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EUROPOJE VYKSTA SMARKI POLITINĖ KOVA
VALSTYBES PASISKIRSTĖ; ITALIJA
IŠVIEN VEIKIA SU VOKIETIJA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KURORTŲ EKSPLO
ATACIJA

upę 8 mtr. Šiauliai — Smil
giai — Gruzdžiai prie Sutkfl-

MOKESČIU KLAUSIMU TEISMO
NUOSPRENDISNERA GALUTINAS

--------- •—
n ; km. Šiaulių valse, per KilSveikatos Departamentas pės upę 8 mtr. Šekščiai — Sta
TAIP SAKO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ
leido sutvarkyti ir eksploatuo-1 eiūnai per Kruojos upę 8 mtr.
GYNĖJAI ADVOKATAI
ti Birštono kurortų Raudono- j ilgio tiltų.
jam Kryžiui, o Liškėnų kum-1
X-----------------rtų su sieros ir purvo vonio-Petrošiūnai, Kauno aps. Pa- ’ RYTOJ PRIMARY BALSA- . MOKESČIŲ KLAUSIMAS
mis — Pabiržės valsčiaus sa- žaislio valsčiaus taryba, imda-'
VIMAI
1
vivaldybei Savivaldybei leis-; ma dėmesin dažnai pasitaikau-;
POLITINĖ KOVA EURO
Vyriausias Illinois teismas
ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO
ta įdėti 1 kurorto gerinimų čius ūkininkų nesusipratimus j
Rytoj,
balandžio
12
d.,
ivvnusprendė,
kad Cook’o aps
POJE
POTVINY
kiek nori savo pelno ir visa su samdiniais, nutarė įvesti ksta “primary” balsavimai - krity skirti mokesčiai už 1929
pelnų, gautų iš kurorto.
darini knygeles žemės ūkio da- piliečiai ir pilietės savo bal- metus yra teisėti ir turi būt
PARYŽIUS, Imi. 10. — Su BUKAREŠTAS, Rumunija,
Palanga
taip
pat
tvarkoma.
Į
rbininkams. Manoma, kad tuo sais skirs kandidatus į įvai- mokami.
irus Londone turiniai Padu bal. 10. Besarabijos ir TranPulk. P. H. Favvcett’as, žy
nojaus valstybių reikale kon svlvanijos potviniuose, kaip mus britas tyrinėtojas, prieš Yira įsigyta apie 12 ha miško, būdu bus išvengta ne tik nesu- j rias valdvietes. Bus skiriami
kurio bus sudrvtas valdžios sipratimų su samdiniais, bet • kandidatai į gubernatorius, Artimiausiomis dienomis šis
ferencijai, tarp didžiųjų vals praneša, žuvo šimtai žmonių. septynerius metus su sūnumi iš
parkas Taip pat buvo projek. tiek vieniems, tiek ir antriems
apskrities valstybės prokuro teismas svarstys Cook’o aps
tybių iškilo smarki politinė Ir kasdien žuvusiu skaičius di išvyko į Brazilijos raistus ir
tnota prie pat jūros tilto pa- patikrintas darbas ir darbini- rus, miesto teisėjus, vvanlu krities teisėjo Jareckio nuos
kova.
dėja.
ten dingo. Pranešta, kad jis statyti gerų vasarnamį, bet nkas. Šioj apylinkėj šiemet že- komitetininkus, ir kt.
prendį, kuriuomi Cook’o aps
Kovoja Prancūzija su Vo
Arad’e 12,000 žmoniij netu raistuose matytas, yra indi- tam reikalui nėra lėšų. Priva- mės ūkio darbininkai yra brakrities asesorių skirti mokes
kietija. Prancūzijos pusėje ri pastogės. Jų namai sunai joTių nelaisvėje. Jis ieškomas.
Kaip demokratų, taip res čiai už 1928 ir 1929 metus pri
tūs biznieriai kažin kodėl į Pa- ngūs. Mokama jiems algos nuo
stovi Anglija, o Vokietijos - kinti.
publikonų partijos turi galy pažinti neteisėtais. Paskiau
langos vasarviečių gerinimų 350 iki 500 litų metams ir dar
Italija. Prancūzija savo rėmė
bes kandidatų. Yra iš ko pa tas pat teismais turi savo žodį
TIKĖJIMO PLATINIMO nenori investuoti savo kapita- įvairiij dalykų natūra.
Išsiliejusi Dniestro upė nu
ja Anglija nedaugiausia pasi šlavė 1,500 namų Uradejo
I
•
1
sirinkti. Respublikonai turi reiįtarJ 193O metų niokes?ių klau
REIKALAMS
i lų. Taip minėtojo vasarnamio
tiki. Bet Italija yra ištikima
I
kalauti
respublikonų baliotų, : simu.
srity.
pastatymas
prie
.jūros
tilto
at
TEISEIAS
GRASINA
Vokietijai.
demokratai demokratišku.
•! VATIKANAS, bal. 9. / —
.
• Prieš nežmoniškai aukštus
sieitų apie 100,000 litų, liet j
KLERKUI
Prancūzija siekia pirmeny PAŠAUTAS VOKIETIJOS | Šventasis Tėvas Pijus XI aui ra vilties, kad lietuviai ir
,
, . , .
. .
'mokėsi ius kovoja “Real Fstanėra norinčių jį statyti ir eksbės ne tik vidurinėje Europo BANKO PREZIDENTAS diencijon priėmė Tikėjimo
lietuves, kurie atitinkamai už , m
,
Taxpavers’ Association.”
Vyriausiais kriminališkojo
• ploatuoti.
je, bet Balkanuose ir kitur.
siregistravę, rvto,i visi dalv- ...
...
,, .
,
.Pįatiųįmo^orjaBjzaęijos J. Va!
,, . '
.
•w*. {M-^aHi»aci,|os .vadaa adteismo teisėjas Fisheri’s už
Tiesa,
paskutiniu
laiku
paį
Tuo būdu ji nori pakirsti evaus
balsavimuose
ir
parems
BERLYNAS, bal. 10. - stvbėse direktorių mons. W.
vokatai sako, kad tas teismo
draudė šio teismo klerkui Sesi rodė žinių, kad Palangos va- 1
lietuvius kandidatus, nežiū
konomiškus ir politiškus Vo Vakar vakare Potsdamo gele- Quinn’ų.
nusprendimas nėra galūtinas.
e’fui gelbėti teisėjui Feinbernori eksploatuoti
kietijos ir Italijos interesus. žinkelio stoty į rankų pašau Direktorius Šventųjam, Tė sarvietes
rint, kuriai partijai jie pri
Jei teismas sugriaus teisėjo
if’ui gelbėti teisėjui Feinberguli.
Vokietija, savo pusėje turė tas Vokietijos valstybės ban vui patiekė 1,109,000 dolerių ' Kretingos apskr. savivaldybė
Jareckio nuosprendi, tada bus
dymuose su speciale “grand
dama galingų fašistų valdomų ko prezidentas dr. Hans Lu- čekį. Tai Amerikos katalikų įir *aHa Pa-i*rY Pamatyti gerų
Balsavimų vietos rytoj bus
reikalaujama antrąkart svars
jurv.”
atidarytos nuo 6:00 ryto ligi
valstybę, ima griežčiau staty tber’is. Jis išvyko į Ženevų. aukai tikėjimo platinimo irei restoranų, bet vargu su tuo
tyti visų klausimų. Jei teismas
Teisėjas Feinberg’as pak
projektu
kas
išeis.
4
:00
popiet.
tis prieš savo spaudėjų Pran
kalams.
Du jauni užpuolikai suimta.
nesutiks, tada bus kreiptasi į
vietė klerkų teisman. Jis nė
cūzijų. Ir štai kokius vokie
Svarbu piliečiams žinoti, kad
krašto vyriausiąjį teismų.
jo, nė savo -padėjėjų nepasiun
čiai stato reikalavimus:
KOKIO GALIMA LAUKTI
tomis dienomis vyriausias vai
KOVOJA PRIEŠ RADI
KALEHME PINIGAI
tė. Tad teisėjas klerkui įsakė
Illinois’o vailstvbės teismas
stvbės teismas pripažino teiSEIMO?
KALUS
1. Visiškai panaikinti visų
DIRBTA
šiandie ateiti jo teisman ir at sėti ”.aujų wardų Chicagoj : nurodė, kad jei turtų įkaireparacijų mokėjimų.
sakyti į klausimų, delko jis ne paskirstymų. Senųjįj wardų į notojai (asesoriai) padarė
“Id. Št.” praneša apie to
FRANKFORT, Ky., bal. 9.'
GENOA, Italija, bal. 9. —
2. Lygiomis su Prancūzija
turi būt nubaustas už teismo ribos panaikintos.
Sklaidų, tad nukentėję ,saviVyriausybės agentai ant galo — Komunistų valdomos Amel kių naujojo seimo kombina- niekinimų. Teisėjas pranešė,
ginkluotis.
____________
ninkai kiekvienas turi kreip,
”
>
3. Leisti Austrijai jungtis- susekė, kad skleidžiamas klas- rican Civil Liberties unijos' <*Wkad klerkas neišvengs kalėji
'PAGROBfi LAIKRAŠTUKĄ, |tis į teismus ir reikalauti klaiBūsimasis seimas turės 45
su Vokietija, jei Austrija to tuotas 5 ir 10 lirų monetas advokatas A. G. Hays’as iš
mo.
SUNAIKINO SPAUSTUVĘ dų atitaisymo. Advokatai gi «
dirbo kaliniai Maraslirų ka- New Yorko paskelbė, kad ši atstovus. Visa Lietuva suda
nori.
sako, kad Cook’o apskrity mo
4. Grųžinti Vokietijai Dan- Įėjime. Kas įdomiausia, kad unija siųs savo atstovybę į rys vienų rinkimų rajonų. Sa
KOKI KANDIDATAI
Capitol Press spaustuvėje, kesčių klausimas nėra paviecigo karidoįrių ir Aukštosios' patsai kalėjimo viršininkas Bell ir Harlan apskritis, Ken- vivaldybių organai, žemės ūRYTOJ BUS SKIRIAMI
>251 So. Halsted gat., penk- nių žmonių žygis. Tai visnoSilezijos dalį, kurių apvaldė tuos netikrus pinigus skleidė, tucky valstybėje, kur yra ne- kio rūmai, ligonių kasos ir
tadienio vakarų buvo spauz- J menės klausimas. Visi gyven
lenkai.
’
------------------unistų anglių kasyklos ir kur prekybos rūmai išrinks iš sa
Rlytoj, bal. 12 d., Chicagos
dinamas
laikraštukas “Chica- tojai urmu reikalauja teisybės
Italija šiuos Vokįfltijos rei- ŽMOGŽUDYSTES J. VAL- radikalams draudžiama vesti vo tarpo 70—80 delegatų, ku piliečiai ir pilietės — demo
rie turės teisę išstatyti kan- kratai ir respublikonai, bal go Globė,” kuriame buvo kair-1 ir palengvinimų. Kiekvienų
knlivimus remia ir dar nuosaSTYBESE
propagandų
štai remiama Custer’io kandi) savastį atskirai aprašyti ir
suos už šiuos kandidatus į:
vus stato Prancūzijai.
------------- ' Bell’o apskrities prokuro dida,I,s
datūra į gubernatorius ir pei-1 nurodyti visas įkainotojų atNFW YORK, bal. 9. — J. ras Smith’as paskelbė įspėjiVokietija minėtus reikalavi
Kandidatų sųrašas bus la J. Valstybių senatorius.
kiamas kitas kandidatas.
'liktas klaidas, taip pat nuromus skelbia į Furopų atvyks- Valstybėse turi įgijusios žmog. mų, kad komunistai agitato- bai didelis, susidės iš 225— Valstybės gubernatorius.
.....
.
dvti, kurios asmeniškos sa
Spaustuven jejo aštuoni vv
tant J. Valstybių sekretoriui žudvsčių retynrdų visam civi- j ri ai nedrįstų minėtų apskričių 270 narių, tačiau iš jų turės Valstybės leitenantus guber
vastys prasilenktos, nėra gali
j lizuotam pasauly. Kas metai lankyti, kad ir tik “laisvės” būti išrinkti tik 45. Mažu natorius.
l rai. Pagrobė atspauzdinto lai
Stimson’ui.
mybės.
Valstybės sekretorius.
kraštuko ekzempliorius, su
šiame krašte nužudoma apie išmėginimui. Nes laisvė taip moms bus rezervuotos kelios
Kada kovotojai prieš aukš
daužė mašinas, apnaikino spau
pat turi sau nustatytas ribas. vietos, greičiausiai trys žy Viešųjų fondų auditorius.
IŠNUOMOTAS PUOŠNUS 12,000 žmonių.
tus mokesčius imasi naujų
Valstybės iždininkus.
stuvės vidų ir išsinešdino.
dams ir po vienų lenkams ir
VASARNAMIS
: priemonių žmonėms
palehgPREZIDENTAS EKONO
»
Valstybės geueralius proku
vokiečiams.
IEŠKO GYDYTOJO
jvinti, miesto majoras, apskri
rorus.
MIJOS KLAUSIMU
SERGA “TRICHINOSIS”
ŽENEVA, bal. 9. — Už 3
ties iždininkas ir kiti sako,
Vyriausiojo teismo klerkus.
Žiemių Chicagos daly poli 6 NAUJI TILTAI ŠIAULIŲ
LIGA
mylių nuo šio miesto išnuo
kad žmonėms nėra jokios pa
AVASHINGTON, bal. 9. — cija ieško gydytojo dr. BudApeliacijų teismo klerkus.
motas puošnus vasarnamis
APSKRITY
Oak Park’e du asmenys su galbos ir jie turi mokėti skiir,
Kongreso atstovus
Blessinge. Vienam mėnesiui Prezidentas Hoover’is su a-- de, 55 m. amž., iš Waukegano.
Valstybės legislatūros atsto sirgo “triebinosis” liga. Ši li tils mokesčius. Tik apgaili,
Šiauliai. Siaubų apskrities
jame apsigyvens J. Valstybių biejų kongreso rūmų ekonomi Jis pakviestas pas sergantį ir
ga prisimeta valgant neatitin kaid daugelis mažanamių netu
sekretorius Rtimson’as. Be to, jos komitetu tariasi, kaip su nebegrįžo.
savivaldybė šiais metais nu-- vus.
ri pinigų ir jie neteks savo
kamai išvirtų kiaulieną.
Chicago miesto teisėjus.
šiame mieste sekretorius vie mažinti 200 milijonų dolerių
tarė pastatyti šešius naujus
namų. Jie tariasi už mokesčių
Cook apskrity bus skiriami
išlaidų.
nam viešbuty turės ofisų.
gelžbetouo tiltus. Šiauliai —
ŽUVO 7 ITALAI
nemokėjimų bausmę (1 nnoš.
SUTAUPĖ 30 NUOŠIMČIŲ
MILANAS, Italija, bal. 9.~ Šiaulėnai vieškely per Šušvės kandidatai į šiuos ofisus:
kas mėnesį) iš šio balandžio4
Valstvbinio prokuroro (kal
LONDONAŠ, bal. 9. — J.1 Aukštai ore susikūlė du italų upę 17 mtr. ilgio. Šiauliai —
APLEIDŽIA KUBOS SALĄ
Chicagos majoras Cermak 15 d. nukelti toliau, kad ir ligi
Valstybių ambasadorius An- kariuomenės bombiniai lėktn- Pakapė per Dubysos upę 17 tintojo).
“Deed’ų” rekorderio.
valdydamas miestų šiemet a- į gegužės mėn. 15 d. arba birHAVANA, Kuba, bal. 9. — glijoj Mellon’as aplankė kara vai. 7 lakūnai žnvo.
mtr. ilgio, prie Juškaičių km.
Apygardas teismo klerkus. pie 30 nuoš. sumažino išlai ; želio 1 d. Tuo reikalu, sako
|
------------------J. Valstybių ambasadorius lių.
Padubysio valsč.
das, palyginus su buvusios jie, kreipsis legislatūron.
Koronerio.
Kuboje H. F. Huggenheim’as
------------------Į MASKVA, bal. 10. — Dn
Šiauliai — -Lygumai prie
miesto administracijos išlaido Tregislaitfira susirinks šio haApskrities inspektoriaus.
vyksta į New Yorkų, o iš te PERNAMBUCO, Brazilija, rusai, kurie kėsinosi prieš vo- 8ereiki ų km. Lygumų vaisė,
Sanitarinio distrikto trnsti- mis.
'
j landžio 19 d. Matyt, bus pra
bal. 10. — Vokiečių orlaivis , kiečių ambasadorių ir amba- per Šiladžio upę 8 mtr. Tame
nai leisis j Paryžių.
—— ---------įvestas įstatvmas mokesčius
“Graf Zeppelin” antrąkart sados narį, einant teismo nus- pat vieškely prie Bilaičių km. sų.
Kalbama, kad gal jis pasi
Apskrities komisijonierių.
PLATINKITE “DRAUGĄ’ mokėti dalimis.
grįžta į Vokietiją.
prendimu sušaudyti.
I Lygumų valsč. per Kruojos
trauks iš užimamos vietos.

Šimtai žmonių žuvo Rumunijos
potviniuose

DRAUGAS

2

“D R A U G A S”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .02c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negra
Jei neprašoma tai padaryti ir neprialunčiama tam
tikslui pašto ženklų.

Nebūtų rinkimų — nebūtą respublikos. Ir jei
visi piliečiai balsuotų, 'krašte būtų geresnė
tvarka, mažiau turėtume išnaudojimo, suk
tybių. Tad rytoj balsuokime visi, ka«s tik tu
rime teisę balsuoti.

bu*.

Šeštadienis, balan. 9 d., 1082

Danty ir burnos higiena

*>*
s

Rašo Dr. P. Atkočiūnas (Cicero)
DANTYS

grupe kitų kryžiškai kerta,
<’A'i
o i * ž'
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:0* vai.
Emalė pastarojo dančio neSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Norėdami geriau susipažin- skyla ir netrumpa taip greit,
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
Visose J. Valstybėse jau, daug metų pa ti su burnos ir dantų higiena kaip kad lygiagretaus sugru■
vai. po piet.
sireiškia kažkokia nenormali tvarka. Čia pri ir burnos ir dantų ligomis, pavimo.
viso galybė žmonių, kurie nieko nedirba, bet prisiminsime nors trumpais
“D R A U G A S”
turi pinigų ir gražiai gyvena. Tai ne koki bruožais apie dantų sudėtį ir Emalę sudaro tam tikros
JV ‘fc- ™>xlITHUANIAN DAILY FRIEND
sukčiai, bet nenormalios tvarkos padariniai. organus burnoje, jų funkcijas celės, kurias varlina “ gano
Ašį
Publlshed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Sis Montbs
Pavyzdžiui imsime kad ir kokių įvykusių
normalų
ir, paga- blastais”. Šios celės priklau
— *2.60. Ttaree Montbs — *2.00. One Montb — 76c.
vienam ar kitam mieste katastrofų. Jos išty-iliau> dantų if burnos ligomis so prie bendros rūšies celių,
■urope — One Year — *7.06. 81x Montbs — *4.66.
Copy — ,62o.
kurios padirba kūnui odų ii'
rimui be policijos pašoka ne tik atitinkami įr
pasekmėmis
Advertising in “DRAUGAS” brings best results.
visus kūne esančius paniušamiesto organai, bet dar ir valstybiniai; Daž-I .
Advertising rates on appllcation.
Sudėtinės dančio dalys yra lūs, kaip antai burnos, žarnų,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chica^o nai įsintaišo pati krašto vyriausybė. Skiria šios: emalė. dentinas, cemen- ir tt. Kuomet ganoblastai baimos komisijos ir pakomisijos. Tos rūšies tyri
M
t-nėjimai yra surišti su išlaidomis. Išlaidų ski- kuinas, dančio minkštumas gia emalės sudarymą, jie ap
(nervas) ir dantinė plėvelė.
kloja dančio paviršių plona
DIENOS KLAUSIMAI
riama tiek, kiek pareikalaujama, nors dažnai
pievele,
kuri vėliau sukalkėja
tas jokios'* naudos neduoda. Juk tyrinėjimus
gailėtų ko geriausiai atlikti jei ne policija, Emalė yra viršutinis bliz (pavirsta kalkėmis). Tuo ema
RINKIMŲ SVARBA
tai kita kokia viena komisija. Tas pigiau at gantis dančio sluoksnis, ku- lės augimas baigiasi. Po to,
į&M $
Rytoj rinkiniai. Partijos nominuoja kan sieitų, nebūtų net didelių painiavų. Bet yra ris apdengia .natomįj» dan- ’eiK" ell,a16 nutruPa
didatus į įvairias valdžios vietas. Nors sun žmonių, kaip sakyta, kurie be darbo nori pi čio dalį, vadinamąją karūnų. čio, ar nudyla, arba* sugenda,
kūs laikai, tačiau rinkimų agitacija smarkiai nigus pelnyti ir puikiai gyventi. Jiems tad Emalė yra kiečiausias orga kaip kad "dažniausiai tas atB(,r|yn,, Vokietijoj, pažto valdyba įtaisė automatiškas
buvo varoma. Kai kurios politiškos grupės ir duodama proga pasipelnyti. Laukiama tų nas 'žmogaus kūne. Kietesnio ritinka, niekuomet nauja ne-j
gana daug pinigų agitacijai išleido. Per kan progų kaip saulės patekėjimo. O jų čia visiir už emalę nėra. Joje yra labai atauga, katp antai kitose ku.ldw.uiw (s,ot „lacl,ine)) pĮ,;t(, ženk|a,Ils p!lrdaVinėti. Aliaizdidatų (nominacijų) rinkimus (primary) pa dažnai pasitaiko.
’
mažas nuošimtis organinės no dalyse ir organuose. Todėl de parodoma viena tokilJ dė4wSių.
yra svarbu užlaikyti dančio!
prastai daug kandidatų yra. Daug jų yra
Anais metais kongresas skyrė komisijų medžiagos (kremzlės), tik a- emalę švariai, neleisti pūti.
ŽEMES ŪKIO STATYBOS organizuoti ūkininkų ratelius
ir rytojaus rinkimuose. Paėmus kandidatų ištirti angliakasių būtį Pittsburgh’o apylin pie 3 nuoš., o neorganinės me
Jei
kuomet
nors
puvimas
pvastatybos medžiagoms, kaip če
TECHNIKŲ PAGEI
sąrašų (balotų), net galva apsisuka. Daugu kėse. Nors kongresas gerai žinojo, kad tie ty- džiagos didelis nuošimtis, apie
sįveUžia
pro
emalę,
nors
pro
rpėms, skiedroms iir kitoms,
DAVIMAI
mui yra sunku susiorientuoti, už kuriuos kan rinėjimai niekam nebus naudingi, alkstaunuoš.
mažą
skylutę,
tuomet
dančio
vietoje pasigaminti. Pageidau
didatus savo balsus paduoti.
tiems angliakasiams tas negelbės. Vis dėlto
Dančio neorganinė medžia vidurys sparčiai genda, nes Savo suvažiavime žemės ū- ta, kad duodant už pavyzdine
Reikia pasakyti, kad žmonėse senai buvo skirta komisija tyrinėjo, kad tuo keliu iš ga susideda iš įvairių druskų.
dentinas yra daug minkštos; kio ramų apskričių žemės ū- statybų pašalpas, būtų duoda
tiek daug susirūpinimo rinkimais, kiek jo leistų keliasdešimts tūkstančių dolerių.
Didžiausią kiekį sudaro kal nis, ir bematant emalė prade kio statybos technikai priėmė ma tik tiems ūkininkams, ku
dabar yrat. Mat, gyvename depresijos, nedar
Prohibicijos vykdymo sėkmingumo išty kių druskos, vyrų 94 nuoš., da trupėti, ir rezultatas^-divisą eilę pageidavimų. Apsva- rie vien žemės ūkiu verčiasi,
bo laįkus, nuosavybių savininkai taksų nebe rimui krašto prezidentas skyrė komisiją. A- moterų 91 nuoš. Gal dėl to,
delė skylė palieka, dantis “su- rstę ženiės akį,, statybos jsta- kurie gyvena neturtinguose ra
pakelia. Dėl to per šių metų rinkinius pilie į)ie dvejus metus ji dirbo. Pusę milijono do moterų dantys ir reikalauja
puna
tymą, pageidavo, kad jis bū- jonuose. Statybai tobulinti ir
čiai gal daugiau prieš balsavimų galvos, su lerių išleido. Pagaliau išėjo nei du nei vienas. geresnės priežiūros, kaip kad
Šis yra mano pirmas eilinis I tų ko greičiausiai išleistas ir | gerinti, nutarta rinkti, fotožymiai didesniu atsargumu kandidatus pa
Štai, mes Chicagoje turime irgi nenor- vyrų. Kadangi emalė yra dau- straipsnis apie dantis. Steng pradėtas vykdyti. Daug buvo i grafuojant, aprašant ir kitais
rinks.
malią tvarką. Valstybės prekybos komisija, gausiai iš mineralų susida siuos kiekvieną pirmadienį pa kalbėta ir pageidaujama, kad, būdais, senų ir naujų statybų
Taip ir turėtų būti. Piliečiai, eidami bal
kontroliuoja viešosios naudos kompanijas, kad riusi, todėl ji yra labai kieta, rašyti ką nors apie dantų ir būtų tiksliau išplanuojamos so ir trobesių pavyzdžius, kad pa
suoti, turėtų būti labai atsargūs. Prieš paduo
jos neišnaudotų visuomenės. Gazui, elektrai, tvirta ir pagaliau atitinka burnos higieną. Kitą pirma dybos, prie to darbo pritrau skiau būtų galima tuo naudo
dami savo balsų, visada turėtų turėti gal
telefonams ir važinėjimui gatvėkariais nusta maisto ardymui. Emalės sto dienį pasiskaitysite apie den kiant žemės ūkio ministerijos tis kaipo medžiaga geresnie
voje ne kurios nors politiškos grupės ar kan
to kainas. Minėta komisija turi savo eksper vis nevienodas, storiausias tiną, cementumą, dančio “ner matininkus.
Pageidaujama, ms statybos i/r trobesių pro
didato interesus, bet savo ir krašto gerovę.
sluoksnis
ant
dantų
kalniukų,
tus, kurie viską nuodugniai ištiria, įvairiau
vą” ir dantinę pjevelę?
kad apskričiuose ūkininkams jektams gaminti. Pageidauta,
Nesąžiningi žmonės patenka į valdžių dėl to,
o ploniausias p«w dančio sma J pūklausitflūfc-iSįd ’at'sfrky- ''duodamas' didesnis kiekis šuli- kad, kiek tik leis lėšos, ko <b u
sius faktus komisijai pristąto. ■
~ką*Įa
kad piliečiai neparenka tinkamų kandidatų.
komisija posėdžiauja, tai miesto valdyba ten ginu.
siu per dienraštį “Draugą”, (niams grįžti grųžtų komplek giausia būtų ruošiamą provin
Paprastai balsuoja už tokius, kurie daugiau
turi turėti savo atstovus, kurie miesto vardu
tų, kad tuo būdu būtų paleng- cijoje kaimo amatininkams •:uMineralinės druskos emalėšia žada ir daugiausia pinigų rinkinių metu
Clevelando mieste telefonų
gintų gyventojų reikalus.
vinta ūkininkams gert| šulinių j rsų, kuriuose liūtų dėstoma
je yra taip suskirstytos, kad
Išleidžia. Bet reikia žinoti, kad bergždžia
yra 250,000. Tai 1.00,000 dau
išsikasti. Suvažiavimas dar ka I molio ir betono darbai ir ypasudaro
prizminių
pagaikščių
Kad miesto atstovas reikalingas, niekas
karvė visada labiau bliauja. Teisingi ir dori ;
giau, negu prieš 10 metų.
rtą pabrėžė, kad būtų standar- čiai dabar krosnių statyba.
žmonės visada apie save ko mažiausiai kal ! negali ginčyti. Bet kadangi miestas savo lė išvaizdą. Vienų dantų emalės
Cbicagos Parodoj 1933 in j tizuojamos atskiros trobesių!------------------šomis turėtų samdyti pulkus ekspertų kovoti pagaikščiai yra lygiagrečiai
ba ir nežada to, ko negali įvykdyti.
pieno pramonė bus parodvta , ,
, u -• •
.i
1
.
.idalvs, konkrečiai paruošiant; RASTAS NEGYVAS LEN
Per šiuos rinkimus turime nemaža ir lie prieš kompanijų ekspertus komisijos posė (paraleliai) sudėti, bet kitų 1nuo Abraomo
laikų iki dabar'
'♦
KŲ AVIACIJOS VIRŠI
tuvių kandidatų. Demokratų tikietu į teisė džiuose — tame ir pasireiškia nenormali tva dantų sudaryta grupėmis, iš- tinių. Tos pramonės įrengi- projektus ir modelius,
i \
,
NINKAS
jus eina J. P. Waitches; į valstybės senatų rka.
sukaliota, supainiota, viena raas atsieis apie $250,000. x I Statybai papiginti nutarta'
\
Kanapeckas. Respublikonų: adv. Frank MasMinėta komisija svarsto gazo kainą. De
Varšuva. III. 22. Lenkų at’as į 15 ward’o vadovus, Link’us į 11 ward’o leguojamas miesto atstovas reikalauja, kaa
Majoras sako, juk pati prekybos komisi- i sakyta, yra žmonių, kurie veržiasi be jokio
iviacijos viršininkas, pulk. SuRugis iš North Sidės į legislatūrą ir dar ke miesto taryba šiam jo žygiui skirtų kelias, ja atstovauja visuomenę. Ji turi ekspertus. reikalo gauti sau gražaus pelno.
! dorek, buvo rastas negyvas
letas kitų. Mes, žinoma, patariame balsuoti dešimtis tūkstančių dolerių. Sako, jam reikia Ji turi skirti teisingas kainas. ^Ti negali klau
Taip čia yra kiekvienam įvyky, kiekvie savo vonioj. Oficialiu pareiški
už lietuvius ir tų politiškų grupių kandida turėti visa eilė padėjėjų, ekspertų ir kitų. syti kompanijų visuomenei kenksmingų pasa
tus, kurios lietuvius pastatė kandidatais ar Miesto taryba neskiria tų lėšų, nes ir be to kojimų. Tad koks kipšas liepia miestui dary noj įstaigoj ir kiekvienam sprendžiamam mu, viršininkas atsitiktinai nu
klausime. Tik eksjiertai, patarėjai ir kiti dy sinuodijęs dujomis.
šiaip jau davė tinkamų lietuviams pripažini miestui trūksta pinigų. Neskiria dar it dėl to, ti išlaidas?
Kas čia sakytų, kad majoro nuomopė yra kaduoniai. Tik pinigų ir pinigų. Nenuostabu,
Ko žodis neplaka, to ir lazmą.
•
tĮg nes miesto majoras šiam skyrimui yra griež
Rinkiniai yra rimtas ir svarbus dalykas. tai priešingas.
klaidinga? Ši nuomonė yra sveika. Bet, kaip kad gyventojai mokesčiais prislėgti.
i da nepriplaks.
NENORMALI TVARKA

Emalė

S». J«rgH) par. Chicagoj 40
m. gyvam sukakti mūint
(Galas)
, Lietuvių skaičiui Chicagoj vis didė
jant medinė bažnyčia pasidarė perniaža.
Todėl sumanyta statyti naują didelę mū‘rinę bažnyčią. Dar rudenį 1896 metais
tokiai bažnyčiai pamatai tapo padėti. Vi
sai bažnyčiai pastatyti lėšų nebuvo. Sko
lą užtraukti nesinorėjo. Tada buvo davaryta daug maž iki pusės ir sustota. Už
dėta laikinas stogas ir apie dešimt metų
pamaldos ėjo nebaigtoje bažnyčioje. Seno
ji medinė bažnyčia buvo paversta į mo
kyklą1900 ir 1901 metais buvo baigta mū
rinė gražaus styliaus bažnyčia.
Sekantis Šv. Jurgio parapijos darbas
buvo tai tinkamos parapijos mokyklos
įsteigimas. Rugsėjo 3, 1902 m. nupirkta
3 lotai naujai parapijos mokyklai. Bet pą
rapijos mokyklos statymas prasidėjo 1907,

darbas buvo baigtas sekančiais 1908 metais. Mokykla pastatyta prisilaikant mies
to reikalavimų sveikatos, saugumo ir pa
togumo atžvilgiais. Tai buvo gražiausia
ir didžiausia lietuvių mokykla. Turi lC
kambarių ir erdvą salę, talpinančią apie
1,000 žmonių. Seserys mokytojos Šv. Jur
gio parapijoj darbuojasi nuo 1807 metų.
Daugelis Cbicagos lietuvių profesijonalų
yra baigę šią lietuvių pradedamąją mo
kyklą.
Nauja gadynė

*
metų sirgo nesantaika ir ėjo aštrūs erzeliai. Bažnyčia buvo įiuo gaisro nukerttėjusi ir reikalavo taisymo. Seserims namo
nebuvo. Skolos buvo didelės.
Tiems visiems darbams atlikti naujafsai klebonas turėjo ir patyrimo, ir ener
gijos, ir tvirto pasiryžimo.
In išsipildė tas ko geros valios «žtnonės nuo senai laukė. Santaika parapijonų
tarpe buvo įgyvendinta, bažnyčia patai
syta ir išmalevota, seserims namas įtaisy
tas, skolos tuo tarpu vis mažėjo.

Tuo tarpu lietuvių skaičius Chicagoj
Neilgai trukus bridgeportiečiai ir vųd
vis didėjo, steigėsi naujos parapijos. Bet ehicagiečiai, o galima sakyti ir visi Ame
seniausiajai šv. Jurgio parapijai nebuvo rikos lietuviai susilaukė didžio triumfo.
lemta sumenkėti. Anaiptol. Jos laukė di
Pavasarį 1924 metais Cbicagos Arki
delis atžymėjimas ir garbė.
vyskupas Mundeleįn buvo nuvykęs Ro
Ta naujoji Šv. Jurgio parapijoj ga» mon, Iš ten jis grįžo su kardinolo titulu.
dynė prasidėjo, kai prieš 14 metų tapo Jisai grįžo su dovana nuo Šventojo Tėvo
tai parapijai paskirtas klebonu kunigas ir mūsų užsitarnavusiam tautiečiui, Šv.
Mykolas Leonas Krušas, dabartinis Jo Jurgio par. klebonui kun. M. L. Krušui.
Malonybė pralotas. Naujasai dvasios va Tai buvo garbės Amerikos lietuviams, o
das rado daugeriopų darbų, laukiančių labiausia tai buvo garbė ir džiaugsmas
sumanaus atlikimo. Reikia atsiminti, kad Šv. Jurgio parapijai^
Ta dovana mūsų parapijos gerbiaprieš tai šv. Jurgio parapija per keletą

.
♦
, main klebonui Šv. Tėvo Namų Praloto li rus vargonus ir šiuo laiku vargonininkau
ja p. Antanas S. Pocius, Beethoveno Mu
tulas.
Parapijos nuosavybių vertė

Šv. .Jurgio parapijos nuosavybės vertę čift paduotume tiktai tokia, kokia paduoda apdraudos kompanija.
,
Cremin and O’Connor vasario vasa
rio 10, 1930 šitaip įvertino Šv. Jurgiu
parapijos nuosavybes:
Klebonija ..........-............ $ 26,850

zikos Konservatorijos direktorius, pasižy
mėjęs pianistas ir ehorvedis. Parapijos

i choras gabiai vadovaujamas kas sekmadicnį bažnyčioj žmones

ina gražiu

giedojimu.

Šv. Jurgio par. mokyklos orkestrą ir
gi to paties p-no Pociaus yra vadovau
jama. Orkestrą yra tiek pažengusi, kad
Mokykla ?........................... $ 176,400
yra prileista dalyvauti Cbicagos vysku
Bažnyčia .......................
$ 338.000
pijos parapijinių mokyklų orkestrų konSeserų Namas ................ $ 16,700
teste ir per tris metus pagretoni laimėjo
Plytinis garodžius ............. $
410 dovanas.
250
Metalinis garadžius ......... $
-Tokiu tai būdu Šv. Jurgio parapija,
Mokyklos toiįętas •
$ 5,328
motina
visų Cbicagos lietuvių parapijų,
Įvertindama šias nuosavybes kompa
nija padarė šitokią pastabą: (These valua- pradėjusi savo darbuotę prieš 40 metų,
tions do not include the foundations, which pergalėdama įvairias kliūtis, i»er pasiau
is usual to omit in arriving at the insur kojimą dvasios varių ir parapijonų nuolaaide value of properties.
>
tai augo ir nei dabar nenustojo savo ga
Vėl reikia atsiminti, kad čia neįeina jumo. Daugelis iš tų pirmutinių pasišven
žemė.
tusių parapijonų jau ilsisi amžinybėje,
bet dalis jų dar teliegyvuoja ir džiaugiasi
Bažnytinė muzika
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia turi ge- savo darbuotės vaisiais.
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riam yra laivo emblema ir ka
pitono pavardė. Nūdien muzi
kos žinovų nuomone, p. Ra
kauskienė užima aukštų vietų
, mus suteikė moterystės sakra
dainų karalijoj. Tad ilgiausių
mentus jaunuoliams. Jonui Kimetelių ir laimės Jūsų naujo
ziui ir M. Grudžiūtei. Linkė
je vietoje. Tegu skamba mūsų
— Toronto lietuvių Šv. Jo tina laimingo gyvenimo, suku
lakštutės dainos aidui ilgiau no parapijoj Velykų švente^ j rUs jaunų šeimynini židinį,
sius metus ,
buvo gana iškilmingos. Did-į »
Vagystės komunistę kliube.
Visi chicagiečiai tos puotos žiųjų savaitę (Ketvirt., Penkt. Lietuvių restorano savininkas
dalyviai nuoširdžiai taria ačįū ir fteštad.) kleb. T’. Garmus Juodis leido savo name (ant
sumanytojoms p. Agnietei Va- pasistengė vakarais pasakyti ram aukšte), dvejuose kambalienei, p. Jaekl šeimininkams i gražius pamokslus. Ne vieno riuose atidaryti lietuvių komupp. Šlageriui, Valiui ir ypa<'.tširdis susigraudino, pajutus nistams kliuba ir bendra už€
€
gerb. kleb. A. Bubliai už da-j'^‘‘zaus Kristaus Kančias. Veeigą žvdberniams, kurie virprogos pagerbti I ,, . ... V(d ..pilna bažnytėlė
vimų mums progos
,
šuje “švietėsi”, o restorane
. .
. _
’
.
.v
tikrai nusipelniusią menini n- Prie Komunijos daugumas maitinosi.
Bet nelaimė ištiko.

LIETUVIAI AMERIKOJE

TORONTO, KANADA

I

kę.

Ir lietuvių nemažas skaičius
laukia sušvintant pavasario
saulutės ir kaip galint kur
keliauti darbo pagauti ūkiuose, prie geležinkelių, kelių ir

Keletas lietuvių dirba prie
įvairių darbų; tai tie, kurie
seninu įsidirbę ir su įvairio
mis rekomendacijomis vienas
kitų įprašo pažįstamus ar sakitur; kur šioks toks darbelis vos šeimos narius, bet nedaug
vis lengviau vasarų surasti tokių atsitikimų būna.
provincijoje, negu mieste.

Liūdna, kad daugelį nedar
Broliai, sesutės, kurie esate bas nubloškė nuošaliai nuo vi
garbingo katalikų dienraščio sų darbų kolonijoje. Torontie“Draugo” skaitytojai Kana čių lietuvių katalikų pareiga
doje, ar giminės, gyvenantieji imtis energingo darbo visais
Amerikoje, susirašinėdami j- atvejais, dirbti parapijos bu
spėkite savuosius, kad Toron-Jvojimui, draugijų tvarkvmui,
to mieste darbų gauti nėra jo-'ku|ti,rinio rtarbo Mimųį.'j-paė
kios vilties. Toronto mieste jaunimo eilėse, kur dar jau
eik dienų dienas, be jokios panos jėgos, pilnos energijos.
žmonių eina; net malonu jaus
! žinties ir rekomendacijos šun Visur linksmai su pasiaukoji
Kovo 26 dienų per redijų iš
Vilija tis Dievo namuose, kad žmo girdome, kad Juodžio restora- ėku gauti; tai didelis atsitiki mu kelti savo obalsio idealus,
nės pasirengę sutikti garbingą
mas, kad kur paprašius gautai dirbti Dievui ir Tėvvnei. Tu

,no pinigų redžisteris atsidūrė
Velykų šventę ir grįžta prie
net jarde: išvogta cigaretų, šo-!darh^ 1 oronto mieste
eilių lietuviams bus smagiau
Dievo. Vargonininkė
Piku, O. ..
, kolado. Nėra žinios, ar žuvo! "J1 SU ke,(‘tu centll daaST P1’ išgirsti, kad katalikų liet. eiJ giau, negu kur kitur, arbama-, ,-se judėjimas eina pirmyn
Praslinko beveik du metai, tytė vel paruošė chorų A ei ykoms
su
gražiomis
giesmėmis
kaip keliavau iš New Yorko
skvtas lauke atsidūrė. Mat, žesniuose miesteliuose. Būtų j Tad Toronto liet. katųlikai,
ir
išmokė
naujas
Mišias.
Grataip pat nebrangiai galima
per platų vandenyną į Lietilietuviški tavorisčiai ” pirma
kieno rytojus nepaskendęs liūžios
choro
giesmės
didino
žmo
gauti.
Pergyventi geresnės sa
va prancūzų linijos laivu
sulindo ‘apsišviesti’, o paskui
lygos Toronte, negu kur kitur.
(Tųsa 3 pusi.)
“France”. Tačiau įspūdžiai, nių pamaldumų.
ėmė “lygintis” — kas kam
kuriuos patyriau važiuodamas Garbė klebonui, kuris Kri- priguli. Mat, Maskvos bernai
tuo laivu, dar neišgaravo, staus Atsikėlimo šventę sten- tarp savęs pirma lygybę pada
Nors daug kartų esu per vau- tfėsi gražiai paruošti su lietu- ro, o paskui su kitais. Gėda
denvnus keliavęs įvairių lini- viškais papročiais, taip gra- lietuviams, kurie priklauso
jų laivais, tačiau tokių pato-1 ^ab pamaldžiai, kad ne vie- prie komunistų.
gumų, kaip laive “France”, Įnas ir
atšalėlių jautėsi, kad
Nedarbas nemažėja. Darbai
Kenoslia, Wis., kovo 20 d. nų Italijoje. Po 1 metų grįž- neturėjau. Todėl labai nudžiū- eR$s Dievo namuose.
Toronte nė kiek negerėja; di
par. svetainėj susirinko ir su dama Amerikon, p. Rakaus,
. S’au> kad “Draugas” rengiau — ‘‘švyturio” choras, va- delis darbininkų skaičius liū
6 tūbų Baby Grand. Pa
važiavo p. E. Rakauskienės ir ue e buvo sustojus Lietuvoj lįetuviij amerikiečių ekskursi-' dovauiant O Pikutvtei ruo
gauna tolimas stotis ir
■
-■
dovaujant U. Bikutytei, ruo- dnai gyvena savo gyvenimo
dr. A. G. Rakauskos artimiau Kaune brangiai "dainininkei | •
jas į Lietuvą laivu “France ’. §ja didelį įdomų parapijos ko- dienas. Daugumui jau ir nusi
Police Calls
si draugai ir bičiuliai. Vaišin pagerbti Lietuvos kat. mote- Į
Tiktai .... $14.95
Pral. Julijus Miciejauskas, ncertų gegužės mėn. pradžio- bodo lankyti tas liūdnas “suptas! skaniai ir labai ilgai. P. rų draugija surengė arbatėlę. ’
Švėkšnos klebonas je. Vargiai Toronto kolonijos laines” restoranus ir ant gri
Rakauskienė yra apdovanota J Parvykdama į Ameriką, jidai-Į
Trumpųjų bangų Short
i lietuviai bus girdėję tokį gra ndų gulėti. Tūkstančiai dar
gražiomis ypatybėmis. Turi be navo laive “Bremen” suruoš- 1923 m., kovo 23 d.
Wave Convcnter. Prijun
žų koncertų. Iš anksto, toron- bininkų laukia sušvintant ge
galo linksmų ir patraukiantį ,tame koncerte su kitataučiais;
gus prie jūsų radi o gali
Būklus ir žąsim moka arti. j tiečiai, pasižymėki! tų dienų resnio rytojaus; nemaža ir lie
būdų. Sveikinimams praside-i mūsų lietuvaitė geriau už viIš gražiausios pievos varlė Įdomu bus išgirsti, pamatyti, tuvių. yra atsidūrę liūdnose
ma pagauti visas tolimas
jus, atsistojo ir kėlė taures sus kitus pasižymėjo ir laivo
į balų šoka.
į Kas gyvas, jaunas, senas, — gyvenimo sąlygose; vien tik
ir Europos stotis
Dainos Vaidilutės sveikatai.
kapitonas mūsų dainininkę ap
Vilku nearsi, lokiu neakėsi. (į darbų parapijos koncertui. valdžios pagalbos dėka gyvy
Vakaro vedėja buvo p-lė
M 4.95
dovanojo šilkiniu kaspinu, kuSurinko
Ant.
U.
Kairioms
I
—
Bal.
2
d.
kun.
P.
Garbę
palaiko
ir
kūnų
apdengia.
Nevulytė. Prasidėjo nuoširdūs
MAJESTIC radio ir plionografas krūvoje su 12 lietulinkėjimai, apvainikuojant p.
viškų rekordų.........
$69.50
Rakauskienės ir daktaro gra
NAUJAS automobilių radio vertės $65.00 lengvai įde
žius darbus.
damas į jūsų automobilių. Su įdėjimu už $29.00
Kalbėjo Kenoshos įžymiau
ATPIGINTA kaina ant Hoover dulkių valytojų, vertės
si veikėjai. Pareiškė džiaugs
$55.00. Su visais pritaisymais dėl valymo kambarių
mo, susilaukę savo tarpe to
kių garbingų asmenų.
....................................... $23.50
Nuoširdžius linkėjimus pa
Didžio saizo THOR skalbimui mašina už $77.50
reiškė p. Lauraitis, p. KailiūGRAŽUS V1CTOR REKORDAI
kaitis (vargonininkas), Cbiuž mažiau kaip pusę kainos
cagos biznierius Mališauskas,
VERTĖS 75c. — PO 35c. ARBA 3 UŽ $1.00
vietos teatro savininkė p. Šla14042—UžmirSal Tėvų Kapus Ir Laivyne — įdainavo Butėnas
gerienė, p. Kinčinienė (iš Cbiišrinkite
IŠR! NKITE
14029—Llnomlnis ir Užgavėnės su orkestru.
cagos), kun. kleb. A. Bublys.
14024—Nepamiršk Manęs — Polka ir Vilniaus Valcas.
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas veseilės orkestrą.
Cbicagos vaistininkas J. Jo
1402S—Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
14041—Diemantas Polka ir Gėlynas Polka.
naitis gražiai ir plačiai supa
14009—Molio Uzbonas, Sakė Mane Šiokia.
,
Deni ocratie Candidate
14014—Burdingierius Praktikuoja ir Klausyk Mylimoji.
žindino kenošiečius su p. Ra
Democratlc Candidate
LIETUVOS VIEŠBUČIO "METRAPOLIO” ORKESTRAS.
State Senator
kauskienės ir daktaro nuopel
M. ’ Hofmeklerio, Diriguojamas — įdainavo: D. Dolskis
16255F
Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas
— Orkestras su
4th
Senatoriai
District
State
Representative
nais praeity. Priminė, kad dr.
Sudiev, Sudiev, Fokstrotas
— Incidentai Singing
Chas J. Curry yra lietu
Rakauskas buvo ir redakto
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
4th Senatoriai District
Fr. Yotko, Diriguojamas — (dainavimu: J. Zack ir A. Shuck
rium.
16254F Aukšti Kalneliai
Orkestrą with
viams žinomas, jis eina su
Ak, Norėčiau
Incidentai singing
Iš Cliicagos dalyvavo p. Jo
Wm. R. O’Toole yra se
LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS, M. Hofmeklerio Diriguoja
lietuviams palankia grupe
ma su V. Dineikos Ir J. Petrausko įdainavtmu.
naitienė ir p. Mališauskienė
16252F Kukutė, Valcas ir Myliu, Tango.
nas
veikėjas
ant
Town
of
ir
visi
piliečiai
privalo
už
jį
su dukrele Alenyte. Daktaras
16253 Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
MAHANOJAUS LIET. MAINIERIŲ ORK., Fr. Yotko Diriguojamas
Lake.
Wm.
R.
O
’
Toole
iš

visiems dėkojo už garbę irpaatduoti savo balsus.
Įdainavimu: J. “ack ir A. Shuck.
16251F Rinkai Man Bernelį ir Adomo ir Jievos, Polka.
jankumų. P. Rakauskienė, nuo
buvęs aldermanu 14-tos waPaskutinėj legislaturos se
PENNSYLVANUOS ANGLIAKASIAI.
širdžiai dėkodama už netikė-!
16227F
Jurgio
Polka Ir Ūkininkų Polka.
rdos per septyniolikę metą.
sijoj O’Grady pervarė bilių
16203F Šiaulių Polka Ir Pavasaris Polka.
tų surpraizų, už geraširdišku
16191F Tamošiaus Polka ir Panelės Patogumas.
ALDERMANAS
Wm. R. O’Toole yra de
-pataisą prohibicijos įsta
16162F Gaspaųtnė Aną. Dieną Ir Zanavikąs,—įdainavo: Jurgis Aranmų, sakė, kad ilgai, ilgai šios
skas, Stasys Pauras. Baritonas Ir Juozas Antanėlis, Tenoras
mokratę kandidatas į State
pagerbtuvės bus atmenamos.
su orkestros akompanimentu.
tymui panaikinimui search
16226F Sunku Gyvent Našlaitėliams Ir Garnys Atplezdeno.
Pareiškė padėkų už stambių
16222F Artojaus Daina Ir Svajontų Naktys.
Representative ir visi priva
and seizure law, kurį gub.
16214F Sudiev, Panaltėlė Ir Marsalietė.
dovanų. Turiu pažymėti, kad
Demokratų
Kandidatas
Į
16176F Muzikantai Rėžklt Kazoką Ir Atsimeni Tą Dieną.
lo
už
jį
balsuoti.
Emmerson vetavo.
16171F Svajonė Ir Meilė Ir Sudiev Sesutės.
toji dovana bus tikru papuo
KAINA 7 Be. VIENAS
WARD
šalu daktaro puošnios ir erd
Radio Tūbos R. C. A. ir Cuningham po .
79c
vios ispanų stiliaus rezidenci
COMMITTEEMAN
Kitų išdirbysčių Radio Tūbos po ...
49c
jos, kuri yra Forest Parke,
14 WARD
Elektrikiniai Refrigeratoriai Majestic, Norge, Servel,
Kenosboj.
jo
už
to
kelio
pravedimą.
Jisai
darbavosi,
kad
išro

Kai artinasi balsavimo diena, tai piliečiai privalo
Sparton, Starr ir kitų, žemos kainos po $99.00
Malonu pažymėti p. .E. Ra
dyt! žmonėms, kaip taksai neteisingai yra paskirsto
būtinai įsigilinti į tai, kas jų yra draugai ir kas prie
ir ankščiau
kauskienės pasiaukojimas tau
mi ir kaip turtuoliai nuo taksų paliuosuojami.
šai. Tada ęupratę visi privalo eiti j balsavimo vietas
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

NAUJOS RADIOS

Balsuokite uz siuos
DEMOKRATUS

Charles J. Curry

Villiam R. O’Toole

Thomas I. O’Grady

tos kultūrai. Ji buvo ir yra
žibintu meno srityje. Prieš įs
tojimą į Bostono konservato
rijų ji savo dainomis puošė
organizacijų, seimų, apskričių
programas. Aplankė daugelį
Lietuvos išeivijos centrų. Atvalžiavnsi į Chicagų ji ir čia
buvo visuomenės mylima. No
rėdama patobulinti savo ta
lentų buvo išvažiavusi į Milą-

ir paduoti balsus už savo prletelius. 14-to vvardo pi
liečiai privalo žinoti, kad THOS. J. O’GRADY yra
rimtas ir energingas kovotojas už žmonių teises ir jų
reikalus. Už tai jis yra Įgijęs žmonių pasitikėjimų ir
buvo Išrinktas j ofisus šešis sykius. Jisai yra pasiau
kojęs žmonių labui, nemokamai dirba Great Lakęs
Gulf Deep Waterway komisijoj ir jis griežtai stovė

O’GRADY yra darbininkų klesos draugas. Jisai ko
vojo už Įvedimą 8 vai. darbo dienos moterims.
Už tokį tai veikėją visų piliečių balsai turi būt pa
duoti. Neužmirškite ir jo draugu.
CHARLES J. CURRY, kandidatas j State Senator
ir VVILLIAM R. O’TOOLE, kandidatas j State Re
presentative.

Balsavimai Utarninke Bal.-April 12,1932

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705
Gražus Radio Programai du kartu J savaitę duodama Budrike Krau
tuvės Nedėliomta iš stoties WCFL nuo 1:1 S Iki 2 popiety Ir Ketvergala Iš stoties WHFC nuo 7 Iki S vai. vakaro.

4

DRAUGAI

Pirmadienis, baT. 11 d., 1932

Ita iki dešimties centimetrų gy- tuo vandeniu kaip “šiltuoju

šų? inž. Baržo saulės mo siškai veltui duoti tokį ener
Ii;lio vaad'eas, kurio
* paviršius
■ •
šaltiniu” ir pritaikydamas pa toras — ne mokslinis žaislas, gijos kiekį, koks yra gauna
pridengtas plonu sviesto sluo- prastų tekantį vandenį kaip, o visiškai praktiškas prietai- mas sudeginus vieną to nų au
i ksniu. Šis sviesto sluoksnis Saltąjį šaltinį ’, konstrukto-; sas, galįs duoti daug naudos glių. Nors ir tegaunamas tuo
neleidžia išgaruoti vandeniui, liūs gauna 30 laipsnių tempe-; karstuose kraštuose. 250 kv i būdu silpnas naudingo veikiir tasai vanduo gali įšilti ikijratūros skirtumų, pakankamų; mtr. baseinas, kaitinamas per mo koeficientas (viso 2,5 nuo50 1. šilumos. Naudodamasis,nedidelei turbinai varyti.
Idienų Afrikos saules, gali ’vb ;šim.), tačiau toks saulės mo7"................. ..

~—

Igoe remia adv.

J. P. TOICHES
Į TEISĖJUS
Michael L. igoe, kandida
tas į gubernatoriaus vietų,
pripažino lietuvius, indorsuodanias ir remdamas p.
Waitehių į teisėjus. Visi Igoe’s “sample baliotai” yra pažymėti su (X) prie J.
P. WA1T€HES į TEISĖ
JUS. VVaitehiaus kandida
tūrų remia taipgi ir Slieldon AV. Govier’o 9-to wandw
organizacija ir Edward Ska
rda 21-mo wardo organiza
cija, Thomas O’Grady 14to
wardo organizacija, John
Kozeniowski 12-to wardo
organizacija ir visų miesto
vardų Igoe organizacijos.
George R. J’lat,* organiza
cija.
Balsavimo dienoje (balan
Adv. J. P. Waitches, lietuvis kandidatas į Municipal
džio 12) reikalaukite demo
teismo teisėjus. Jis kandidatuoja demokratų tikietu. Lietu-' kratiško tikieto ir balsuoki
viai demokratai rytoj balsuoja už savo tautietį ir kitus bal te tik už tuos, kurie lietu
suoti ragina.
vius pripažino ir J.P. VVaitches į teisėjus remia.
SAULĖS MOTORAS
Į teisėjus balsuokite už

LIETUVIAI AMERIKOJE

Edward J. Bohac, Frank
T. Fitzsimmons, George
Sankstone is J. P. Waitches.
I

Jau yra buvę rašyta apie
daromas mokslininkų pastan
TORONTO, 0ANADA
gas pavartoti saulės energijų
motorams varyti. Yra jau j(Tęsinys 4 pusi.)
PRANEŠIMAS
vairių įvairiausių projektų,
dnose gyvenimo svajonėse —- bet tuo tarpu jie visi dar ma
į kilnų, energingų darbų, o žos praktiškos reikšmės tetu
Brighton Parko Lietuvių
palaima ir laimėjimas visuo ri.
Prapertierių Ekstra Susirin
met laukia ir pasirodys.
Per prieš savaitę buvusį kimas įvyks pirmadienyje, ba
Vargo Jiiozas Paryžiaus mokslų akademijos landžio 11 d. 7:30 vakare, pai posėdį prof. Lekorniu demon-1 raPij°s mokyklos kambaryje
stravo naujų saulės motoro
’r S. Baierfield avė.
Šiame
susirinkime bus svar
modelį, inž. Baržo sukonstruotų. Šis motoras nuo visų kitų bių reikalų aptarimas kaip tai
Baranauskių namuose buvo to tipo suprojektuotų mašinų, taksų bilos, nemokamos rensurengtas didelis siurprizas varomų saulės energija, ski dos ir kiti organizacijos rei
(Surprise Party). Kaip žino riasi savo pažymėtinu papra kalai.
me, Juozas Baranauskas yra stumu. Jis, susideda iš didelio
Visi nariai privalo ateiti ir
geras parapijonas, dėl tos prie lėkšto dubenio, su juodai da atsivesti savo pažystamus na
žasties žmonės, kurie tų atjau žytu dugnu. Į dubenį yra įpil- mų arba lotų savininkus ar
čia, surengė netikėtai didelę
taksų mokėtojus.
vakarienę. J. Baranauskas ne
J. K. Encheris, pirm.
Dykai
7
Dienų
Ban

manė, kad tiek daug gerų
J. A. Pakeltis rast.
draugų turi. Ta proga drau dymas Kenčiantiems
gai suteikė daug gražių dova
nuo Reumatizmo
Pagal naujai išleistas tai
Jei Jus kenčiat nuo
nų. Žinau, kad J. Baranaus
reumatizmo, Juk galite
sykles prekybos ir pramonės
gauti
Rose Rlieuma
kas to neužmirš, nes -jam iš
Tabs, įrodytą, ir išban
rūmams duota teisė pagal nu
dytą gyduolę. Dykai 7
tikrųjų toks brangus atjauti
Dienų Uandymui. ši ,»astatytų tvarkų paskirti admi
prasta Knamų gyduolė
jau pagelbėjo šimtams.
mas taip sujaudino širdį, kad
Neslųskit pinigų — tik
nistracinę vadovybė toms įmo
savo vantą ir ad esą
jis dėkingas savo tėveliams,
ant žemiau esančio Ku
nėms, kurios pateko į sunkių
pono
kad jam davė tų brangų vai
l>ykaj |>H įkaity tojų
ekonominę būklę ir gali s ubą-11
Išbandyk! t šią gyduolę
zdų “Juozapas” ir tų katali
patys per NEMOKAMĄ
nkrutuoti.
BANDYMĄ. IšpiPJyklte
kiškų tikėjimų,- kurį jis taip
kuponą ir prlsiųskD.e j|
Ta adm. vadovybė tol veiks,
greit, pirm iėsibaUpj ris
duoHnus pasiųlyma*.
brangina. J. Baranausaas yra
kol tokia įmonė vėl galės sunarys daugelio žymių draugi Ijloye TžJveunia Ta b Co., (Dept, X-6)
normalinti savo veikimų ir iš
35J6 N. Irving Avė., Chicago, III.
Meldžiu prisiųsti pilną Pakeli Koše
jų ir kliubų, ypač tų draugi- Į ttJieuma
Tabs, apmokėtu peislujitiinu.
lįsti iš bėdos. Pirmoji tokia
vartosiu Jas 7 dienas ir tada pats
jų, kurios turi tikrų katalikiš į Aš
uuslspręHiu ar aš noriu jų daugiau.
vadovybė buvo paskirta perei
kų dvasių. Girdėjau, kad jis j Vardas .................................................................... tos savaitės gale Lietuvos ma
Adresas ............ .............. •.......
yra ‘‘Society of the Divine Miestas ................ ............. Valst..................... nufaktūros draugijai.
Savior” amžinas narys. Rev.
F. Bede, S. D. S. atjautė J.
Baranauskio ištikimybę, tai
Sitį.
..«CLE
jam nario garbės ženklų pa
I VU
TO
TMV CkERK
siuntė. Matome, kad geras ka
talikas negali pasislėpti.

Balsuotojų
Atyda

10 PIECE COSmETIC
SĖT $1.97
Thl» 1* » Euueur VivaaU ** *nd ln«*U*«-|- (*«- J,«!«.•.
tg^r
76 c.
Ttoaue Crtnuii 63.00. DepKatory 6100.
AMrlnKcnt *1.76. B«-t»i Ml 1.00,
T«Uet Wv« JI.66. Perfumo *2.74. Brllitautlne 76c. Skili
T4c.
Totai
Jalui- *16.00
BpecIaJ taloc. »1.»T for all
taa faUiooa to tatroduoa tilta line.

Va.rda.8 ..................... ..
A4r«aata ..................... ..
Siunčliuue i»er paftt* OOU

- — I toras, sujungtas su diliame
mašina, galėtų pagaminti elek
tros energijos 200 klv. valan
dų.

Mes, žemiau pasirašę, Komitetus atstovaujantis
Lietuvius įvairiose apiclinkėse Gook Pavieto, šiuomi pa
tvirtiname kandidatūrų sekančių Republikonų, kurie
pasirodo kaipo tinkamiausi asmenys laimėti nominaciją
ateinančiuose Primary Rinkimuose, Balandžio 12 die
nų, 1932.

Pinigai krutinami.
nepatenki Btaa.

V» M0-Mi A

Jet

New York

YOUR

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone ltandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone ftootan-ett 9080
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. JUepub. 9600

A. A. SIAUS
ADVOKATAS
Miesto Ofia.i.8 77 W. WaBhington St.
lloorn 1502
Tel. Central 297-8
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

OWN
BEAUTY
CONTEST

Vakarais: Utarn.. Ketv. Ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Ijafayette 7887

United States^ Senatoriaus ......... Otis F. Glenn
Gubernatoriaus Illinois Valstijos E<1. J. Brundage
Valstijos Sekretoriaus............. Wni. J. Stratton
Auditor’iaus Public Accounts llarry G. Wiright
Valstijos lžd. (State Tre-ry) C. AVayland Brooks
99
Generalio Prok-ro (Atty. General) John J.Nortbup
Vals. Prokuroro (State’s Attorney) J.A. Svvanson
99
Teisėjo Municipal Court ....... F.,L. Fairbanks

Dėl
..”
”
”
”

Natnų Tel. Įlydė Bark 8395
Tel. Baudoiph 5187

A. A. OLIS

Every time cyes glance your way,
you're ina Bcauty Contest. If you want
peoplc to think, “How charming,shc
looks!’’ —tum to Camay, thc Soap-of
Bcautiful Womcn. It is so dclicatc, so
bland, that your skin-vvill become as
fresh and soft as May-Mossoms! And
you’11 win cach daily Bcauty Contest!

ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALBE STREET
Koom 1934
Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562

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

CAMAY

GHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

(Pasirašo) A. S. Valūnas, 1742 N. Lotus Avė.
Zigmas S. Mickevičius, 2505 W. 63rd St.
Antbonv A. Olis,. 3241 So. llalsted St.
Bruno F. Simons, 2437 W. 69 St.
Jos. J. Yurchas, 93rd (Jenjtral Avė,
Oak Lawn, Illinois
Brauk J. Elias, 1646 VV. 46tb St.
Frank Levickis, 4441 South Wood St.
n
Jobu M. Locaitis, 1802 VV. 64tb St.

Telephone FRANKLIN

The Soep of Beautiful Women

5745

Namai: 3117 S. Union Avė.

For COLDS, COUGIIS

Telephone VLCTORY 2213

NAUJAS IŠRADIMAS

i

BEKSNIO GALINGA MOSTIS
kurios pasaulis per šimtus metų ,aukė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mostis yra sudaryta iš 18-kos-skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviete
girių visokių medžių aliejų.
Deks
nio Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir at
šalus} krahjų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
možnių yra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
Deksnio Galinga M-ostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gTųžinam. Parsiduoda visur. Klauskite
taipį DEKEN'S NEW DISCOVERY
OINTMENT. Kaina 75 centai.

ROCHESTER, N. Y.

Šone throat, muscnlar rheumatic aches&pains,apply M uaterole, the ''counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

JUOZAPAS TRJYONIS

VARIGOSE YEINS

Mirė Bal. 9, 1932 m., 9:13 ryto, pusamžio metų.
Kilo iš Kauno Rėd., Raseinių Apskr., Šilalės par.
Tubėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Joanų po tėvais
Karbauskaitė, sūnų Juozapą, 2 dukteris; Sofiją ir
Bronislovų, tėvelį Juozapų, 3 brolius; Jonų, Pranciš
kų ir Antanų, 2 brolėne*; Gnu ir Agnieškų, puseserę,
pusbrol. ir guuiues.
Kūnas pašarvotas 2510 IV. 45 St.
Laidotuvės įvyks Antradienyje, Balandžio 12, 1932
iš namų 8 vai. bu* atlydėtas Į Nekalto Prasid. Svenč.
Panelės i»ar. bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas
į Šv. KazimŪTo kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moterį*, Vaikai, Tėvelis, Broliai ir (Pmiiuis.
Laidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis,| Yards 1741.

Gydomos Nauju Būdu
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent jau dabar
11 priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vals
tų. ei negelbės aptiekininkaa grųžins
pinigus.
|

Nesirūpink
niežėji
mu,
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
kitais odoe negerumais.
Tik
gauk gydant} antiseptikų Žemo—

Aptlekose.

saugus.

86c.,

60c.,

81.00.

žemo
I ft PI T A T

S itin

•QR

Tyroa,

Aiškinę,

IoMS

gvrškou

ORAtiOS AKYS
Yra

OideHn

turtas

Murinę valo, švelnina gaivina
be pavojaus. Jua jų pamėgaita
Knyga “Eye Oare** arba “Kye
Beauty” aat pareškalai iasa.
Murina Co., Dp«. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Tokis žmogus visada yra
gerbiamas.
Deltuva,
Ukmergės aps.
Smulkaus kredito dr-jos visu
mos narių susirinkimas iš gry
no bankelio pelno šiems me
tams paskyrė 500 litų savo
narių tarpe koperacinei litera
tūrai platinti. Jokių dovanų,
kaip seniau buvo daroma, nie
kam iš valdybos narių nesky
rė.

- --

-

- - - -

■

-

—-

d w

C.

Pirmadienis, bal. II 3., 1932

li. Maziliauskienė dovanojo į gegužės 10 d. tuojau po truinlabai gražius rankų darbo už '\x> kuopoj susirinkimo. Visos

C H I C A G O J E
v

t n r i n

DAKTARĄ

valkalus ir jus sesutė Aitutie sųjungietės pramogėlėj žada
SĄJUNGINIŲ VEIKIMAS lai svarstomi gyvai. .Einant nė taip pat porų gražių Užtie dalyvauti su šeimomis. Gar Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Arteslan Avė.
salų, kurie buvo leisti laimė- džių užkandžių apsiėmė pūga
-------------- i Moterų S-gos vajui, mūsų naTeL Grovehill 0617
West Side.— Atrodo, kad i rėš ir šiais sunkiaisiais laikais jimui ir kurie atnešė gražaus • minti Linkevičienė ir Sinevi
Kuopa labai dėkinga Į čienė. O programėlę išpilti} >
mūsų kolonijos sųjungietės bu į stengiasi po , vienų—kitų narę pelno.
j
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
vo kuo nors užsiėmusius, nes įrašyti. Sųjungietės Balčiūnie- mūsų geradarėms aukotojoms, mūsų jaunametės.
2423 West Marąuette Road
Motinos
Dienos
minėjimui
senai jau besimalė žinučių | nė, Jasnauskienė, Aitutienė
Kaip matome, kuopoje gva. (Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. 9-12 A.M.
,.
•
.
Nedėlioj susitarus
spaudoj iš jų veikimo. Tur šiame vajuje jau pasirodė, jos saiungietės stropiai ruošiasi, izl
ų sumanymų ir pasiryžimų
būt, kaip paprastai, per šven jau gavo naujų narių. Žiūrė Kadangi Motinos I)ien,> ivyk-Į Ilrtl.ftksta> tik reikia v\801n.. ,Iel. OI1„
Res. 9865
les ir joms besiruošiant mote sime, ką kitos mūsų narės sta parapijos p,kmkas, to<kd |iu|(lrai 8Uglaustolaia
Ai*6i
rys turi daugiau laiko skirti veiks? Argi jos bus lyg tie tos dienos vakaras nukeltas
................................
____
J.į I7~~,f,,,?,?.?;'
’ juos vykdyti.
Nors kuopos su
namų ruošai. Be to atėmusi Į nevaisingi grūdai, kurie neat- gegužės 15 d. Parapijos salėj sįrįnkį1Mai visuomet gausingi,
5815 — 6th Avenue
mūsų visuomenės brangų va- neša jokios naudos.
įjar gtulHįnges’
Taigi, i tų dienų sųjungietės ruošia jKENOSHA, WiS.
dų a. a. Tėvų F. Kudirkų, pa brangiosibs, mėginkime visos vairybių vakarų. Bus vaidimOfiso vai.:
. ni ir naudingesni kuopai jei
Nao
1
iki
4
Ir
nuo 6 Iki 8 vai. vak
mas,
dainos,
kalbos
ir
kiti
į,
.
,
.
_
.;
,
,
.
lietė visus giliu liūdėsiu ir visais būdais didinti sūvo kuo
’
.
’
.
! kiekviena nare juos lankytu,
Rezidencija:
vairumai.
Vakaro rengimo
.
. .
.
., . .
8304 — ,71st Street
gailesčio jausmais. O ypač M. pų.
. .. Kurios lanko, jų veidai visuo
Nedėliomis tia susitarus.
įeina Balčiūnienė,
,
.
.
•. . , .
S. 55 kuopos sųjungietės liū
Kovo mėn. paskutiniam kp. | komisijon
J
*
.
met matomi susirinkimuose,
lUntiono
;,.nSn I Aitutienė, Sakalienė. Be to, ’ tų , bet yra tokių,
...
. . nešim
di, netekusios savo kuopos į susirinkime
fututiene Įiase|
kurios
D E N T I S T A I
irncpaj80 jVyk»tan<"ių kp
kūrėjo ir bičiulio. A. a. Tėvas tavo dukrelę Irenij; tai bus pae.uj dien^ 9 vai. rytį kuopa
gausiai dalyvaus Mot. S-gos Į
....
« „ • -•
Phone Boulevard 7042
kun. F. Kudirka organizavo l mūsų kuopos jauniausias žie ®
J
i • i
i susirinkimų. Brangiosios vymių kuopų, buvo ilgus metus Idas. Malonu būtų, kad visos Chicagos Apskr. bendroj dvi'- i, , , ,
r
•1 ...
Ikdykini savo konstitucini.
jos dvasios vadu ii- nebuvo to Į mamytės įrašytų savo dūkie sinėj Puotoj, kuri įvyks Cicc Smagu žymėti, kad mūsų na
D E N TĮSTAS
ji rinkimo, kuriame jis Iie-iles ar į suaugusiųjų ar į jau- 10<i> ^>v. Antano bažnyčioj,
rės, gyvendamos kitoj koloni
4645 So. Ashland Avė.
alyvautų; visuomet sųjungie-!namečių skyrių. Mūsų veiki ! Kaip kitais metais, taip i’
joj, Brigliton Parke, kaip buArti 47 81
tems padėjo, savo patarimų mas dar galėtų graižiau kles- 'šiemet Motinų pagerbimo iit įvusi kp. pirm. E. Labanaustencija įvyks savybės prame
iždinink5 sim011avi. i„. c„„ „„
nesigailėjo.
Gaila ir liūdna, tėti ir bujoti. A
lėlė. Negalint įvy yti tą pa
lanko mu.su susitinkinetekus brangaus asmens; tai
Įvykusi kuopos kauliukų
čių
dienų,
pagerbimas
įvyks
gi nors savo maldose mes at žaidimo pramogėlė Laehavimus. Tai kų jau bekalbėti aD E N T I b T A b
siminsime savo geradarį.
pte vietines? Visos turime bū
ičjų namuose atnešė kuopai

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialiste Motery ir Vaiky Ūgy
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

DR. J- J. SIMONAITIS

. ” .

.

. F

Valandos: 10 iki 12 rytu; < 181 6 po pietų.
(Vakarais: Ht»rPlB8e .,tr Ketvergi' UI { vai.)
Serednmla ir NedillomU pagal ■uelterliną

j

' DRi

756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St.>
9 Al-i »-» U

Tel

JERONIMAS BLAD1S

LACHAVICH
IR SŪNUS

J, F, RADZIUS
PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidouvėms patarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti

t

todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 Weat 18 Street
Telef.
Ganai 6174
SKYRIUS: 8238 8.

Halsted Street., TaL
Victory 41(8.

_i

I

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarųauju laidotuvėse kuopigiausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti.
Tel. Koosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Čiobro (927

Telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automubibus visokiems

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymui'
skyrių-

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVĖNUE

Chieago, Ilk

Alirė bal. 8, 1332 m- 4:40 v.
•yte. Kilo iš Kėdainių apskr.
Krakių paj\ ir m. Amerikoje
šgyveno 33 meilią.
Paliko dideliame
nuliudlme
moterj Rozaliją, po tėvais Balsitaltė, 5 sūnūs Ladislovų, Ka
rolį, Boleslovą,
Bronislovų, ir
Stanislovą, dukterį Aleksandrą,
sesers sūnų Leoną Balsytis, se
serį Mikaliną žaksietnę ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę Pe
tronėlę, seserj Oną Marmienę.
Kūnas pašarvotas 3214 W.
38 PI.
Lidotuvės įvayks utarninke,
bal. 12, iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Nek. Prasidėjimo P.
,ŠV. par. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai' kviečiame
visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Ta pati

LŪŠNAS GRIAUS IR

Heuilock

ryto iki

8

! l’el.

X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS

DENTISTAS

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

jjjyVPritXIlli ii 30 kltokllį mmiŲ,
provincijoj — 52 gyvenami ir 4847 W. 14th ST. Cicero, III.
28 kitoki. Šiemet numatytieji ------Tel. Cicero 67 56
namai bus griaunami toliam
Didesnį keblumų sudaro Sla
bados lūšnos, kurių savininkai
DENTISTAS
siunčia vienų delegacijų po ki1446 S. 49 CT. CICERO
tos, tačiau kai kurių namų grio
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare
į vinių bus galima nebent tik atidėti.
Dr. C.K. Kliauga

DR. P. ATKOČIŪNAS

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis.
Tel. Yards
1741.

Res

Office; 4459 S. California Avė
Nerišlioj*

IR

Ofisas,

Gydytojas ir Chirurgas

CHIRURGAS

Laboratorija ir X-Ray

2130 WE8T 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—Spinduliai
Ofisas 2201

cor. So.

Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-1) v. v.
Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12 PLACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. VVASHINGTON BLVD.
Kitos vąl. ant Washington Bulvd.
4:30 — 6:80 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

West 22nd Street

Leavitt St. Tel Canal 6129

Rezidencija: 6628 S. Richmond Ar*.
Teiephoue Repubhc 7868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. valt
Nedėlioj; 10—12 ryto.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenue

Utarninkais, Ketvergais

MIRTIES SUKAKTUVĖS IR PERKĖLIMAS

Avė.
l'houc Ucmlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis

1821 bu. Ualsled

Kampas 46tb ir Paulina Sta.

LIETUVIS/GRABORIUS

Tel. Boulevard 5203-8413

Didelė g’- A koplyčia dykai

718 W’J5T 18 STREET
Tel. Roosevelt 7599

Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

165O‘WEST 46th^TKEET

S. M. SKUDAS

ir Subatomis

2420 W. .Uarųue(te IRI. arti VVestern

A

DR. VAITUSH, OPT.

A

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

DR. M. T. STRIKOUS
Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas:

—

46-15 b. Aslilaud Avė.

Chieago. 111.
Orlso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. IIAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Seniausia* Ir Didžiausia
LIETUVIŲ

<3RABORIŲ

SPECIALISTAS
Palengvins
*k,ų įtempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,

v

svaigimo, akių apteniiuro, nervuotumo. skaudamą _ akių karšų. Nuimu
cataraclus. Atitaisau trumpą regya
tę ir tolimą regyslę.

ĮSTAIGA

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 visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur. ,

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisai,
4605-07 South Hemiitagc Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,
•gsamiuavimaa daro
maa su elektra, parodanča mariaa•ias kiatdaa
Speciaie atydg atkreipiama moky
klos vaikučiama
Valandos nuo 19 ryto iki t va
kare. Nedėllomia nuo 19 iki 19.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsilikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

IGNACAS GVALDA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 13 d. balandžio, 193L
m. nelaiminga mirčia—tapo užmuštas tunely,—sulau
kęs 35 metų amžiaus, gimęs Raseinių apskr., Rietavo
parapijos, U'žnpių kaime.
Paliko dideliame nubudime moterį Aleksandrų.
Liūdnai atminčiai mano brangaus vyro bus laiko
mos Šv. Mišios Šv. .Jurgio bažnyčioje 13 d. bal., 1932
m., 7:30 vai. ryte. Kviečiu visus 'gimines, draugus ir
pažįstamus atsilankyti į pamaldas, o paskui ir j 6v.
Kazimiero kapines, kur a. a. Ignaco Gvaldos kūnas
bus perkeltas į šeimyniškų lotų.
Aš tavęs mano brangusis vyre, niekuomet neuž
įnirši u. Tu pas mane jau nebesugryši, bet aš anksčiau
ar vėliau pas Tave ateisiu. Lauk ateinant.

Nubudus:

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tek Boulevard 7589

VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo !• iki 19

dieną

‘ - ---------- -

■

-- ---------- • ■

Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir 8ubat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimu.

Tek Wentworth 3000

Res. Tek Stewart 819J

OR. H. BARTOM

GYDYTOJAS IT CHIRURGAS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 Bu. Halsted St. 6558 S. HALSTED STREBH
Kampas 31 Street
Vai.: 24 ir 7-9 vak vakare
Vai. 10-11 V. T., 2-4, 7-9 V. V.
Kės. Phone:
Nedėliomis ir šventadieniais Ebglewood 6641
Offlcs Pitone
Wentworth 3066
Wentworth
801,#
10-12

DR. A. R. McCRADIE
DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SFECUAL1STAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L DAVIDONIS, M. D.
4919 SO. MICHIGAM AVKMUK
Tel. Kenvrood (197
Valandos:
Kuo 9 iki II valandai ryte:
Nuo 4 Iki 9 velkn dal vakare
apart tventadlenio ir ketrirtadienlr

Tel. Hemlock 9700

DR. V. S. NARES
’ Valandos: nūs 19-—d: nuo i—*
HsdšUasais: B«a 19 Iki 1|.

------ -

DR. A. A. ROTH

BPKCIAUMTZb

Knmpas Halsted 8t.

Ofiso Tai. Victory 9687
Of. ir Ra*. TaL Hamlook 9874

Antru ofiaag ir Rezidencija

Uemlook 9111

Aleksandra Gvaldienė

DR. A. L TURĄ
GYDYTOJAS IR CRtUURGAS
Vai. 9-11 ryto 9-4 tr 7-9 vak.
Seraaomla po pietų įr Nsdėldienlaia
tik susi tM-r.iJy
9499 W. MAROUBTTB ROAD

6504 S. ARTESLAN AVĖ

Telefonas Midway 2880

756 WEST 35th STREET

Tek Grovebill 1596

3133 S. HALSTED STREET

DR. G. SERNER

Ofisas Ir Akintų Dirbtuve

Telefonai dieną Ir naktį
V1RGINIA 6096

Rezidencijos TeL Plaza 9906

Tsl, Yards 1*99

AK IV

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

DR. J. P. POŠKA

DUOTU. Moterų Ir Vyrų Ligų
vai. ryto nuo 19—18 nuo 9—4 pe
pietų: 7—9:99 vai. vakare
Nedėliomis 16 iki 11

LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tai. Yards 0994

Ofiso Tek Victory 6893
Rez. Tek Drexei 9191
LIETUVIS AKIŲ

DR. T. DUNDULIS

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

DENTISTAS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

zutartt

Ofisas 2409 WEST « STREET
Kertė So. Weatęrn Avenue
Tel. Prospect 1028

OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas

pagal

DR. J. J. KOWARSKIS

Republlc 6866

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

vakaro

Cicero 1260

Pereitais metais prie svar-1
besniųjų traktų Kaune buvo
nugriauti 72 gyvenami, 128 ne- vai.

moteris, Minai,
duktė ir giminės

Vgį.: I lkj 6 po plotų. 7 iki 9 vau.

SOUTH HALSTED STREET

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

TOLIAU

(791

Gydytojas ir Chirurgas

D E N T 1 8 T A 8
4712 So. Ashland Avenue
Nuo 10

Lafayette

OR. A, J, JAVOIš

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
Vai.:

K«a. Prospect <<6| |T«1-

vyrų, moterų ir vaikų

7691

val-

Nouėlioj sužiurai

DR, P. Z, ZALATORIS

Tel. Canal 6764

Boulevard 7589
ltez.

V»M M tr

Pizidenclją <600 So. Ąrteziun Ą.V.
Valandos: 11 pyto >81 4 po ple'u
• ik) 9:99 vak*r»

(Kampas Leavitt bt.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
►Šio mėn. kuopos susirinki-;
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį
imas dėl mūsų parapijos įvyk-_________

GRABORIAI:

Can»l 0267

1821

2201 West 22nd Street

Stančių 40 Vai. atlaidų įvyks
ketvirtadienį, balandžio 14 d.
Prašome visų dalyvauti.

V»1 W*

Modriloį (uattfcTU*

DR, G. I. BLOŽIS

f

R Rez. Tel. Boul 6914

DR. B6RTA8H DR. NAIKELIS

DR. C. Z. VEZELIS

ti.

Ofiso

Ofiso ir Rez. Tel. Boųl. 6919

į

6iaip kuopos veikimas eina keletu, dol. pelno. Pasidarbavo
savo tempu. Susirinkimai įvy O. Dobrovolskienė, Jasnaus
ksta, gausingi kuopos reika- kienė. Musų nutarimų raštin.

Rez. Tel. Hyde Park 33951

Otiso Tel. Lafayette 7337

RAKAUSKAS

.

(Naryenckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
9490 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 19 ryta. T Iki 9 vak.
I Utarn. tr Ketv. vak. pagal patarti

- ........

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIKUKGAS
Ofisas 41(5 South Kedzie

Res. 6495 So. Californla Avė.
VsJ.: 9-4, 7-9 v. y. llridriant Ketv

7

D I1 Ū6 |B

Pirmadienis, bal. 11 d., 1932

— Škec....
K. atsisėdo. Jo veide nebu
1930—1931 m. kirtimo sezo
Tačiau pajutęs, kad katinas vo matyt jokio pergyvenimo, no metu mokykloms ir mokvsu dviem kojom, žydas išsiga ! jokio susijaudinimo. Jis visas
į tojų butams išduota nemokando
ir
griebės
brauningo.
Va

buvo
kažkoks
šaltas,
niūrus,
“DRAUGO” BENDRA Į vardas n& kurį visa bažnyčia
įinai miško medžiagos už 514,garsini meldėsi. Taip pat kar- gis batareika jam išmušė brau kaip apdulkėjusio akmens at
DARBIAMS
( 900 litų. Šiemet miško medžia
tą mėnesy jie išleidžia para ningą iš rankų, sudrožė kele skala.
Teismas jam priteisė 6 me gos tam reikalui bus išduota
Kadangi “Draugas” pas pijos kronikę (laikraštuką) su tą kartų per veidą ir paspru
ko. Panašiu būdu keletą apvo tus sunkiųjų darbų kalėjimo. truputį daugiau. Taip pat pa
taruoju laiku gauna labai įvairiomis žiniomis. Čia irgi
gęs, pagaliau pateko policijai
j didės miško medžiagos išdadaug skelbimų ir įvairių ko mirusiųjų sąraše paskelbtas a.
į rankas, ir išrastų pas jį dai
, vimas pradžios mokyklų sta
respondencijų, kurių negali a. kunigas Feliksas K. Kudi
ktų
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surasti
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jų
savi

tybai.
suskubti greit įdėt!, tad dėl rka. Jie taip pat atsiliepė aninkus.
vietos stokos prašome vlsųjtais metais mirus kunigo Ga
Atvestas į teismo salę, su
bendradarbių ir koresponde- ; sparaiėio tėveliui, a. a. T. Ga
GEROS RVftIES rakandai, vartoti
rakintas grandinėm, apdris
du mėnesiu, verti >8.500. Parlor se
ntų rašyti trumpai. Kiek pla-1 sparąičiui.
tas už >55, 0x12 importuotas oj-ienkęs, K. žiūrėjo į visus niūriom
talis kauras,
puikus amerikoniškas
čiau aprašinėti pageidaujaGražus jų paprotys ir gra
orientatis kaurs po >25, 9x12 Wil1on
akim, o apvogtieji piliečiai pi
kauras >15. Puikus riešuto medžio
mą tik labai svarbūs reti mū-, , kad jie taip maloniai į
valg. setas >65
Bet reikalui kėdė
ktai šnibždėjo ir rodė į jį pir
>15. Venecijos veidrodis, riešuto me
su visuomenės gyvenamo į- mūsų kunigus bei tautiečius
štais. Teisėjas paklausė:
džio rnie«. setas su springsiniasi mavykiai. Trumpa, įdomiai su-,atsiliepia.
Alfa.
draeois >75,
Poxwell krėslas >15.
— Ar tamsta buvai nakties
Puikios lempos, 1982 radios, itališki
rašyta korespondencija vi-____________________________
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tą ?
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t’k t’ems bendradarbiams, j
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rodi ir kitus daiktus, kuriuos
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natrius, lotus Ir visrt^
kurių straipsniai nebus su
pas tamstą rado?
biznius visose valstijose.
Mes ItiV
naudoti.
O šiaip visi kiti
me didelį pasirinkimą. Norintieji pi
įlindo vagis, manė, kad
— Pavogiau.
rkti ar mainyti pirma pamatykit mu
straipsniai bus anksčiau ar
sų bargerių.
Klauskite A. Grigas,
Nukentėjęs L. -nebeiškentė:
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vėliau išspausdinti, žiūrint jų
Real Katate vedėjo.
— Tas banditas mane su- tas j valstybės atstovus (Sta
J. NAMON PINANCE CO.
svarbumo ir skubotumo.
•755 So. W<*stern Avenne
Kalinys K. iškalėjęs 8 me- mušė. Pridėkit jam porą me te Representative) iš 27 senn“Draugo” red-ja.
Adv. Frank Mast’as, valstybės gynėjo padėjėjas, Lovo
tus kalėjime už plėšikavimą, Į tų ’r
tai. Įsivaizduokit, po- torinio distrikto. Jis yra Šv.
los universiteto profesorius, mūsų visuomenės veikėjas, kan
i
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ir
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naif5
teisėjau,
pabudau naktį. Myjtolo par. komiteto narys
MARQUETTE PARK
/
didatuoja j 15 ward’o (Marquette parke) respublikonų va
_______ a
j Seredžiaus valsčių namo. Ten ; kažkas krapštosi. Maniau, kad ir Šv. Vincento Pauliečio drdus (eommitteeman’us). Jis yra kandidatas National ite- Išvažiavo į didelę kelionę, i namiškių neberado. Vieni bu- katinas. Aš saukiu: “kae.kac, jos sekr. Tai veiklus jaunikai
(Marųnette Jevrelry A Ratilo)
taukšt per tis, vertas visų jo distrikto Pirkusieji
publiean Partv, kuri jį stipriai remia. Taip pat remia ir už Šiais
• • laikais moteris gali at-ivo
vn išvažiavę
Amerika, kiti
išvažiavę iį Ameriką,
kiti kac , o jis man t?
pas mus už >5 ar dau
jį rengiasi balsuoti tame ward’e gyvenantieji lietuviai. Taip likti viską, ką ir vyrai, o gal šiaip išsiskirstę. Be to visa a- veidą. Ūflū biaurvbė!
lietuvių paramos. Jis turi in- giau bus dykai nufotografuoti.
ir reikia. Juk ne veltui sakome, kad lietuviai, norėdami šia dar ir daugiau. Štai, Ona Pie-( pylinkė buvo prieš jį nusistaSalė pradeda juoktis, šyp jdorsmentą 26, 27 ir 32 ward’o 2650 West 63 St., Chicago, UI.
Tel.
me krašte
kaipo
. . „išsilaikyti
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, lietuviai, turi eiti vienas už vi- žienė ir Barbora Novienė iiu-|*i«M> neleido jam įsikurti, bi- sos ir teisėjai. Po dar kai ku | National Republican Partv.
Hemloek 8380
sus, visi uz vieną. Beje, adv. F. Mast’as eina kartu su tei-Įstphino draug08.es ir čikagie-i jodama, kad' jis vėl nepradė- rių klausimų prokuroras pasa Lietuviai balsuokite už šį mū
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sėju Jubn Swanson’u, iraioF-t/Krio
valstybės neiT-nn.jn
gynėju, I
lietuvių draugu, čius savo i
didžiu “tripu” į ’ G) savo dairbą. K. atvažiavo ko kaltinamąją kalbą, o K. pa- sų tautietį ir kitataučių tarpe
kuris vėl pastatė savo kandidatūrą į valstybės gynėjus. Tai Texas valstybę, 2,000 mylių į Kauną. Vienur kitur pasi- skutini žodį. Jis taip pasisa- už jį paagituokite.
yra žmogus, kuris yra vertas paramos. Be abejonės, daugu
nuo mūsų mylimo miestelio. bastęs, neradęs darbo, jis už kė:
ma lietuvių už jį ir balsuos. Eidami balsuoti, prašykime res Ir tą kelionę minėtos moterys tai susirado draugi} ir nuėjo | — Išėjęs visai nemaniau nei
publikonišką balotą, kad galėtumėte balsuoti itž savo tau neatliks kokiame “Pullmano” ; vogti. Naktį pas vieną Kauno, vogti, nei plėšikauti, tačiau
Wm. J. Kareiva
Savininkas
tietį. Išrinkus adv. Mast’ą į respublikonų 15 ward’o com kare, bet automobiliu!
J žydą įlindo
indo jjro
nr langą ir radęs , pamačiau, kad gyvenimo ne
1181 geriausios rųšies
It stipriai jį fįigdrit, nuėjo pir- bėr. Pavogiau. Jei nedaug uuKas nori turėti patogių kelionę
ir patarnavimo, šau
mitteeman’us, nors vieną lietuvį turėtumėme partijos vir-'
Lietuvon, tai klauskite /misti tnkit.
Ona Piežienė ir jos
. ,
Musų patyrimas dau
sūnėne. O tai mums yra svarbu ir tautiniu atžvilgiu.
LREF.A VAI.I.EY
'' draugei
n tma į. virtuvę,
pavaldė, o pas teisit, išsiųskit mane į provin llormaeijų.
metų sutelks jums teistngas
PRODUCTS
apleido Cliicagą bal. 2 d. rytą kum susirinko rūbus, laikro- cijos kalėjimą, nes į Kauną gelio
žinias.
Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
ir žadėjo būti Rio Hondo, Te džiuką, žiedus ir norėjo spru grįžti nebegražu. O tas žydas
12-TAS WARD
Laivakortės ant visų Unijų.
46 44 SO. PAUIJNA STREET
Apdraudžiame nuo ugnies ir ki
xas, bal. 4 d. vakare.
Tel. Boulevard 1389
kti pro langų.. Tuo tarpu pa- meluoja: jis griebės braunin tų nelaimių.
Šiame Warde į eommitteMinėtos moterys važiuoja budo savininkas ir ėmė šau- go, todėl aš jam ir sudaviau
Dokumentai pirkimo ir parda
man eina James L. Perry, re- pas pp. Kareivas, jų farmoje, kti:
vimo.
jgaliojimal.
per rankas.
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Siunčiame pinigus telegrafu.
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įtaisu įvalrtauMiua nannia prlmnaiiib
mzacijų darbuojasi už jo lai dar kalbame apie šalčius, tai
3327 S. HAI.STED ST., CHICAGO
mėjimą. Jis turi didelį prita
Tel Yards 4669
7151 S. CALTFORNIA AVĖ
O. Piežienė ir B. Novienė maurimą iš plačios visuomenės.
Talafonaa Humlock tt>«
.'idysis netoli Meksikos šiltame
Todėl lietuviai yra kviečianti
AR ŽADI KRAUSTYTIS?
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balsuoti
už
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L.
DĖMESIUI
[mos, keliauninkės žadėjo par
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
Perrv.
sivežti daug įspūdžių iš kelio
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
GENEKAI.1S KONTRAKTORI1T8
Čia matome Elmer J. Zilnės. Lauksime.
kortes net 20% Taigi,.kurie važiuoja į Californiją ar į J 7126 So. Rockwell Street
Statau namua kaip niuro taip
21-MAS
WARD
hart, gerą lietuvių draugą,
medžio nuo mažtauaio iki didžiaitM
Rep. Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
Tel. Republic 5099
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liuoti
į
Lietuvą,
kur
bus
daug
įdomiau
ir
maloniau
2452
WEST 69th STREET
j
Mes
permufuojame
pianus
(Marųuette Park) re. publiko Čia į Committeeman eina
PRANEŠIMAS'
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nų vadovus (eommitteenian). plačiai žinomas A. J. Sabath.
Tel Hemloek 2323
Šiemet
“
Draugas
”
rengia
dvi
oficiales
ekskursijas:
Daugumas lietuvių jam para Retas veikėjas yra tiek dar Brigfoton Parkas.-! šv. Ka Pirmoji ekskursija Iš New Yorko išplauks GEGUŽES
Musų patarnavimas yra
mą pažadėjo dėl to, kad jis bavęsis, kaip A. J. Sabath. 40 zimiero akad. rėmėjui sky- 28 D», I Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. greitas, geras ir nebrangus.
vra doras ir teisingas žmogus, me^ yra išbuvęs conimitti t -|
rengja vajaus vakarą ba- Antroji ekskursija Iš New Yorko išplauks Francūzų
! Mes pervežame daiktus iŠ N*MI. STATYMO KONTRAK
eina kartu su pastovia ir rim- ■,nan *r
m^us ongresma- , |ancjgi0 jg (j |ygjaj 7 Val. vakt Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 10 D., per Havre į
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ir j kitus miestus.
mi.
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. . par. svetainėj. Bus gra'Ži pro- Klaipėdą.
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s
taeiją tos grupės organizaci- e a su°Ja uz «H[ los vaikučiai, seselių puikiai
IŠ NEW YORKO 3-čIa klesa į Klaipėdą .... $75.50
jos centre, o be to jis priklau
(abipusi
............................ ............ $125.50
j išmokyti. Bus ir įdomių kai- į
14 TAS WftRD
so prie tos pačios grupės, ką ;
“
Draugo
”
Laivakorčių
Agentūra parūpina visus rei
bų. Kas atsilankys — nesigai- {
ir adv. F. Mast’s. Ir dėl toj
lės. Tad visi nuoširdžiai pra- kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
Šiame
Warde
į
Committee.
išėjo lyg ir džentelmeniškas j
, šomi atsilankyti, pasigėrėti neskaito — patarnauja veltui.
man
eina
aldermanas
Thomas
..
•
, ,
susitarimas: 15 ward’o kita ,
šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis
.
gražia programa ir seseles ka
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
J,.
O
(irady,
demokratų
kan•
•
.7
..
A
.
taučiai į respublikonų co:.:
A
r•\ •
.1 zmuerietes paremti, Tikietai dienomis:
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 urž $100
Lietuviams nėra rei; r/v T •
mitteeman’us rems mūsų tau didatas.
Balandžio—April
. .
x- v , , ,
. 'tik po 50c. Jeigu jus geriau
20 d. — EUROPA
bonus su kuponais.
•
A
> •
tietį adv. F, Mast’ą, o mes kalo svyruoti ute ką balsuoti. susipazmtumet
23 d. — FREDERIK VIII
su seserų kazigeresnio nėra.
Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
lietuviai 13 ward’e remsime į Už ’OGrady
...
29 d. — COLUMBUS
mieriečių būtimi, tai nesigaicommitteem.n’u.. Blmer j/RU“,
eiknne bal-uoti ir lėtumėt ir daugiau mokėti už
Gegužio
May
pa j Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus
5 d. — BREMEN
Zrlhart’ų. Taigi, nrpamirški ^1™,’
nž Thoma, tikietus. Visi pirkit juos. Kas
tvarkiai
ir tikslingai parflpinam.
14 d. — PARIS
me. Turėdami respublikonui’ra<Iy17 d. — COLUMBUS
negalės ateiti—duokit nupirk
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
28 d. — FREDERIK VIII
centre Mast’ą ir Zelhart’ą. į
—.
tus tikietus kitam. Nepamiršnei centas nežuvo.
Birželio — June
3 d. — ILE DE FRANCE
Ftena.
Dingo
ūkininkų į kiti
Marųuette parko lietuviai bū
7 d. — BREMEN
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nesime stipriai ir tinkamai at džiaugsmas gerais žiemos ke
Rėmėja
16 d. — FRANCE
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
stovaujami. Marųueteparkie- liais. Šiomis dienomis tiek dačiai, balsuokime už juos abu-1Ug PrisniK» >r pripustė, kad Šv. Ritos Marąuette parke
j..
I tikra bekelė pasidtairė. Keliai airių bažnyčios kunigai turi
du.
•• ••
vargiai išvažiuojami, o kai paprotj kiekvieną sekmadienį
Plepa, kaip Nemune puodas ’ „ b!.
P*«*Ibo* ” .pasimelsti už , savo .parapijos
_.
Žiūri j knvtra o mato šnv- ipravaž,uotl
Laukus, mirusius tą savaitę. Velykų
4559 South Paulina Street ‘
P®vajwj-lo» viduržiemį sulauk- sekmadienį buvo paskelbtas ir
gą'
džiaugsmas.
gerb. a. a. kun. F. Kudirkos
Telephone YARDS 0145
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