,
kitados buvus garsi visoj Europoj, “mok
slo vyrų ir šventųjų tauta” turi tikrai
pražūti?” — klausė patys save kilnūs
kunigai ir vienuoliai. Atsakymas buvo ai
škus; “Ne, kad ir kažin kiek kainotų, tu
rime gelbėti Airijų!”
’ 1800 metais Dublino bažnytinės pro
vincijos yvskupai ir arkivyskupai tarėsi,
kaip galimu būtų kovoti su ta blogybe.
Jie pagaliau išleido ganytojiškų laiškų, ra
gindami steigti parapijose “Temperance
Soeiety”, t. y. abstinentų sųjungų. Pra
sidėjo abstinentiškas veikimas. Vyskupai
reikalavo (jie ir šiandie taip daro) iš vi
so priimančių sutvirtinimo Sakramentų
visiško susilaikymo nuo alkolio ligi 21 me
tų amžiaus. Taip pat iš visų ordinandi jie
reikalavo pilnos abstinencijos per pirmus
penkis kunigystės metus... “Bet,” kokH
nors moralistas gali pasakyti, “ar nepa
kaktų tik išaiškinti kiekvienam girtuok
liui, kad smuklė ir snapso bonka yra jam
skirta, kaip artimiausia proga į nuodėmę,
dėl to sųžinė jį verste verčia atsisakyt
nuo alkolio. Ir ta, esu, pakaktų girtavimui
išnaikinti.” Bet tai galima tik teorijoj!

tačiau airiai sako, jeigu girtuokliai duo
na tik paprastų savo “pledge (iškilmin
gų pasižadėjimų),” — kaip sako pats
angių terminus technikus, — t. y. pasi
žada pilnai susilaikyti, tad kiekvienas “ubstinentas” galėtų pasakyti: “Aš esu toks
/čnajwo vergas ir toks nelaimingas, kad ne
turiu jokio valios atsparumo susivaldyti,
dėl to turėjau užsidėti sau šitų antsnukį
(abstinentiškų pasižadėjimų)!...” Nusilpu
sios valios girtuokliui sunku pilnai atsi
sakyti nuo alkojio. Ar galima iš jo rei
kalauti dar skaudesnio savęs “pažemiuimo,” prįeš kurį visi jausmai šiaušiasi?
“Ne,” sakydavo P. J. A. Cullen’as S. J.
ir visi išmintingesnieji, “visai kitu būdu
reikia spręsti šis dalykas. Reikia sudaryti
tokių atm/mferą, kur abstinencija nebūtu
laikoma gėda, kurioj kiekvienas neraus
damas su pasididžiavimu galėtų vadintis
abstinentu. Bet tai bus galima jiad'aryti
tik tada, jei su Dievo malone pavyks su
burti, kiek galint, didesnį skaičių kilnių
širdžių jaunų vyrų ir mergaičių, kurie
dar nėra paliesti girtavimo, kurie, mylė
dami Dievų ir savo artimuosius, pasižada
bflti abstinentais, savo laisvu noru v^sur
ir visuomet, slaptai ir viešai prisipažįsta,
kad jie yra abstinentai.
" •
(Bus daugiau)
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33 šaitė, A. Juodsnukytė ir V. i

Per 6 valandas nuvažiavom nors man teks plačiau susipa
Čepulienytė. Programa bus ii- j
259 mylias. Bufaloj pasivai žinti su Amsterdamu, parašy
ga, publikų patenkins. Komi
šinę ir juodį pagirdę, per ki siu daugiau.
sija: P. Bandzienė, O. Balčiu-1
tas 6 valandas pasiekėme už
Svečias
nienė, M. Salaševičienė ir B.
286 mylių Amsterdamu.
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Dapkienė darbuojasi, stengdaVelykų rytų saulutei užte PATARLĖS —PRIEŽODŽIAI
mosios
gerai
programų
paren

kėjus
ir mums užtraukus dra
Antrašas: dienomis — 3564 Vernon Highwav W.
uge su bažnyčiomis linksmų
gti. Jau daugelis vakarų yra
Šuniui uodegos nepririši,
Telefonas Lafavette 1298
%
Lietuvos Dukterų draugija
Aleliuja! rodos, kad žaibo!ji vis mataruoja,
greitumu .traukėme į rytų ša- vienaIn reikia pačios si
rengusi ir visada publikų pa
ŠV. PETRO PARAPIJA
PRANEŠIMAS
lėlę. Kelias tuščias, dainos galva, kitam su pinigais.
tenkindavo. Be abejonės, ir
skamba. Kad nuo sinego ap
šio vakaro programų dar gra
Mūsų bažnyčioje Velykų Šiuo pranešu, kad galutinai žiau pamargins.
sigintume, važiuojame sma
"A
šventė labai gražiai švęsta, su “Draugu” susitarta skelgiai.
Atvažiavome į Amster
XP-lė A. Juodsnukytė, Šv.1
FARMA PARENDUOTI
Apie 4 vai. rytų bažnyčia bu- binių reikalu.
Visas žinias Jurgio .parap. choro daininin- [
damu. Žmonės eina iš bažny
AR PARDUOTI
vo jau beveik pilna ir vėliau 1 gausite pas Detroito žinių sky- kė yra Notary Public ir atlie- j
čios; kaip tik iškilmingų Ve
atėjusiems reikėjo stovėti, nes .liaus vedėjų. Skelbimus (pa ka kitokius raštų dalykuose i
180 akrų farma, 40 mylių nuo
lykų pietų ir svečiai atvyko.
jau sėdynių nebebuvo.
Įgarsinimus) priimsime visoDetroito vidurmesčio, pigiai parnBalatas po ilgos kelionės nduosiu arba parduosiu. Dveji na
patarnavimo darbus. Kam rei
- ,
... ikius, kaip antai: vakarų, pa- kia, visada kreipkitės pas sa
mai, gali atskiria! gyventi dvi
rato
valdymo atrodė nuvar šeimynos,
5 vai. prasidėjo procesija ir
’
1
tvartas dėl 20, su piegęs, bet pasiekus širdužės mie nlnkystės prietaisa (dairy eąuipMišios. Labai gražų įspūdį da renginių, koncertų,' mirimo, vų ir gausite tinkamų patar
ment). pirman atsakančiam lietu
stų, viskas pranyko, tik ma viui pavesiu. Kreipkitės:
rė mažos mergaitės, kurios, pardavimų, pirkimo, biznie navimų. P-lė A. Juodsnukytė
rių bei profesijonalų skelbi pasižadėjo Detroito žinių sky
tėsi linksma šypsena jo veide.
eidamos pirma Šv. Sakramen
mus. Žodžiu, kas tik rišiasi su riui bendradarbiauti. Lauksi.Kitaip ir būti negalėjo gero
to, mėtė gėles. Procesijoj da,
. ,
...
.
,
, • .. spauda — viskų priimsime
X
jaunikaičio širdyje.
me.
Cadillac 9540
|yo ir Šv. Petro draugija.
a__ . ,
*
a'
Kadangi kaina žema, o pa
Amsterdamas,
iš
Detroito
Mortgage Rnnd Bldg.
liras gražiai giedojo ‘ ‘ Per
X Spaudos platinimo dar
sigarsinusiam nauda didelė,
nuvažiavus,
atrodo
labai
skir

5 WEST LEARNF.D STREET
w Šventų Prisikėlimų” jr
bas kaskart plačiau eina. Jau
nes “Draugas” Jletroite pla
5
mėnesių
liūte
iš
privatinio
žvėryno
Holland,
Midi.
Dėl
tingas.
Nors
ir
mažas
miestas,
DETROIT, MICH.
rV Linksma diena”. Per Mišias
kai kurie prašo, kad “Drau
čiai pasiekia lietuvius per 3
blogo
maitinimos
susirgus
atvelžta
vienon
Chieagos
ligoni

bet
lietuvių
gausiai
apgyven

ir gana gerai giedojo, tik nie
gas” į namus kasdien būtų
parapijas. Tad prašome drau
į ta. Turi gražių Šv. Kazimiero
ko naujo, išskiriant “Ofeatnešamas. Tokius prašymus nėn, kurioj gavo privatų kambarį ir privačių slaugę.
gijas, kuopas ir biznierius vi.
f”” [bažnyčių, turtingų įvairiais
rtorium”, kuri buvo nauja
išpildysime.
8. Dialogas, “Kepalas ir Dri-. $24.35; iš viso pajamų bo'o puoWais Ypftf |ab>.
i saįs pasiskelbimo reikalais
giesmė lotyniškai.
,ži Uurdo s< PaJ)elfe gta,ula
įkreiptis j Detroito žinių skv- Prie Šv. Jurgio bažnyčios skius.” 9. Juokai ir daina. “A-.$56.85o.
“
Draugo
”
numerius
pardavi

Išlaidos:
išmokėta
našlaičiaNežinia kas per priežastis, | rių:
relkvtė”, Kaz. Smalis.
3^4
nėja Bolis Tumelis ir Medo- “Dzūkų bemucis” — Julija m® už mokslų $8.00; centrui didžiame Altoriuje. Jų parve Į
kad mūsų choras iškilminges-j
žė iš Prancūzijos kleb. kun. j
MATAS J. ŠIMONIS
niukas. Energingi vaikai; ža ir Ona, duetas. 11. “Dainuok Į pasiųsta $5.00; bedarbių Ve- •židanavJčiu8
•nėms šventėms nepasirengia,
JVtdgiažis baž3564 Vemor Highway W.
da
ne
tik
pardavinėti
sekma

man dainų,” — Julija ir Ona [lykinėms pintinėms A(beskems)
papuo§ala^ gios
nieko naujo giedoti. Rodos,1
Lafayette 1298
dieniais, bet ir į namus kas duetas. 12. “Karvelėli”, —į $33.81; iš viso išlaidų buvo
choras turi neprasčiausių bal • i
vįkaras kun
Orvidas,
dien
*
pristatys.
Patartina,
kad
choras. 13. “UlonaiT choras. $46.81 c.
Vargonininko pareigas nese
sų, vargonininkas gabus, re- ka(j ^as vakaras visai pavyko
visuomenė stengtųsi “Drau 14. Himnas. .
Kasoje liko $10.04c.
peticijoms vieta patogi. Pa ir kuopai gero pelno liko.
nai prodėjo ejti muz. Žalniegų
”
ko
daugiausia'
skaityti,
Narių
turime
iš
viso
23.
žvelgus j aplinkybes, choras
Daug
žmonių
susirinko.
Ko

X Naujas miesto knygynas
raitis. Man pirmų kartų teko
turėtų kiekvienai iškilminges atidarytas jau kelios savai ypač kuomet susidarys būre ncertas buvo puikiai atliktas.
girdėti muz. Žalnieraitį var
nei šventei išmokti naujas Mi- tės. Naujasis knygynas vadi lis. Detroito žinių skyrius ste Ypač patiko publikai pp. Sda- VELYKOS AMSTERDAM, gonais grojant ir su choru Mi
NEW YORK
išias. O ne tas senas Mišias, namas I)owntown Library ant ngiasi palaikyti ne savo nau viškienė ir Viroskienė, kurių
šparus giedant. Viskų lengvai
'kuries jau giedamos per kele Gratiot ir Farman gatvių ka dai, bet visuomenės labui, ga balsai skambėjo puikiai ir ha
GRABORIUS
vartoja.
Bažnytinis choras
bežiūrint to, kad šiemet Ve- auglngas.
tu metų kiekvienų šventadie mpo. Visos svetimtaučių kny rsinant įvairius atsitikimus iš rmoningai,
Skirtingas, Įtekmingas ir Tvar
viso Detroito lietuvių veiki Komediją vaidino Smalis ir lykos hnvo ankstyvos ir oras Ga|ima spręst; kad
kingas patarnavimas
nį.
gos perkeltos iš Main knygv- mo. Korespondentai aprašo
Ani8terdamo
1942 — 25th Street
Stankus, su juokais l>e galo. ,nepastovus, daugumas tai v.eLabai malonu, kad “Drau- no į šį naujųjį knygynų. Taip draugijų parengimus, daro. p.
g
nur,
tai
kitur
savuosius
per
,
,
Lafayette 1275
Atkočiūnas vedė progra „ \
gas” paskyrė puslapi Detroi pat ir visos lietuvių knygos paraginimus. Svarbu yra ži- -r
X Choras bus garsus ir gausinsventes
aplanke.
Ir
man
ta
•
p.
...
tenka
to
to žinioms. Vis dėlto už 3 cen čia yra pirinan aukšte. Kny noti, įkas savaitės bėgyje at-I mų.
I’T Retai kur
..........
progamatyt
pasitaikė
I’
, .
k plrmus metus
. .
. .
kis skaičius merginų, kaip sv. ?nepaprasta proga pa.ua
pradgjo
prancįškon(-s
tus nusiperki pusėtinai skai gų yra visokių. Patartina lie sitinka ir
tų viskų įgalėtų iš Petro par. chore. Rodos, šian- i aplankyti tolimų Amsterdamą mokytį
ISdirbu geriausio tono smuikas,
tymo. Todėl vertėtų kiekvie- tuviams ko dažniausiai nau- << Draugo” sužinoti.
parapijos mokykloj
kankles ir pataisau žema kaina.
dien
iš
tyro
Lietuvos
oro
atN
n
<
Įaugi
p.
R.
Balat
(Bulotas
lietuvių vaikučius. Mokyki?,
’ham, einant iš bažnyčios nu-idotis ir jei ko truks, bus pa Kiek patirta, kurie gali, jau
važiavo.
Publika
buvo
labai
V
Y^°
į
svečius
aplankyti
mėgausiai lanko vaikai, nors pii
sipirkti “Draugų”. Ten rasi rūpinta daugiau knygų. Kny- Draugų” metams užsiprenupatenkinta.
j.lynakę širdužę, o mano žmo- nuėji metai bus sesutėms sun
ne tik Ižinių iš Detroito, bet gynas yra gražus, su visais nieruoja. P. Grybas laimingia
Įnelė su dukrele jau Amsterda
kūs, bet žinodami seserų pran
ir iš viso pasaulio. Teko pa patogumais įrengtas. Smagų usias; jam daugiausia sekasi
9852 Russel St.,
me svečiavosi pas švogerius
ŠV.
PETRO
PARAPIJOS
ciškonių didelį pasiaukojimų
..
stebėti, kad kai kurie katali- ! tokią vietą nuėjus vietoje .1Drang?„ užraSin5ti N
DETROIT. lllCH.
Kerbelius —abiejų tikslas bu
LABDARIŲ
APYSKAITA
, .
.
gabuųius mokjuno srityje,
kai vietoje katalikiškų laik pasiskaityti. Lietuvių knygų dnok ;r at(,ity-je
vo svarbus aplankyti arti- į^.^. t.yai
raštį skaito komunistų šlam yra taip pat ir W. Orand Bo-\ x g*, 10 d L VvJį. 1#2
Nors nedidelės pajamos, betkmiausius širdžiai asmenis, o vaikučiai ne tik moksle pa
štelius. Žinoma, šitas žinias ulevai-d ir Vernor Highvay, kp. Lietuvių
ren^#
LIETUVIS AGENTAS
^pamatys tik tie, kurie nusi arti Šv. Antano bažnyčios.
heisbolo
nandaį žokiag š;ais nedarbo laikais nedaug į yp®^ man rūpėjo plačiau su- sieks aukštesnio išsilavinimo,
pirks “Draugų”. Ir kiekvie X Viešnia Domą Kamins- Kartu bus išlaimėjimas aukso galime norėti iš tų pačių dar-į^pažinti su Amsterdamu. To- bet ir daug ko išmoks meno
nas, kuris nusiperka “Drau kienė (Gustaitė) per šventes $10 ir $5 dol. Kuri© bilietukus bininkų, kurie ir patys yraįdė^ ši kelionė buvo svųrbi. [srityje, rengiant įvairius vaApdraudžlų (Insurance) gyvas
tis, sužeidimą., nuo ugnies automo
gų”, turėtų paraginti, kad ir viešėjo pas tėvelius ir gimi- turi, prašo išpardavus grųžin- bedarbiai. Šita kuopa ir to-l Velykų naktis buvo vėsi• Įįnrėlius7 vaidinimus ir tt.
bilius ir kitokį turtą. Šauk mane
kitas nusipirktų. Kai kuric nes, pasilsėjus grįš į Chicagų. įti beisbolininkams. Taip pat liau stengsis kiek galėdama bet skaistus dangus^ milijonai jyeserks iaįkytį parapįjoje vra dėl
sužinojimo, aš pribusiu Ir su
,mirgančių žvaigždučių, neaiš- |be ga,o naudinga kataiįkybeį teiksiu
pilnas žinias apei visokią
gal dėlto “Draugo” neperka, Ponia Kaminskienė-Gustaitė, Vyčiai prašo dalyvauti jų šo- saviesiems pagelbėt.
kuo-(ki mėnulio šviesa gražų jspū- ir tautybei. Parapijonys turi apd raudą.
Labdarių
sųjungos
27
gal iš tikrųjų mano, kad gyvendama Detroite, yra daug kių ir laimėjimo vakare,
1007 BEACONSFIELD AVĖ.
‘Draugas” yra sunku skaitv- pasidarbavusi visame veiki-1 y L. Vyčių 102 kp. uoliai pos apyskaita: mėnesinių mo-jdį darė. R. Balato Aubum—- didžiuotis^ turėdami seseris
GROSSE POINT pARK
kesčių
gauta $26.50; aukų gan i juodis per Kanadų Iki Buff*t- pranciškones, nes jų darbai
Lenox 4040
kaip buvo pranešta, kad me, ypač Vyčių organizacijo Į rengiasi dideliam vakarui, kuta $6.00;
pelnas iš piknikoĮlo, N. Y. kaip orlaivis skrido. už jas kalba.
angas” yra redaguojamas je, kuomet kuopa gyvavo.
ris įvyks bal. 24 d. Lietuvių
Biznierių yra nemaža, neįžiū
‘aukštoje kalboje”, lšXKauliukų lošimai. Bal. 14 svetainėj. Vaidins komedijų
CHAMBERLAIN
rint blogų laikų. Ne taip daug
senus įprastus svetinius d., ketvirtadienio vakarų 8 v.
BAKERY
ZT;dyrXr “1
KARAS JAU PASKELBTAS
nusiskundimų girdėjau, kaip
s ir į jų vietas įdėjus Moterų Sųjungos 54 kp. ren
Kepam Lietuvišką Duoną ir pus
ikrus lietuviškus žodžius, kai gia didelį kauliukų lošimų va naujas dainas. Programa bus .visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausių puolimų varo Detroite.
baltę ir visokius keiksus. Prista
J visas miesto dalis Ir HaaiPaviešėję keletu dienų grį tome
M kuriems taip ir rodos, kad karų Šv. Jurgio par. mokyk turininga.
tramack, Mich.
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
žome atgal j Detroitu. Kelio
‘ ‘ I bau gas ’ ’ vartoja “auk štų los svetainėj. Kas norės, ga X Parduodama farma 75
8816 Chamberlain Avė.
katalikų larkraštis
nė buvo ilgesnė ir sunkesnė.
kalbų”. Draugas” vartoja ne lės lošti pinaklį. Dovanos bus akrų, gera žemė^robos gera
DETROTT, MICH.
Vinewood 1-2637
Sniegas
kliiitis
darė.
Vistiek
aukštų kalbų, bet tikrų lietu gražios visiems laimėjusiems, me stovy; didelis sodas; 45
grįžome su gerais įspūdžiais
viškų ir, mokant lietuviškai, kaip kauliukų, taip ir pinak- mylios iš Detroito. Labai tin
korio išėjo jau keturi numeriai.
ir dėl to esu dėkingas švoge- Phone Cadillac 9540
nėra sunku skaityti.
lio ižaidimuose. Komisija: (E. kama vieta lietuviams. Savi
‘.‘SPAUDA IR GyVKNIMAS” rašo įvairaip katalikais rū riui Kerbeliatns ir pp. RussuPipiras Paurazienė ir M. Stankienė) ninkas sehas nepajėgia dirbti.
pimais klausiniais.
lams, Jonuliams už vaišes, ko
deda visas galimas pastangas, Plačiau sužinokite: M. J. Ši
ATTORNEY AT LAW
“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų kias antrų Velykų'dienų turė
Mortgage Bond Buliding
kad
vakarėlis
pavyktų
ir
kar

monis
3564
Vernor
Hy.
W;
ĮVAIRIOS ŽINIOS IR
5 W. LARNED ST.
daromus priekaištus.
jome. Mano šoferis džiaugėsi
tu prašo detroitiečius gausiai
NAUJIENOS
(Comer Woodward)
dalyvauti. Visas pelnas eis se KONCERTAS ŠV. PETRO “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų linksmai laikų praleidęs. Ne Residence 456 Neff Road
,
laimėjimus ir džiaugsmus. norom atgal grįžo, nors biz
GROSSE POINTE
PARAP. SVETAINĖJE
Velykų šventė lietuvių pa serims pranciškonėms. Tikslas
Res. Phone Niagara 0764
nis
jo
jau
laukė.
Gal
kuomet
“SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, kuBALANDŽIO 3 D.
rapijose gražiai praleista. PrW gražus, vertas gausios para
.
rie nori būti šviesiais ir su
mos.
anogų didelių nebuvo, neskai
sipratusiais katalikais.
X Vaidinimas ir dainos.
1. Choras: “Laisvės Vartant L. Vyčių 102 kp. šokių
vakaro, Lietuvių svetainėj, Bal. 17 d. Šv. Jurgio parapi- pas.” 2. Choras: “Sudiev Lie “SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
vienam.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
r kuris visai nusisekė. Publikos 30S svetainėj Lietuvos Duktė- tuva.” 3. “Aš bijau pasakyt”
“
SPAUDA
IR
GYVENIMAS
”
metams
kituoja
tik
3
litai,
fttuomi pranešu Lietuviu Visuomenei, kad gydyme ligonių var
buvo pilnutėlė svetainė. Vy- "»
ienoje gra- ir “Stasys.” Berta Zimnictoju naujausius gydymo įrankius, kaip tai: Elektros lempas, artifiAmerikoje
1
doleris.
. . ;žų veikalų “ Baudžiauninkė”, kaitė. 4. “Šalta žiemužė” —
ciallšką saulės šviesą, dlathermia Ir kitokius naujai Išrastus įrankius.
ciai džiaugiasi pasekmėmis, ...
, ,
Egzaminavimas ligonių atstbuna kuotlkriaustai prieinamą kaina.
SPAUDĄ
IR
GYVENIMĄ
”
redaguoja
ir
leidžia
kun.
dr.
4 veiksmų melodrama. Taip vyrų choras. 5. “Senbernio
Bandau kraują, šlapumą Ir tt.
nes vyčiams pinigai labai rei pat dalyvaus gabūs»daininin- vargai” — Mikas Raškevičzius.
Pr. Ramanauskas.
HpcHališkumas: Ligos moterų ir ligos vktnrių, nervų ir mimatiznm.
Valandos: 10—S dieną tr 4—S vakare.
kalingi įvairiam kuopos vei- kai J. Valiukas su sūnum, M. 6. “Plaukia Nemunėlis” — 4 “SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
f
1
12438 Jo.8. Campan Avė., kampas Halleck, Detroit
| kiniui. Todėl rengėjams pasi Airvaitienė su sūnum, M. Sta- merginos. 7r “Reik jin tept,”
minarija, Lithuania.
Telefonas dieną Ir naktį: ARLINGTON 26 88
darbavus smagu pasigirti, nkienė, K. Dailydienė, S. Buk- monologas, Stasys Atkočiūnas.
8IE

DETROITO ŽINIOS

J. P. UV1CK

D. B. BRAZIS

JOSEPH F. DAYTON

“SPAUDA IR GYVENIMAS"

JOS. P. UVICK

DR. J. B. RYDZAUSKAS

-V

DRAUGAS

4

P. Petrauskas, 14 Johnson, M. Povuitmuė, 700 S. 9 st.
st., Bmgliaiiitou, N. Y.
llerrin, III....................... 24,800
295,49(r Ip. TaruSka, 2334 S. Oakley
Ag. Giliene 3131 Eineraid Avė., Chicago, III. .. 20,350

ĮVYKIS m NESITIKĖTA

Didelis Varakulio laimėjimas. Gubysta ir Stul- ĮAvu chieagO; In
,75;S)4U
ginskas siekia Kasinskienę pralenkti. Man- A Valančius, 1226 s. 66
aravickas grasina Varkalienei ir Staniuliui. Avė., Cicero, m. ...t 200,500
Valančius vejasi Petrausku, Rovaitiene —
Aukškaims, x354 kamson iSt., Gary, Ind. .. 193,100
Vaičaitį
Grybas, 2244 YV. Adams

7d.. 1932

» )1

“ŠALTINIS”

durnų ne-

Jei yra ugnis
dėti savosios spaudos garsiu 1į mus.
. , .
paslėpsi.
I “Šaltinio” spauda visiems
Šį giažų vaidų nešioja se- prieinama ir 'suprantama. “Ša
J. Balsis, 610 Wall St. Rock niausiąs Lietuvoje katalikų sa-| ltinis» ,abai pigug 8aYaitra;ford, III............................ -5,800 vaitinis laikraštis.
iis, nes Lietuvoje metams 8
A. Langmanas, 4521 S. TVa“Šaltinis” duoda daug įdo litai, o Amerikoje tik 2 dol
mių skaitymų, kuriuose būna ir maloni dovanėlė visiems
shtenavv Avė. Chicago,
IU........................ .
* 17,700 nuodugniai išaiškinti mūsų gy “Šaltinis’’ tikrai yra tinkama
venimo klausimai. “Šaltinis” spaudos mylėtojams.
Varaitis, Luzcrne, Pa. l,(?U(i
duoda daug žinių ne tiktai iš j “Šaltini” atranda viso pa
A. Paukštis 2225 S. Oakley Lietuvos gyveninio, bet ir iš šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
ave.„ Chicago, Iill.
100(1 visų pasaulio Kraštų.
resu pažymėti -

j

St., Chicago, 111.......... 183,870
“Draugo” vajaus koutesti- Aukškalnis pasako, tai kai
Misiūnas, Roseland, 111. 245
mukų tarpe įvyko tai, ko dau- kirviu nukerta. Taigi ir lauTV. 108th St................... 160,470
gelis nesitikėjo. Čia eina kai- kianie nepaprastų naujienų,
O Kazlauskienė, 4356 S.
Daugelio. ltovaitienė kad ir nedideba apie Varakulį
J. Baltrūnas,
Baltrūnas, 945
945 N.
N. 25
25 -St.
.St. Į Vietoje svetimos spaudo;*
............................
. , bet veik
...tįas-, Rockwell st ^nicago
Cliicatro 100,000
160350
I’aštas Marijampolė
e, kad sis kontestininkas kais
žingsniais,
. ’
manė.
nuolatinio
garsinimo,
prašoma
1
.. givap ,, , ne- t* dien
ji• prie
•
avė E*
Louis, III. .... 1,00(1
LIETUVA.
jau bus padaręs
artinasi
T aicaicioJ1 Rėkus
us’ 1850 YVabansia
v»»oansia avė.,
pasiekęs net pusmilijoninio | Pralenkus Vaičaitį, ji ulžsimos čhieago, 111.................... 146,460
balsų skaičiaus. Naudodamies 'ant Bacevieio, kurį jau kelios A. Žolynienė, 6709 Archer $
nesikeičiančiu Varakulio bal-j dienos atgal įspėjau apie be Avė., Chicago, III. ... 119,950
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
su skaičiumi, Staniulis, Var-spartinantį pavojų,
M.elrose
Park, III. .. 105,850
kalienė, o paskui juos ir kiti 1 Tai tokios šiandie žinios iš
Sutkus 1007 Eight st.,Waudėjo pastangų jį pralenkti. Ta -“Draugo” vajaus kontesto, o
čiau, kaip pats Vaiakuiis pa-' kontestininkų stovis yra toks: kegan, III........................ 103,300
|
'
v
P. Pabijonaitis, 2320, YV. 25
sakė, neperšokęs per ravelį V. Stancikas, 1706 YV. 47
KARTU SU LIETŪVIŲ PREKYBOS TARYBA
nesakyk op! Ir, iš tikrųjų, va- ISt., Chicago, 111........... 485,100 PI., Chicago, III........... 88,200
A. Condratas, 1706 S. Makar Varakulis parodė surprai-' P. Varakulis, 724 TVėst 18
z’ų.
Tokį atgabeno pluoštų ISt., Chicago, Iii........... 482,800 yomensing avė. Phila. Pa.
naujų prenumeratų, kad vie- į U. Rašinskienė, 1639 S. 5(1
............. ..............
63,700
. < V ... .
nu sykiu pralenkė Stulginskų, \Avė., Cicero, III........... 482,500
Gaižauskas, 148 E. 107th st.,
N]
Gubystų, Janušauskų, Rasiu- j E. Gubysta, 4355 S. Mozart Roseland, III.................... 63,100
% '>W
skienę ir jau tiesia rankų, di e-i St., Chicago, III........... 482,100
A. G.udenas, 6807 C. Camp
bančiam iš baimės Stancikui į A- Stuiginskas, 1628 S. 56 bell av., Chicago, III. 63,000
— širdingai pasisveikinti. Da- įAve., Cicero, III........... 482,000
Bugentavičiu?, 1616 N. Linbar, rodos, Varakulis turi ge
A. J. Janušauskas, 1301 S. Įcoln St. Chicago, III. 61,900
rų šansų pirmas pasiekti, pus- 50tli Ct., Cicero, III. .. 480,500! Vaicekauskas, 4242 S. Maniilijoninį balsų skaičių. Tai
S. Staniulis, 6651 S. Talman plewood avė., Chicago, III.
viena, taip šnekant, medalio Ąve., Chicago, III. . . 355,300
......................... 44,400
'•".I
pusė.
Dabar verskime kilų
M. Varkalienė, 6315 So. Lin
Bacevičius, 1850 YVabansia
pusę ir pažiūrėkime kas de- |coln Avė., Chicago, 111. 325,520 Avė. Chicago, 111.......... 26,700
dasi su kitais kontestininkais.
y. R. Mandravickas, 815-45
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
Pažvelkime į G.ubystos, į Stul- St., Kenosha, Wis.
319,150' Scranton, Pa.................... 25,85(1
gfrisko stovį; abvr’^ykitr-pnrlenkė Janušauskų ir smarkiai
"T
.'J*
<2
vejasi Rasinskienę. Gubystai
4•
•
tereikia tik penkių šimtų bal
sų Rašinskienei
pralenkti;
Stulginskui tiek pat, kad ąt- }

“DRAUGO” EKSKURSIJA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ | KLAIPĖDĄ

LISTERI
refieves

5ORE THROAT
Listerine užmuši slogų ge
malus veik aky Lu-koj! Tas

lengvina gerklę ir šalina so

pėjimą.

Listerine

žmonių
mėn.

per

Kurie

Listerine

užsileisti kad ir kažin kas, ne
šiandie žinomas. Tat ir Vara
kulio ir Stanciko padė
nėra:
saugi. Turi budėti, neš1
dienos, kada gali
surpraiz’ų susilaukti.

F
i

negu tie, kurie negargaliavo.

D

niaus) pasitikėjimą duodamos mažie
siems Dr. CaidvveŪ’s Syrup Pepsin!

Viskonsinielis Muhdravic
Jeigu jus turite kudikj, jums nuo
vėl padarė naujų žingsnį
latos yra reikalingas šis pastebėlinas preparatas Iš
iš tyro pepsino, veik
myn ir dar labiau pradftjo jnae
veik 
lios senna ir Šviežių žolių. Vaikas,
grųsinti Varkalienei ir Šia kuris gauna šį švelnų st imuliantą
niuliui. Marlįetparkiečiai, ‘ T I dėl skilvio, kepenų ir vidurių yra
- 5 v,suornct
visuomet
sveikesnis.
Xis
į tai sakysite? Pasiskubinki'.)
®eme»riis. ris
neleidžia
*

nes “neprieteliai” nemiega. .
Cicerietis Valančius, pralen
kęs Aukškalnį, taip pat
padarė naujų žingsnį pirmyn
Pirmiau Valančius lenktynini]
vo su Aukškalniu, dabar, ab
rodo, susirems su Gjliene.
nepamirškime, kų Aukškalnisj
yra anuomet pasakęs. O jei ką|

SKtNaoothlng
ITGHING
IMS
tema
ivbon

ta uamff

Right from the ftrst touch, antiseptie,
healing Žemo takee tho itening
misery out of mosųulto bites, rashes,
and many othnr skin afflictlons. Try
it also for itehing, petling toes.
x Bathem and other ouUloor felka
thank cooling Žemo for relief from f
aunburn. Douse it on ivy-poisoning.
Plmple8 and dandruff farle when safe,
antiseptlc 2emo is applied. It inatantly easen
stantly
eases razor-smart. Alway>
Alvvsyt
ha ve Žemo nearby whorever you go.
Any druggist. 26c, 60c, $1.00.

opiai

vaiko -sistemai ūžti kimšti.

nugalės

Į.'.h'puolj^

ui kaklly ust/

Jts

konsilpacljos

sutvirtina ir vi

nėra : pnnafius aštriems liuosuo-

Reduces COLDS

66%

Didysis Scandinavian—American Linijos
Laivas EREDĖRIK.V111

DO’JBLE
ACTING

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%

If/^BAKrNC
iyVpowder

Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 75.50
Į abi pusi................................... $125.50

Tėmyk

mą

energiją,

**

Padengtąjį

liežuvis

dvokius

ar

kvapas yra ženklas dėl pūkšto Sy
Pepsin.

Vaikai

noriai

jį

ima,

nes jis yra tikrai skanus.. Paragau

kit Jį!
kada

Imkite

viduriai

Syrup

Pepsin

užsikimAę,

patys,

ar aitru

mas ėda, ar vargina galvos skau
dėjimai ir stoka apetito. Imkite po\

truputį

keikų

gražu

Jų šviežumo
Išlaikymą.

SAMEPIUcf

OYEARS
’ 25 ounces for 254 '
MILUONS OF OCUNOS USEO
BY OUR COV'RNMEMT

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
Į lankyti Lietuvų šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

per kelias dienas kada su

vargę Ir žiūrėkite kaip jus atsigau

Mės parūpiname pasportus, re-eutiy perrnitus ir kitus kelionei
5 J reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi|irnn8 ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins
I
t

Buy gloves vrifh what
it savęs
Nereik mokėti
50c.
dantų mostį. Literine
oth Pašte gaunama po 251
Tėmyk, kaip gera) JI vei
kla.
Ją vartotadamas p«r
metus sutaupai $3 00.

“DRAUGO" LAIVAKORCiy AGENTŪRA

Tl

2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, Ilk

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

site.

- Tai yra recepto preparatas, kurį
kiekvienas aptlekinlnkas turi prire
ngtą; didelėse
bonkose,
tik pa
klauskite bile kuy Dr. CaldUMA
rjyrup Pepsin.
'

Ii

-*r-

ir*s

Ir

iščiulpia Jų spėką, ir

tojams, fcfrie

rup

St.

Co.

Louis, Mo.

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
sai

su

mažiau,

Lambert Pharmacal

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINlį JOS didžiuoju laivu

siai jų stovės. Šiandie t
matome Janušauskų, ta
kas drįstų kirsti laizybų,
AIGIAU kaip trys tūkstan
ir Janušauskas negali p
čiai giminių be praradimo gyFvasTTffi na;-fl vienos motinos ar vairyti to, kų Varakuiis padu*
l'ko! Tai yra oficialis Platt Pavieto
Taigi ir šiandien dar nėra fe ' /o
v i'ord,is
Dr- w- B Caldw®11 laik,!
penkių deSimtų metų Seiminin
kės
prakti.tos
Illinois valst.
noma, kas pirmutinis pasi
Nestebėtina, kad motinos turi plipusini Ii joninį bahsų skaičiai

1-3

1-3 trumpiau ir % lengviau,

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ------ užsisakyk
' vietų dabar.

Beje, dar nežinome, k$ uz
giedos Staniulis, Varkafljteė, j
Mandravickas ir kiti? VjLakuliui pabėgus, jie dabarĮ už
simos ant kito, kuris arčiau

žiemos

2%

gargaliavo

sirgo,

Pasaulinis Rekordas

sistojus greta Rašinskienės. O 1
manot, kad Rašinskįenė pasi
duos ? Jos nusistatyfnas — nįej

apsisaugo

nuo slogų. Nesenai tirta 102
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/caki\nuc&r> u\ka
YVAM*
CCAAUn
G
ASa GCiCto AS, r>.
voty 7 3
V

ON
<■>>1 <

-TUKT V60UV.O
CRAzy Ojou&h
TO CO VObO. (UO«K

kAOKitN »
r

25‘

/

Ketvirtadienis, bal. 7d., 1932

IŠ POLITIŠKO LAUKO

D RIHRTH

nime ir pridėjus jo teisingu ’ui išrinkimų, visi tame war tykiuus ir gerai žino jų inte

mų, jis aiškiai lieka tinkamia d’e gyvenantieji lietuviai tu resus. Todėl rinkimų dienų ir
usiu kandidatu gubernatoriaus rėtų ne tik patys už jį bal atiduokim už jį savo balsus.
kandidatai į guber vietai.
suoti, bet ir pasidarbuoti, ki
Pilietis
NATORIUS
Balsuotojas tataučius piliečius paraginant
už p. Alast’ų bausuoti.’
Politiška kampanija į guįviaiųuebte rai*K.
13 įvar
t
, v
.
bernatorius eina visu smarku ti e uuug lietuvių gyvena. x>ei
T0WN OF LAKE
mu. Nominacijų, diena netoli to lietuviai šį kartų ypatingai
ir jau dabar galima numatyti,
11 ward’o lietuviai reiškia1
aktyviai politikoj dalyvauja.
kuris kandidatas tvirčiau sto
A
Jau surengta keletas politiš labai palankių opinijų už iš
vi pagai balsuotojų nuomonę.
kų mušimų liūtingų parapijos rinkimų Tbomas J. O’Grady

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlil 0617
Res. <707 8. Arteslan Avė.
Tel. Grovehill 0617

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

DR. J- J. SIMONAITIS

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuelte Road
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. liet. 9-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
/Vakarais: Utaruinke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedaliomis pagal susitarimą.

Rez. Tti. Hyde Park 3395

Oliso Tel. Lafayette 7337

I

Res. 9865

K.Mll.lJONAS SAVIČIUS

Iš respublikonų kandidatų saiej. Paskutinis ir svarbiau
smarkiausiai varosi ir geriau sias masinis mitingas bus se
siai stovi GALĖK N. CCBlEK. kmadienį, bal. 10 d., 2 vai. po
{Siame
'lų opinijų pareiškia daugu- piet, parapijos salėj.
mas politiškų strategų. Jie' mitinge kalbės Jonu fcjwanson,
nurodo, kad GALĖK N. CLB- valstybes gynėjas, Jsuner ZeiTEK turi daugiau ypatybių, /zart, kanuiuatas į 13 wara o
reikalingų tinkamam kandida-1 respublikonų committeeman ’
tui į gubernatorius, negu bet us, adv. krank Mast’as, res
kuris kitas kandidatas. GA1EK publikonų kandidatas i 15 waN. cCBTEK yra gabus kaipo rd o committeeman us ir kiti.
tizmenus, administratorius ir Į leko patirti, kad Einier Zeihlilikoje teisingas žmogus, bar as lietuvių tarpe turi stipU supranta sunkias valsty- j rių paramų, nes yra teisingas

bes reikalų administravimo žmogus ir lietuvių
problemas, ir paduoda konst- gerai supranta.

ruktyvj

j ward comniitteman’us. Rei
kia tik pažymėti, jog jį išrin-!
k darni tai vietai, piliečiai ne-Į
apsivils juo, nes jis visuomet i
laikosi švarios ir teisingos po
litikos visame kame,. ir tuo Į
labiau, kad p. O’Grady laiko
su lietuviais draugingus san-

Kūnas pašarvotas
Hermitage Avė.

den t

GRABOKIAI:

J, F. RADZiUS

kACHAVICH
IR SŪNUS

ŠUGIAUSLUS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE

LIETUVIS G KABUKIUS

Laidouvėnis pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

Patarnauju ,iaidotuvese kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsisaukli, o mano
darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooseveit 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd Pi., Ciucago

OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Ganai 6174
SKYRIUS: 8238 S.

1439 S. 49 Court, Cicero, IH.
'l'm. Ciceru ii »S 'i

Halsted Street.. Tel.

Victory 4*88.

Tciclonas Yards iiJo
Pilone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir JBaisainuotojas

GKABGBIUS

Tunu auiumubiuas visokiem©

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

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Cbicago, 111.

skyrių.

DENTĮSTAS
4645 So. AshlAnd Avė.

■

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Kampas

46th Ir

D E N T i b T A a

IR OBSTETItlKAS

2201 West 22nd Street

Gydo staigias ir chroniškas ligas

(Kampas Leavitl St.j
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

vyrų, moterų ir vaikų

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

1

Rezidencija
Tei.
Valandos: 2-4
Nedėlioj

DR. S. A. DOWIAT

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2136 VVEBT 22nd BTKEET

4729 WEST 12 PLACE
j Vai.: 7 iki 9 v. v. įsakinant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. YVASH1NGTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Bulvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2388

CH1CAGO

DR. S. BIEZIS
IR

GYDYTOJAS

X-ltay

CHIRURGAS

I

X—Spinduliai

OR. GUSSEN

West 22nd Street

Ofisas 2201

cor. So. beavitt Si. Tel Ganai

DENTISTAS

DR. T. DUNDULIS

6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 1866
VauuiUus, 1—3 u i — 3 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

Rezidencija:

i Val.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
i Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14tli BT. Cicero, Iii.

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

_ ...________ .__ _ _

Tel. Cicero 0756

•

; DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO*

j

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

DR. M. T. STRlKOLIS

,■

"

Telefonai dieną Ir naktį
VIRG1NLA 0036

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4645 S. Asidaud Avė.
' Chieago, UI.

i Ort-u vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

Tel. Grovehill 1696

Val.; 10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare 8 vak. Noueiiouns pagal sutartį.

- UR.A. L TUŠKA

Dr>, C.K. Kliauga

GYDYTOJAS ih, CnfROlkGAS
Va». 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Sera«omis po pietų ir Nedėldiesiaia
tik susitarus

Ofiso Tel.: Boulevard
Namų Tel.: Prospect

7 820
1930

Į

Avė.
Phune llcmiLKk 78^8
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
1821 So. Halsted Street

DR. MAURICE KAUK
Gydytojas ir Chirurgas

2422

Ofiso

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

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

Iki

Tok Weutworth 3666
Rez. Tel. Btewart olJi

Rez. Tel. Drexel 9191

1 ctieiitfv iua
AUiiupiiu^ Kuria
ebti
pri«fcUs»iiin
Raivoa akaudėjiuio, ‘
aVuigiino, aRių a^teauAauo, uei vuotu( Uio,
UGUillltį tt.l6.iu KttičdŲ. Tmuiuiu
I CHlttrl <4ULUO. kkliltt.4OM>U
Išlupu rodyti
i iv ir lOižiAių, rfcjfryotę.
Pnreufcju teittUiMMi <AuuAu» visuose i
ulttilikiuiuube.
•tfaaiu m avima* daro- l
uirr su eioKlrū, a>4m vdaucu
w_ !
44AA fc.itt.4dMa.
bpeciMie atyua fcLfcreipiaoia
fciott vaifcueiaiiia

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

BKcA

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką, su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bilc kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didiiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuri3
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ. pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

,

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

Valandos nuo 10 ryto iki a va
Rato. Zveuutaatuis nuo 10 iki ii.
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRUM

tą miltą ob N A n J
Dauge.,* atsniMiu.ų

h

Mirė balandžio 3, 1931, sulaukęs 22 metų amžiaus. Gimęs
Pitlsburg, Pa. rugpiučio 21. 1908. Paliko liūdinčius motiną An
taniną po tėvais Butrimavlčiutė, tėvą Vladą, du broliu—Antaną
19 metų. J-oną 10 metų, du dėdes Adomą Staniulį ir Klemensą,
tetą Oną Usauckienę, dėduką Tamošių Bufcrimavičių ir gimines.
Liūdnoms metinėms sukaktuvėms suėjus užprašėme už ve
lionies brangią sielą Šv. Mišias, kurios įvyks subatoj, balandžio
9, 7:30 vai. ryte, šv. Jurgio par. bažnyčioj, f tas pamaldas šir
dingai kviečiame atsilankyti visus gimines, draugus, pažįstamus
ir kaimynus ir pasimelsti, kad galestingasis Dievas aSe. Stanis
lovo sielai sutelktų amžinąją laimę.
šiurpulinga yra mirtis visokiame žmogaus amžiuje. Bet ypa
tingai ji baisi, kai Ji nuskina tik ką pražydintį jaunikaitį, kalp«|
kad buvo su a. a. Stanislovu. Turbut taip Dievo buvo žadėta ir
prieš Jo šventą valią kantriai nusilenkiame. Tik gailestingojo
Dievo maldaujame, kad a. a. Stanislovo sielai užšviestų amžinoji
šviesa.
Nulluduel: STANIULIŲ ŠEIMYNA

Vai. 16-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.

Nedėliomis

lt

ėveutadiemaie

10-12

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729

SO.

ASHLAND

AV£.

Bl’ECUAKIBTAB
Džiovų,

Moterų

Ir

Vyrų Ligų

Vai.: ryto nuo 14—12 nuo t—4 po

/

pietų: 7—1:30 vai. vakare
Nedėliomis 1» iki 12

Tek Yard« 1320

DR. G. SEKNEK
LIET t V18

AKIŲ

Res. Phone:
Engloaood 6611
Wentwurth 3000

Office Phonu
Wentworth 3uuo

DR. A. R. McGRADIE

nutaisoma

STANISLOVAS STAKUMS

DR. R. SARIOri

1

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Ghiruigas
O) įsas oiuz So. naisted St. 655b B. 1LALETED STKrE'i
Kampus 3i B Li te t
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakarv

loKAUiku

4712 S. ASHLAND AV£.
Tei. Boulevard 7539
7

DR. A. A. RDTR

DR. CHARLES SEGAL

ne akinių. Kainos pigiau kaip kitai

2874

Ofiso Vai. ivuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-< po
pieL l'tarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
šventadieniais* pagal sutanma.

Utiho Tel. Victory 6393

1

Hemiock

Rezidencija

Antras ofisas ir

uu 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedek nuo t* utį 12 dieną

LIKTU VIS AKIŲ
BPRClALiDlAb

Tai.

6564 B. ARTEBIAN AVĖ.

Uteną

12

>687

Victory
Re*

ROAD

3133 B. HAIaB-LEl? hi REE’j

VALANDOS:
fu

Nuo

Tel.

UARUUETTE

DR. J. P. POŠKA

Tei. i arus 6994
Rezidencijos Tel. Plaza 320*

W.

Of. ir

4631 BO. ABJlLLAND A V E.

Paulina Sts.

Seniausia ir Didžiausia

2259 So. Leavltt St.
Canal 0706
po pietų ir 7-9 v. .
pagai susitarimą

Rcut-lioims ir seredomis tik
tskaiuo suSnai us

8 vakaro

Tel. Cicero 1260

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028

DARO OPERACIJAS

.691

Heinluck

Vai.: Nuo 10 ryto iki

•

sutartį

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

D E N T i B T 'A B
4712 Bo. Ashland Avenue

LIETUVIS

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

ReS. Republic 6360

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Tel. Boulevard 5203-8413

GRABOKIUS

Nedėlioja

DR. A. RAČKUS

DR, G. I. BLOŽIS

A.

1650 WEST 46tli BTKEET

S. M, SKUDAS
Tel. Rooseveit 7583

.METINĖS SUKVKTUVĖS

Office; 4459 S. California Avė

Gydytojas ir Chirurgas

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis '
2420 W. Marųuette Itd. arti Western

I. J. Z 0 L P

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Tel. Canal 6122

tėvais Milaitė)

v
Mirė bal. 6, 1932 m. 4:15_
vai. ryte. 34 m. amžiaus. Kilo
iš Kretingos apskr. ir parap.
Paliko dideliame
įniliudimei
byrą Kazimierą, sūnų Kazimie
rą, dukterį Stanislavą, pusbro
lį Pranciškų Vaiėikauskį ir gi
mines, o Lietuvoj motiną, dvi
seseris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 2511 46lh
Street.
Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 9, iš namų 8 vai. bus
atlydėtu į Nekalto Prasidėjimo
P. Švč/iftfr. bažnyčią, kurioj jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes,
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: vyras. Simus, duktė,
pusbrolis Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
fo orius S. P. Mažeika. Telefanas Yards 1138.

Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Canal 67 64

ONA MAŽ.EN1S

6792

DR. A. J. JAVOIŠ

4ę-’

'

Lafayette

DR. P. Z. ZALATORIS

Arti 47 8tr«~<

Rez.

(po

Res. Prospect 6669 Tel.

Pezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
t iki 8:24 vakare

Boulevard 7689

,

MedefleJ suečtaras

1821 SOUTH HALSTED STREET

DENTISTAS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

LIETUVIS

dukterys ir žentai.

istai

DR. C. Z. VEZELIS

KVZ1.M1KK.US SAKALAUSKAS
Mirė kovo 22, 1932, o po ge
dulingų pamaldų Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioj, Gary, Ind.,
palaidotus Kalvarijos kapinėse
kovo 2 8 dieną.
Negalima praleisti nepadėko
jus už tokį gausingą gimimų,
draugų, kaimynų ir pažįstainų
atsilankymąz suteikti paskutinį
patarnavimą. Ypatingai reikia
paminėti gerb. seseles kazimierietee už altorių ir bažnyčios
papuošimą, klebonui kun. Mar
giui, kun. K. Bičkauskui ir tre
čiam dvasios vadui, kurio pa
vardės nesužinojom,
dėkojam
už gedulingas pamaldas ir pa
mokslą.
Ačiū vargonininkui
Glamžai ų- Sauriui už įspūdin
gą giedojimą.
Dėkojame šv.
Mykolo ir Šv. Kazimiero drau
gijoms už iškilmingą velionies
lydėjimą iš namų į bažnyčią.
Ačiū taipgi Amerikos Politikos
kliubo nariams,
grabnešiams,
graboriui Superčinskiui,
kurs
taip patogiai patarnavo. Ačiū
gėlių aukotojams ir gėlių ne
šėjoms, ačiū už dvasiškus bu
kietus — Šv. Mišių aukas. Ačiū
važiavusioms autobobiliais, ku
rių buvo net 146.
Labiausia ačiū tiems, kurą:
iš kitur atvyko, kaip va, VVin.
ijabockis ir kiti.
Dar kartą ačiū visiems, lai
dotuvėse dalyvavusiems.
Nubudę: moteris, siutai,

Tai.: 1-4 ir 7-» vai. vakare

Nedėlioj susitarus

Pilone Boulevard 7042

brolis, brolienė ir
giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis.
Telefonas
Yards 1741.

Tai.. 1-1 ir 6:I(-4:lt rak vak.

Tel. Canal 0267

So.

vie-

pačiu patyrimu, kurį kandiKad visiškai užtikrintudatas CLBTEK parodė gyvc- meni mūsų tautiečiui p. Mast-

756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted S L)

3904 — 71st Street
Nedėliomis tia susitarus.

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

Nuliūdę:

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

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

Laidotuvės įvyks subatoj bal.
9. iš Eudeikio 8 vai. bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus par, baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

reikalus

ko nepauaro
kiti kandidatai,> taip
, . pat
. . gerai varosi. Jo
,
r
kanpasitenkindami paprastam
diuatūr4 retina ne vien lietuni kitų puolimais. Remiantis viai, bet ir kitų tautų žmo-

4605

Ofiso ir Res. Tel. Bouk (814

Ofiso lt Res. Tel. Boul. 6918

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, W1S.

Paliko dideliame
nuliudime
brolį Viktorą. brolienę Oną. šu
nų Joną kareivį Honolulu, ir
gimines, o Lietuvoj moterį A po
lioniją ir sūnų Viktorą.

M 13 ward>e

iSspręHli,;

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Mirė bal. 6, 1932 np 9:45 v.
ryte. 43 (metų amžiaus. Kilo iš
Ežerėlių apskr., Rinišės parap.
Kazimiera vos kaimo. Ameriko
je išgyveno 2 2 metus.

Telefonas Midway 2880

Imtam

8PECI Al.

gYdYToJAB ir

CHIRURGaš

6558 BO. HALSTED BTKEET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
491* BO. MICHIUAN A V IGNU k
Tel. Kenvrood *197
Valandos:
* Iki 11 valandai ryte:
Nuo 4 Iki • valandai vakare
apart šveatadleoto ir ketvlrtadlet tr

Nuo

Hemleck 1111

Tel.

DR. V. S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted gt

Valandos:

nuo lė—4: nuo 6—4

■•dėdėmis- eaa 1* iki 11.

(Narvai) rkas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
• iki II ryto. 7 iki • vak.
Tttara. tr Ketv. vak. pagal (atarti

Hedųock

>700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS lit CHIRURGAM

Ofisas 61(6 South Kedzie
Rez. 6426 So. California Avė.
VaL:

«-4. T-0 v.

v.

išskiriant K«-tv

------ - ----- -

Ketvirtadienis, bal. 7d., 1932

HI00A8

■ • *-•* *• *• *-*
11-ji* •
'-e*LL

Čeponis (Oak Forest Hospi
Kas per viena buvo, kuri1 F. Budriko krautuvės /—3417 rodo, kad atmetus probibici- Paleškau Antano Pužausko Iš
.
, _
- ..
. .
Skaudvilės parap., Pagiunės kaimo,
tai), Marijona Jaukštienė (21- nekentė Patricijos, kuri įsku S. Halsted St. Tad ir/praėjusį jų, butų didelis Šuolis į geies- ‘gyveno Chlcagoj. Pats ar žinantieji
I atsišaukite:
58 W. 23rd St.). Kuriems na ndė ir buvo pirma pagalba jos sekmadienį buvo įųalonu tos nę ateitį.
resni laikai netoli. Visi gyrė riams laikas leidžia malonėki- mirtyje, ateikite parapijos au- programos pasi klausyti. Be
MARCEI,IA SNEIDERAITft
NAMŲ SAVININKAI
4070 So. Franrisco Avė.
rnintis, išreikštas p. J. J.!te aplankyti sergančius narius ditorijon bal. 10 d., 8 vai. vak. St. Rimkaus, p. Z)želienės graVEIKIA
ir pamatysite.
žiu dainų ir /keleto senovių
Elias, Universal State Bank I ir nares.
PA1ESKA1I savo brolio Mike G.
dainų,
dar teko gėrėtis gražiu
Mitrin, kilęs iš Dubenų kaimo.
Iš
Šios depresijos laikais lie prezidento, masiniame taksų Draugijos susirinkimai įvy Sodalie.tės labai stengiasi
Kriaučių Lokalo 269 A. C Chlcagos išvažiavo 1917 m. Girdėjo
Budriko
orkestro
grojimu
lie

tuviai pradeda suprasti orga mokėtojų susirinkime. Jis sa ksta kas antrų kiekvieno mė veikalų gerai išmokti ir jums
me esąs Los Angeles. Prašotjte atsi,W. of A. susirinkimas įvyks ^ukti
tuviškų
šokių
ir
harmoningu
kė,
kad
jei
mes
visi
prisilai

nizacinio veikimo reikšmę.
nesio sekmadienį, 1 vai. po parodyti, kaip krikščionys gy
EMILIJA PETRAITIENĖ
balandžio 8 d. Amalgamated
4206 So. Ixiwe Avenueu,
Štai, šios kolonijos narnų sa kysime obalsio “lietuvis pas piet, Aušros Vartų parapijos veno, kokius smūgius turėjo pritarimu dainininkams. Buvo
CHICAGO, II.L.
Centro
name
(333
S.
Ashland
j sudainuota keletas S. Šimkaus
vininkai pradėjo sparčiai or lietuvį”, tai depresijos mažai svetainėje.
Valdyba kentėti dėl Kristaus.
[dainelių “Du broliukai kuni Blvd.) 7:30 vai. vakare. Visi
ganizuotis į Marąuette Parko beliks. Lietuviai turi bendra
RŪŠIES rakandai, vartoti
Sodalietė gai”, “Plaukia sau laivelis”. nariai malonėkite ateiti, nes duGEROS
mėnesiu, verti $3,500. Parlor se
namų savininkų kliubą, kurio darbiauti su lietuvių biznie
MARQUETTE PARK
tas už $55, 9x12 importuotas orionTaip pat 2 naujos liaudies I1'“" !‘varbi” reikal>i aI>‘artiofisas yra p. Dargio name ant riais.
talis kauras.
puikus amerikoniškas
ortentalis kaurą po $25, 9x12 Wilton
T0WN
OF
LAKE
dainelės
“
Čigonai
”
ir
“
Au

F.
Prusis,
sekr.
Kitas
šio
kliubo
susirinki

69th ir Campbell gatvių, ka
kauras $15. Puikus riešuto medžio
Sekmdienio vakarų, balan
valg. setas $66. Bet reikalui kėdė
gin
tėvas
du
sūnelius
”
.
Bud

mas
įvyks
šeštadienio
vakarų
mpo. Nesenai įvykusiame šio
džio 10 d., įvyks Nekalto PrnJ
o , . .
.
$15. Venecijos veidrodis, riešuto me
. , .. . ’
. „
X Sunkiai susirgo Stase ri kas .sudainavo komiškų žedžio mieg. setas su springsiniasi makliubo susirinkime dalyvavo balandžio 9 d. 1:30 lygiai, Da sideumo
Pan. Švc. mergaičių .. . . _ T . . .
Speciali
komisija
apžiūrėju

dracais $75,
Coxwell krėslas $15.
,
..
,
”
Himkiene. Linkime jai grei- niaičių dainų “Ubagėlis*’, ku
įžymiausi šios kolonijos vei rgio ofise. Visi kviečiami at sodalicijos
Puikios lempos, 1982 radlos, itališki
vakaras. Statomas1
si tiltų ties Alytum per Ne langų
uždangalai, paveikslai Ir tt.
čiau pasveikti.
ri man ir daugeliui patiko. Iš
kėjai, norėdami pasitarti, ką eiti.
scenoje veikalas “Patricija”,
munų kelia mintį jį, kaip pa Galima pirkti skyrium. 8228 Maryland Avė., 1-mas apt. vienas blokas
Reporteris pirmųjų amžių- krikščionių
veikti su taksais ir aptarti
X A. Stugis yra labai “Bi viso buvo gera ir graži pro vojingų uždaryti.
j rytus nuo Cottage Grove, Tel. 8tewKlausytojas
art 1875. planus dėl ateities.
pavasariui atėjus. Žmo grama.
i gyvenimo vaizdas. Jame bus zi
WEST SIDE
Pirmiausia tapo išrinkta
parodyta, kaip krjkščionys tu nes kraustosi į kitus namus,
NAUJAS IŠRADIMAS
PARDUODAM IR MAINOM
nauja valdyba: J. A. Miekerėjo vargingai gyventi, slaps o A. Stugis) gerai ir nebran- PROHIBICIJA SVARBUS
DEKSNIO GALINGA MO8TI8
Farmas,
na/nus, lotus ir visolt
KLAUSIMAS
Aušros Vartų Šv. P. M. dr- tytis nuo stabmeldžių, kad jie, gi&i pargabena baldus ir visų
1 i finas, pirm.; E. Vitkus ir D.
kurios pasaulis per šimtus metų ,au- biznius visose valstijose.
Mes M
t(
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga me didel] pasirinkimų. Norintieji tvi
B. Pratapas, vicepirm.; Alex gijos bertaininis susirinkimas nerastų jų meldžiantis, o stab-įniantų į bet kurių miesto dnl’t
yra sudaryta iš 18-kos skirtin- rkti ar mainyti pirma pamatykit mū
Cook County Central com- , Mostis
gų elementų, iš visų kraštų švieti sų bargenų.
Dargia, kasin.; Stasys Pieža, įvyks bal. 10 d., 1 vai. popiet, meldlžiai vis norėjo kokiu nors t ir už miesto. Jis gyvena 4642
Klauskite A. Grigas,
kuri paskvrė Regule- girių visokių medžių aliejų. Deks I Rea| EĮtate vedėjo"
tel. Lafavette mittee,
sekr.; J. Butkus fin rast.; Fr. Aušros Vartų parap. salėje, būdu rasti kaltę, apskųsti cie S. Wood
. r.
,
.
TT
|nio Galinga Mostis kaipo saulės spinJ. NAMON FINANCE CO.
l‘į Demokratų šteitų SU Hor- j dūliai, pasekmingai gvdo: Reuma- |
6755 So. Wcstern Aventie
B. Mast’as adv.; Zekas ir Če- (2323 W. 23rd PI).
šoriui, kad jie garbina Dievų. 0973.
nėr
i
gubernatorius,
paskelbė,
|
R
£
nk
v'
7«
u
*?
r
°"
,
8kn
/
i
Prašom
visus
narius
ir
na

mauskas —teisių (juridiniai)
Rūmuose ' gyveno Patricija,
X Mot. S-gos 21 kuopa ruo kad jų kandidatai griežtai sto- , šalus) kraujų, nlkstelėjlma Ir šlnip
res
gausiai
atsilankyti
į
susi

patarėjai; S. Šamboras, L; Ši
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
krikčšionė. Jai buvo sunkiau šiasi vakarui bal. 10 d. Šv. ja prieš probibicijų.
možnlų yra pagiję, 6 milijonai da
mutis, J. Jasius, A. Rajau- rinkimų. Bus išrinkti tvark sia, nes ji viena tarpe visų Kryžiaus par. svetainėj. Visus
nežino apie tai.
dariai kepuriniam baliui, ku- rūmų pagonių. Ji slapstėsi,
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
Illinois
valstybės
gyventokas — direktoriais .
atsilankiusius pavaišins arba
• », •••»:. *»i. 'verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
Svarbiausias dabar šio kliu ris rengiama balandžio 16 <t. kad nežinotŲ> jog j; jSpažįsta ta ir užkandžiais. Programai jai yra tarne aiškiai iŠ8irv<>..ę nnu(joa gvdvmo. Gvarantuoiam: Jeigu
(MarųucttP 4ewolry & Radlo)
ne kartį
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
ir
valdžiai
nieko
kito
nelieka
**,t*S5;
bo uždavinys yra išspęsti ta P. Fabijonai,-io avet. (2301 W. vienę
rengiasi mokyklos vaikučiai.
giau bus dykai nufotografuoti.
ksi} mokėjimo klausimų. Tuo 22nd Place, kampas S. Oakley riaus duktė klausė jos, argi Bus dainų, kalbų ir kt. Visi daryti, kaip vykinti žmonių ^NTM^^KainT^ ^Zi°VBRT |2650 West 63 st- Chicago, III.
tikslu šis kliubas surengė ma Avė.), 7 vai. vak.
nepažįsta krikščionių; bet bū linksmai laikų praleis.
Tel.
nusistatymų.
DEKEN’S OINTMENT CO
Pasirėdžiusiems
gražiausio

Hemlock 8380
sinį susirinkimų, kuris visais
damos geros draugės, ji iš Pa
HARTFORD,
CONN.
Demokratų kandidlatai nuRep.
atžvilgiais pasisekė. Šiame su mis kepurėmis bus dalinamos tricijos nereikalaudavo apkal
sirinkime pagaminta rezoliu puikiausios dovanos. Nariai, tinimų ir nežinojo, kad PatriADVOKATAI
UMUVTV VALANDA
cija nemokėti taksų ir šis kliu atsiveskite naujų narių, kurie cija pati krikščionė. Tačiau,
bas rūpinsis savininkų gerove I bus priimti susirinkime ir ba-; pagalįau pasitaikė, kad atsi2 EKSKURSIJOS
lame dalyke.
! Kuje su mažu įstojimo mokės-1 rado rūmuose viena, kuri ap- Graži muzika ir dainos per
Wm. J. Kareiva
(John Ragdziunas Borden)
radijų būna kas sekmadienį iš
Minėtame kliubo susirinki- įC1U*
kaltino Patrieijų.
Savininkas
ADVOKATAS
t
Dėl geriausios rųšies
radijo stoties WCFL nuo 1:15
me taip pat buvo daug svars-* Sergantieji nariai: Benedik-!---- ------ —........
ir patarnavimo, šau
105 W. Adams St., Rm. 2117
Rengiamos Lietuvių Laivakorčių
kit.
tyta apie “blogus laikus”. Šis i tas Palionis, (2856 W’. 39tli
•iki 2 vai. popiet, lėšomis Jos.
Telephone
Randolph
6727
Agentų Sųjungos Amerikoj
GREEN VAIAjEY
kliubas yra tos minties, kad St.), Antanas Virbickas (1957
Iš NEW YORKO
PIlOnUCTS
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Olselis šviežių kiauši
Telephone Roosevelt 9090
nėra tokie blogi laikai, kaip W. 23rd St.), Jonas Žilvitis
nių, sviesto ir sūrių.
Į KLAIPĖDĄ
Name:
8 iki 9 ryto. Tel. Repnb. 9600
4644 SO. PAULINA STREET
vaizduojama. Nors daugumas (2331 W. 24th St.), Jonas Kru
(Per Gotebcrgų)
Tel. Boulevard 1889
žmonių nedirba, bet vis dėlto j mas (Cook County Hospital
nereikia prarasti viltį, kad ge- 4 floor, 20 ir 44 St.), Mykolas i

C H I C A 6 O J fe

PRANEŠIMAL

j

/

\

R. ANDRELIUNAS '

JOHN B. BORDEH

Į Lietuvą

BALSUOK Už
REGULERIUS DEMOKRA- LIETUVIS KANDIDATAS
iy KANDIDATUS

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

I

A. A. SLAKIS

Užgynė Dcpioknatų County Central
Commlttee Ir Demokratų State
Central Commlttee

ADVOKATAS
Mjesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t.
Room 1502
Tel. Central 2978
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAJ

l-'or P.resident of the United States
(X) JAMES HAMILTON LEWIS

Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73S7

Nainį) Slat>ino kouirakturnih
-(alsu IvairttMisiiis namus prieinam,,
kaina

STATE CANDIDATES
Governor
(X) HENRY HORNER

v <
Naujais Motorlaiviais

United States Senator
(X) WILLIAW H. DIETERICH

Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
Lleutenant-Governor
lietuviams, šiemet isteigė taivąknrčių Agentūrų ir sudarei
sutartis su didžiausiomis laivu kompanijomis, taip kad, ku-!(X) THOMAS F- donovan

>• e nori važiuoti Lietuvon, pnli pasirinkti Hile kokios kom- (X) Enw^nrIf),aj> nutniES
unniios laivus.
Audltor of Public Accounts

Šiemet “Draugas” močia dvi oficiales ekskursijas į
Lietuva tiesiai per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Ncv
Vorko išplauks GEGUŽIO 28 D. laivu FREDLR1K VITI.
O nntrn BTBZET.TO 16 D. laivu FRANCE.
Norintieji valiuoti Lietuvon sn “Draugo” ekskursija,
nrnšnmp iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie
čiai. turi gauti leidimų sugrįžti—reentiy permit.

Pat. nevėluokite, ateikite j “Draugo” Laivakorčių Agentflrų, o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen
turą už išrnpinima kelionei reikalingų dokumentų nieko ne
skaito — patarnauja dovanai.
Kurie norėtų važiuoti j Europą anksčiau ar vėliau, ga
lite pasirinkti laikų ir laivų sekamai.* r

šie laivni išplaukia iš New York.) sekančiomis dienomis*
Balandžio
20 d. — EUROPA
”
23 d. FREDERIK VIII
»•
»»
29 d. COLUMBUS
Gegužio—May
5 d. - BREMĖN
•• ' »'«
14 d. - PARIS
»♦
»»
17 d. - COLUMBUS
«•
»»
28 d. — FREDERTK VTTT
Birželio— Jum
3 d. — TLF. DE FRANCE
’•
♦»
7 d. — BREMEN
»»
16 d. — FRANCE

(X) EDWARD J. RARRETT

State Treaaurer
(X) JOHN C. MARTIN
Attiorneiy General
(X) OTTO KERNER

Clerk Supreme Court
(X) ADAM F. BLOCH

Representatlve in
Congress-at-Large
(X) WALTER NESBIT
Representatlve In
Congress-at-Large
<x> martin a. brennan
COUNTY CANDIDATES
State's Attorney
(X) THOMAS J. COURTNEY
Recorder of Deeds
(X) CLAYTON F. SMITH
Clerk of the Circuit Court
(X) JOHN E. CONROY
Clerk of the Superior Court
(X) FRANK V. ZINTAK
Clerk of the*Appellate Court
(X) SHELDON W. GOVIER
Coroner of Cook County
(X) FRANK J. WAU1H
Oounty Surveyor
(X) HENRY RIEDL
County Commissioner of Cook Co’ty
(To Fili Vacancy)
(X) JOHN E. TREAGER
Trustees of Sanitary Dlstrict
(X) J. U FRIEDMAN
(X) JOHN J. TOUHY
(X) ROS8 A. WOODHŲLL

Assodate Judges of Munlcipal Court
of Chlcago
(X) JAMES F. FARDY
(X) EUGENE HILLAND
(X) ROBERT JEROME DITNNE
(X) AUOII8T G. ITRBAN8KI
(X) JOHN J. ROONEY
(X) MICHAEL O. KA8PER
(X) JO8EPH H. McGARRY
(X) JOHN OITTKNECHT
(X) LAMBERT K. HAYE8
(X) N. J. BONNELLI
(X) ERWIN J. HA8TEN
(X) CECIL CORBETT SMITH
Pasiimk š) surašą i balsavimo vie
ta utarninkc bal. II, 1932
Padėk kryžel) prie kiekvieno vir
šuje minėto kandidato.

1I

KunesholBi ir Gripsholm

’
'
Link, lietuvis

Gegužės 10 it Liepos 30 d.

Julius J.
kandidatas
, j H-to Wardo Repubilkonų Corftmit1 teemanus ir Seeretary of State Illi
nois valstijos (gauna vis daugiau Ir
' daugiau rėmėjų ne tik tarpMjftuvių,
bet ir tarp svetimtaučių. Jo politi
niai susirinkimai, kurie yra laikomi
kekviemų. ketvirtadienio vakarą, 8 v.
vak.. Lietuvių Auditorijoje,
darosi
vis skaitlingesni Ir (domesni. Praė
jus) ketvirtadieni mažoji Auditorijos
, svetainė buvo klmštinai prikiinšta
'žmonių; sekant) susirinkimą mano
ma laikyt} didžiojoj Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Jeigu Jo rėmėjų skai
čius didės tokiu pat tempu kaip lig
šiol, tai nėra abejonės, kad musų
tautietis Julius J. Link bus išrink
tas 11-to Wardo Commltteemanu ir
Seeretary of State Illinois valstijos.
Julius J. Link Jgauna daugiau jta■ kos žmonėse todėl, kad Jis yra geras
kalbėtojas, gabus organizatorius ir
i visapusiškai patyrąs politikierius
] Aš manau, kad visų lietuvių yra
pareiga balsuoti už savo tautieti ba
landžio 12 d., nes Jau gana ilgai bu
vo valdomi visokių svetimtaučių po
litikierių Ir dabar jau atėjo laikas,
kad mes turime nusikratyti nuo savo sprandų tuos svetmus musų Išnaudotojus ir jų vieton išrinkti Jauną, gabų ir sumanų politikierių —
Julių J. Link.
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(Prisirašykite į mūsų Spulką

informacija suteikiama

,kJee7v£es ne?Tud\^^
| Mitingas. Nedėlioja, balandžio 10 d. i
' bu« automobilių paroda, kuri prasi- j
| dės nuo 36-tos ir Emerald Avė.
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A. A. O L IS
ADVOKATAS
II SOUTH LA 8ALLE STREET

$126—J Klaipėdą ir Atgal $126
TURISTINĖ
$164
KLASĖ
$164
Tiesiog per Atlantiko Vande-'
nyną ir Šiaurės Jurą tam pa
čiam motorlaivy. Lietuvos kelei
viai Iš Švedijos j KI^AIPĖDĄ per
1 vai. nuvežami populiaru Švedų
Amerikos linijos laivu S. S. iha-g
hn'^i tiesiog 1 Klaipėdą.
Klausk specialio lietuvių kal
ba ekskursijų cirkuliorio!
Informacijų, laivų išplaukimų
Ir laivakorčių — kreipkitės pas
savo agentą a.rba:

181 N. 'Michigan Avė.,

Namų Tel. Hyde Park 3396
Tel. Randolph 5187

Dykai
oa

’ 2608 WtSSt 47th SL
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A.
F. CZESNA’S BATHS "
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFURINCS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI

ŠVEDIŠKI MANKŠTINIMAI IR EI,EKTROR MASAŽAS
Treatmentei visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
lt taip totiaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmentai.

CHAS. A, PEPPEB
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909
Telephone

6745

Telephone VTCTORY 2818

Telefonas Hemlock

Telef

6524

Republlc «29«

D. GRICIUS

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU 8TATTMO KONTRAK
TORIUI

6504 S. WASHTENAW AVI*

k
Perkam Lietuvos Bonus (

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

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

Balandžio 20, 1932 renkama ekskursija laivu Euro
pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus
tvarkiai ir tikslingai parūpinam.
Siunčiam pinigus j Lietuvą per 18 metų ir niekam
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp

Moterų skyrius atdaras Utaminkals nuo 8 iki 12 vai. nakties

4559 South Paulina Street

"1657 W. 45|h Street
f

FRANKLIN

Namai: 3117 S. Union Avė.

KAMBARIAI dėl pergulėsimo

Telephone YARDS 0145

Tel. Boulevard 4652
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7151 S. CALIFORNIA A VE.

Room 1934
Tel. Randolph 0882
GENERALIP KONTRAKTORK78
Statau namus kaip muro taip u
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
8241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 medžio nuo mažiausio iki didžlausi,nrielnaantaualoa
Valandos — 7 iki 9 vakare
2452 WEST 69th STREET
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

Mineralinės, zulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kampas So. Paulina St.

M. ZIZAS

Miiiiiiiiinmiii

Hiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiimiiii*

