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J. V. planas nusiginklavimo konferencijoj
BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA. KAD JŲ
PRAMONĖMS YRA PAVOJUS

1930—31 METAIS KINIJOJ
KATALIKYBĖN PERĖJO
48,974 PAGONYS

i

VIENI KITUS KALTINA .

--------

LIETUVOJE

VIENA, Austrija, bal. 11.|
------------— Už keturių valstybių kon-' LIETUVA TUR6S PREROMA (jFides). — Apašta- ferencijos Londone suirimą vo
♦ KYBOS LAIVYNĄ?
liška delegatūra Peipinge, Ki-, kiečiai kaltina prancūzus, o šie
nijoj, paskelbė, kad 1930 — kaltina vokiečius.
Lietuva jau senai rūpinasi
1931 metais Kinijoj Katalikų
NUMATOMAS ŠIEK TIEK PIENO
Vokiečių laikraščiai nurodo,' prekybos laivynu, o paskuti
Bažnyčion priimta 48,974 su kad Prancūzija Padunojaus I niuoju laiku laivyno įsigiji
PAPIGINIMAS CHICAGOJ
augę pagonys. Jie visi apkrivalstybes norėjo panaudoti sa mo reikalu iniciatyvą paė
Į kštyti po rūpestingo jų privo politiniams tikslams. Kon-, mė “Maistas.”
NUMATOMAS PIGESNIS LIETUVIAI UŽ LIETUVIUS
Į rengimo, t. y. po jų supažinPer savaitę “Maistas” ek
ferencija suiro, nes vokiečiai
PIENAS
| dinimo su katalikų tikėjimo
neprisitaikė prie prancūzų no sportuoja 400—500 tonų be
Įvairiose Chicagos lietuvių
IR PRANCŪZIJA DŽIAUGIAS PREZ. j tiesomis.
konų. Už kiekvieno tono per
rų.
Pranešama, kad gal 'pieno kolonijose teko patirti, kad
Be to, kelioms dešimtims tūk
HINDENBURGO LAIMĖJIMU
Prancūzų laikraščiai sako, vežimą po 1,5 svarą, kas per išvežiotojai sutiks dirbti už 40 šiandie lietuviai piliečiai bal
stančių žmonių šv. Krikšto sa
kad Prancūzija ir Anglija di-i metus sudaro apie 36,000 sva
kramentas suteiktas prieš mi rba taikingą dvasia Europos ’ rų sterlingų arba 1,296,000 dolerių savaitinį atlyginimą. suoja už lietuvius kandidatus,
NUSIGINKLAVIMO KLAU- BOLŠEVIKAI AIMANUOJA
Tada pieno kaina bus suma- nežiūrint to, ar tie kandida
rsiant.
lt. Tauragėj “Maistui” ati
gelbėjimui,
O
Vokietija
ir
tai yra respublikonai, ar dezmta vienu centu kvortai.
SIMAS
i
-------------Šiandie Kinijoj yra 2,530,darius ketvirtą skerdyklą, be
---------------|
MASKVA, bal. 12. — Sotalija flirtuoja su katastrofa.
Išvežiotojų unijos atstovai mokratai. Yra vilties, kad Be
843 katalikai.
konų
gamyba
padidėsianti
ŽENEVA, bal. 12. — At-, vietų laikraščiai praneša apie
tuviai rems saviškius.
Delegatūros pranešime pa 30 ŽMONIŲ DAUGIAU
dar bent 700 tonų per savai turi derybas su pieno kompa
naujinta tarptautinė nusigink-i numatomų pavojij visai Rusižymima, kad katalikų misijotę. Tai bendrai transj>orto, nijomis.
ŽUVO
j jos pramonei.
Šiandie “primary” balsavi
lavimo konferencija.
nierių veikime daroma žymi
išlaidos
sudaro apie 2 mil.
mai. Piliečiai ir pilietės, ne
J. Valstybių atstovas amba Pirmąjį šių metą bertaini
VEIKIA DVI “GRAND
pažanga ir kas kartas vis dau • ARAD, Rumunija, bal. 11. lt. per metus. O už 2 mil. lt.'
ini rškite šiandie balsuoti —
sadorius Gibsonas konferen per mažai anglių iškasta, o
JURY”
giau pagonų patraukiama su — Pusiaunaktį Maros upės ke jau galima esą įsigyti porą
skirti kandidatus į įvairias
cijai įdavė savo vyriausybės anglių pramonė turi užimti pi
sipažinti su tikėjimo tiesomis. lias užtvankas vanduo išver laivų.
,
valdvietes.
planą apie ginklavimosi maži rmąją vietą.
**
Lietuva jier savo atstovą' Cook’o apskrityje šiandie
tę
ir
užliejo
septynis
sodžius.
nimą.
Laikraštis
“Pravda” už ,,^.,,0,, *oiznzvciziir»n ’
’
*
Balsavimų vietos atidarytos
veikia
dvi
specialės
“
grand
Londone paskelbusi, kad no
J. Valstybės tarp kitko rei tuos nepasisekimus kaltina ne-ŽUVO 30 žmonilJ;
Įjūry.” Vieną sušaukė apygar-’nuo 6:00 ryto ligi 5.00 popiet,
Arti Rodna prigėrė 6 karei rinti pirkti 2 laivus. Įvairios dos teisėjas Feinberg’as, kita
kalauja panaikinti tankas, sun- tikusią anglių pramonės vado- IR VYSKUPŲ SKAIČIUS
viai, kurie pasiųsti gelbėti vai firmos tuojau ėmė daryti pakiąją * artileriją ir nuodinga- vybę ir neatitinkamą, pačiij aMIRĖ ATLETIKOS
Julymus. Jų tarpe pasiūlė 7 kfirainaliSkoi°
v>"
VATIKANAS, bal. 11. —1 stiečius.
si
sias dujas.
jnglialoasių susiorganizavimą.
DIREKTORIUS
2 laivas pirkti ir “ Europos l™“8“8 ,M8?as- Ab'tlvi “> " *■ .
Popiežiaus valstybės pasekre-!
_______
■’ . ■ f
Į* *J
Ambasadorius Gibson’as sai
-------------------ry yra užimtos vienodais
torius Šventajam Tėvui jtei LAKŪNAS LINDBERGH’AS laitų kompanija”. Tos kom
ko, kad šiandien valstybės giJAPONŲ ŽNYPLĖSE
Švenčiausios Širdies sanitadarbais.
ką naują Vatikano metraštį.
panijos atstovas p. Rappas
APGAUTAS
nkluojlasi svarbiausia iš bairiume, Milvvaukee, AVis., mirė
šiomis dienomis buvo atvykęs Kriminališkojo teismo kler
Metrašty nurodyta, kad vi
TOKIJO, Japonija, bal. 12.
įnės, kad jas neįsiveržtų prie
teisėjo
1
St.
Louis’o univefsiteto atle
kas Seif’as neklauso
Lietuvon
ir
derėjosi
su
“
Mai
sam
pasauly
yra
Katalikij
BaNEAV
YORK,
bal.
11.
—
šai. Tos baimės nustelbimui — Iš Mandžiūrijos pranešta, 1
v.
tikos direktorius kun. J. J.
Feinberg’o.
yra reikalinga panaikinti di-jkad to krašto naują vyriau-' žn>’eios 3^°^ arkivyskupai ir Lakūnas pulk. Lindbergh’as sto” direkcija.
O’Regan’as, jėzuitas, 44 me
už savo pagrobto kūdikio grą
džiuosius ginklus. Be šių gink-1 sybę japonai turi suspaudę saskupai ir 55 kardinolai,
tu amž.
SMURTININKŲ AUKA
LIETUVIŲ MOKSLO
žinimą pagrobėjams išmokėjo
lų priešai negali įsiveržti. Ki-jvo žnyplėse taip, kad visokis
DRAUGUOS SUKAK
GRASINA IŠEITI IŠ
50,000 dolerių, bet kūdikis ne
taip gi jų jokia jėga negali vyriausybės veikimas japonų j
Automobiliu išvežę į lauku?
NUŽUDYTAS POLICTUVĖS
T. SĄJUNGOS
grąžintas.
sulaikyti.
! vadovaujamas ir be jų atsismurtininkai nušovė M. Gar
MONAS
Tai pripažino patsai lakū
J. Valstybių planui kai ku-'klausimo nieko negalima darymau’ą, 47 m ainz., vaisių pir
Šiemet sukanka 25-ri metai,
ROMA, bal. 11. — Italijos nas, kurs iš pradžių norėjo tą
rios valstybės pritaria.
!klį.
Vienuose namuose negrai
kai
Įsteigta
lietuvių
mokslo
vyriausybė
grasina
išeiti
iš
T.
žinią
užginčyti.
Tas reiškia, kad MfendžiūŽmogžudystė atlikta sai i a lošė kauliukus. Kilo barniai,
Sąjungos, jei Prancūzija ir to Išmokėtų banknotų serijų nu draugija. Draugijos valdyba
SERBU KARALIUS NORI rija neturi jokios sau nepriBlue Island’o miestelio.
muštynės ir pagaliau apsišau
liau sieks įgyti pirmenybę Eu meriai pranešti visiems kraš šias sukaktuves rengiasi iškil
klausomybės.
ABDIKUOT1
dymai. Nuvyko du negrai poropoje ir drums visų valsty to bankams. 50,000 dolerių iš mingai paminėti. Leidžia “Lie
5 SUŽEISTA
licmonai. Vienas iš jų nušau
tuvių Tautos” IV kn. 3 sąs. ir
bių tvarką.
HINDENBURGAS LAI
LONDONAS, bal. 10. —
mokėta penkdoleriniais, idėšitas, kitas sužeistas. Be to, pa
. j j v ,i gegužės 7 ir 8 dienomis turės,
MĖJO
Laikraštis “Sunday Express”
mtdolenmais ir dvidešimtdę- ^.^TTT ..
Clark gatvės gatvėkariui va šauti du kiti negrai.
XXIII-jį visuot. susirink. Va
PRANCŪZUA REIKALAU leriniais banknotais.
praneša, kad Jugoslavijos ka
žiuojant per geležinkelio patil
ldyba taip pat kviečia prie iš
JA
REPARACIJŲ
BERLYNAS,
bal.
11.
—
Vo

Dabar, kaip pranešta, pa
ralius Aleksandras nusprendė
tę staiga susprogo žemėje gaSUVAŽINĖTA 3 METŲ
kilmių ruošimo dėtis visus tau
kietijos
prezidentu
išrinktas
grobėjai reikalauja 50,000 dol.
pasitraukti iš valdovavimo, kazo vamzdžiai. Gatvėkario lan
MERGAITĖ
PARYŽIUS, bal. 11. — Pra auksu. Banknotus jie žada grą tiečius.
dangi jam nesiseka serbus su! šiandieninis prezidentas feld;gų stiklai sutrupo. 5 asmenys
kroatais ir kitomis slavų tau maršalas Hindenbu/rgas. Jis ncūzijos užsienių reikalų mi žintk
sužeista.
Laukiant gatvėkario ties 22- ;
nisterija paskelbė, kad Vokie
NELAIMĖ SU PATRAN
telėmis sutaikinti ir pačiam y- gavo apie 19 milijonų balsų.
ra ir Morgan gat. automobi- j
KOS ŠOVINIU
Tautininkų socialistų (fašistų) tija turi mokėti reparacijas. VYRIAUSIOJO TEISMO
ra pavojaus.
liaus suvažinėta, Fannie SamRASTA PASMAUGTA
Sako, apie tai negali būti dvie
Belgrade ši žinia nuginči kandidatas Hitleris glavo apie
NUOSPRENDIS
ma. 3 metų amž. mergaitė. Ji, t
Švenčionių apylinkėje du
jų
nuomonių.
13
-milijonų
balsų.
jama.
Whitingo miestely’ naktį mie buvo su motina.
kaimiečiai- rado seną patranAVASHINGTON, bal. 12.
kaj į ganiajam kambaryje pasmau
T>
..
, «, , . kos šovini. Atsinešę ji
ČILI VERŽIAS UGNIAIR
PRANCŪZAI
PRA

Pagaliau
vyriausias
krašto
tei
*
,
»
,
PALEIDO MIESTO
gta 12 metų amž. mergaitė DAUG ŽMONIŲ SAUGOS
vę, pradėjo daužyti, norėdami
KALNIS
DŽIUGĘ
smas nusprendė, kad prohibiTARYBĄ
Alberta Knight. Kambary vis
BALSAVIMO VIETAS
išimti paraką. Šovinys sproeiniai agentai negali daryt1
kas išversta. Matyt, plėšiko
. .,
go. du vyrus suplešvdamas vie
PARYŽIUS, bal. 11. — Pra L SANTJAGO, Gili, bal. 11. — ,kratų namuose, neturėdami
jn . . /
’
BELGRADAS, bal. 11. —
darbas.
\
Apie 41,000 sjiecialių sargii
.......
..
.
toje ir kelis sunkiai sužeisdancūzų
spauda
reiškia
daug
Tin
^
liririea
^akalnir,
arti
tam tikslui teismo “waranto
Karališkuoju įsakymu paleis
šiandie saugos lialsavimų viemas.
džiaugsmo,
kad
Hindenburgas
,
®
ftn
Fernando,
pradėjo
smarta šio miesto taryba. Vietoje
BALTŲJŲ RŪMŲ IŠLAIDOS j tas, kad neįvvktų kur koki sujos paskirtas majoras su išrinktas Vokietijos preziden-įkiai veržtia" Požeminiai Jun SUIMTI SAUSIEJI ŽMOG
-----------įsikirtimai. Be to, policija ir
GRIPAS PLEČIASI
WASHINOTON,
bal.
11.
—
dviem padėjėjais. Priežastis tu. Prieš 14 metų prancūzai! d^imai net Sio miesto aPyliaŽUDŽIAI
gi veiks.
Hindenburgą vadino didžiau- jkėae
- už 135 mylių,
Kongreso žemesnieji rūmai
nepaskelbta.
Dėl oro didelio kaitaliojimo- pripažino 985,892/161 dolerį iš
DALLAS, Tex., bal. 11. s.u savo priešu.
,
pusfi MOKESČIŲ
GYDYTOJAS GRIŽO
si gripo epidemija," kuri ligi laidų Baltųjų Rūmų išlaiky
Du prohibicijos agentai nužu
4,000 KOMUNISTŲ NU
šiol nebuvo smarki ir buvo mui, pildomajam ofisui ir įNENORI VYKTI Į MANPAVAGIAMA
dė valgomųjų daiktų parduo
KAUTA
Vaukegano gydytojas dt. A.
jau bepranykstanti, Kaune vėl vairiems boardams ir komisi
n
DŽIŪRIJĄ
CLEVELAND, O., bal. 11, tuvės savininką McClotblin’ą _ ,
E. Bndde, 48 m. amž,, grįžo
..... .
• ... įėmė plėstis. Serga keli tuks joms, kurių yra 29.
------------' — Laikraščio Chicagp Tribūne ir sužeidė
ŠANGTIAJITS, bal. 11. —
jo žmoną. Abudu |x_ s. r. x___ , ;ii______
namo. Jis buvo pagrobtas. Pi
tančiai žmonių, kitiems liga
Kinų kariuomenė nukovė 4,000 PEIPINGAS, Kinija, bal. j redaktorius ir leidėjas pulk. žmogžudžiai areštuoti. Vienas
ktadariai jį paleido radę, Wad
sudarė sunkių komplikacijų.
5 ASMENYS ŽUVO
komunistų Hankowo apylinkė 11. — T. Sąjungos komisija,! R. R. McCormick’as čia kal- jų pirmiau yra nužudęs žmo
ne tas, ką jie norėjo pagrobti.
SPRINGFIELD, III., bal.
se.
kuri prisiųsta ištirti Mandžiū bedamas pareiškė, kad viena gų. Pats distrikto prokuroras
GRIPO EPIDEMIJA
12.
— Keturių aukštų mūri
ORO STOVIS
rijos stovį, atsisako vykti į šį pusės sumokamų fedleralių mo juas kaltina.
niam
name
ištiko
sprogimas.
Vilniuje
labai
išsiplėtė
gri

DARBINAS, bal. 11. — Nu kraštą, kadangi japonai neno kesčių pavagiama. Anot jo,
CHICAGO IR APYLIN
žudytas kinų kariuomenės va ri ten įsileisti Kinijos atsto visi Waahingtone veikiantieji Vienas plėšikas apiplėšė A- po epidemija. Skaičiuojama, K*ilo gaiffras. Žuvo 5 asmenys.
ši.hpIi, p
saulėta;
das gen. Ting Čao, kurs ko vo, kurs* kartu su komisija no biurai yra nė kiek geresni už valon teatrą, 1641 E. 70 gat. kad dabar Vilniuje gripu ser Sprogimo priežastis dar nepa KE: s
kiek šalčiau.
tirta.
ga per 4000 žmonių.
rėjo vykti.
rakieterius.
Pagrobė 100 dolerių.
vojo prieš japonus.

lietuvius kandidatus

Japonai Mandžiūriją laiko
stipriose žnyplėse
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DIENOS KLAUSIMAI
BALSUOKIME

,
‘
«
.
•

•
J

Šiandien rinkimų diena. Renkami partijų
kandidatai į Įvairias valdžios vietas. Dėl to
svarbu, kad visi piliečiai balsuotij ir balsuo
dami su dideliu atsargumu parinktų tinka
mus žmones.
Rinkimų agitacijos metu matėme visokių
kandidatų, girdėjome visokiausių kalbų, o vpač daug pažadų, kurie, paprastai, nieko ne
reiškia, nes jų daugumas neįvykdoma gy
venime. Nedaug galima tikėti tiems kandi
datams, kurie savo pažadais taip toli nuėjo,
kad be krašto gerovės grųžinimo, be alaus
grųžinimo, žadėjo sustabdyti kinų-japonų ka
rų. Tokie kandidatai nėra nuoširdūs, jie prigaudinėja visuomenę. -Dėl to jie neverti para
mos, nes jais negalima pasitikėti Čia reikalin
gas atsargumas.
Amerikos visuomenė šiuo atžvilgiu kaip
tik daug klaidų pridaro. Ji eina paskui tų
vadų, kurie daug kalba, žada, daug triukš
mo kelia. Dėl to ir netenka stebėtis, jei valdi
ninkui savavališkai elgiasi, tik savo partijų
ir asmens reikalais tesirūpina, eikvoja
žmonių sumokėtus pinigus, apkrauna nepa
keliamais mokesčiais. Jei padorieji piliečiai
galėtų susitarti, susiorganizuoti ir atiduoti
savo balsus ne už partijų bosų paskirtus, bet
pačių žmonių parinktus kandidatus, — tada
kraštas prieitų prie tvarkos ir gerovės grei
čiau susilauktume.
Šį kartų su pasitenkinimu tenka konsta
tuoti, kad sųjūdis dėl parinkimo tinkamų žino
nių į valdžios vietas yra prasidėjęs. Visame
krašte politika pradeda domėtis ne tik “iš
profesijoj politikieriai’’, bet rimti visuomenės vadai Jie svarsto, galvoja, parenka tinkainus žmones ir juos visuomenei rekomen-

duoja. Tokių žmonių rekomendacija sektina,
r.es ji naudinga kraštui ir žmonėms. Ir šian
dien balsuodami, į tai atsižvelkime.
X
Mes lietuviai, ligi šiol jei ir dalyvavome
politikoj, tai nesusitarę, neorganizuotai fr dėl

LINKSMA ŽINIA: AIRIJA
IŠGELBĖTA!
(Pabaiga)
“Pabaigoj”, rašo autorius, “ norėčiau
prašyti trijų mažų dalykų:”
1. Nesityčiokime• iš abstinencijos, ypač venkim nepakenčiamų ir jžeidžiajieių
išsireiškimų: “boba”, “blaivininkas”,
“ brostvininkas ”, “antialkoliolikas” , da
vatka’ ir t. t., o jų vietoj vartokime tik
vienų tikrų, gražų vardų, “abstinentas”.
Niekad neverskime - kitus gerti jiems ne
norint, bet palikime kiekvienam laisvę.
Aetatem liabet. Jis pats yra pakankamai
senas ir žino, kiek jam gerti.
Kų, ar per daug reikalaujama f...
2. Airijoj dažnai pasitaiko, kad, tė
vui esant girtuokliui, moteris ir vaikai pa
eiryžta būti abstinentais, — norėdami tė
vų išgelbėti. Dažnai jiems gerai pavyksta.
Tad mrfno prašymas būtų toks: Kad kiek
vienas dvasios vadas atkreiptų akis į šią
paprastų gelbėjimo priemonę toms šeimy
noms, kuriose tėvas ar gal sūnus yra pa
sidavę girtavimui. (Sprendžiant pagal ma

to nieko gero nepasiekėme. Šiandien visi bal
Kun. M. Kriaučiūnas
suokime. Balsuokime už lietuvių kandidatus,
o taip pat už tuos, kurie mūsų dienraščio- bu
Didelės depresijos pasekmės džiaugti nerriklausnmn I įct
vo rekomenduojami; už tuos, kurie mums,
neaplenkė nė Atrantiko didini va. Svarbu, kad visi šių ve alietuviams, tinkamų pripažinimų duoda.
Balsuokime, bet tik tiksliai ir atsargiai. vių bendrovių: Cunard, Red rų vykstantieji Lietuvon vykStar, U. S.
ir kitos žymiai tų vien per Klaipėdų jūrų ke
numažino keleiviams kainas, liu.
VOKIETIJOS PREZIDENTAS
Didžiųjų bendrovių pėdomis Klaipė'*< * kiašto vokiečiai,
Vokietijos prezidentu vėl išrinktas Hin- ;Pri^‘JO sekt* u* mažosioms, padedami visos Vokietijos, vi
denburgas. Tai labai reikšmingas ir svarbus jkad ^utų .k*lelvlų (pasažie-lS(,k ių partijų varo didžiausių
dalykas. Jis svarbus pačiai Vokietijai ir taip
laigl hetuviains narin agitacijų prieš lietuvius ir Lie
: tiems ir galintiems šių vasa- tavų. Vokietijoj besimokanlie
pat svarbus jos kaimynams.
Irų aplankyti savo senųjų Tė- ji lietuvių studentai buvo vo
Prieš rinkimus ir rinkimų metu dauglyynę Lietuvą, kelionė atsieis kiečių studentų apstumdyti ir
karščiavosi fašistai su Hitleriu priešaky. J i.e įkeliomis dešimtimis dolerių pi iš universitetų išvaryti. Eitkū
grasino visiems ramybę mylintiems žmonėms, I gjau ..
nuošė užpulti ir išvaryti ten
grasino demokratijai, o ypač Vokietijos kai Valstybės, kurios geografiš atvykę lietuviai, nors jie ten
mynams. Jei Hitleris būtu buvęs išrinktas pre kai yra atskirtos nuo jūrų de vokiečiams gerų bizni dūrė.
zidentu, Vokietijos demokratijai būtų buvęs da didžiausių pastangų, kad Todėl nė vienas amerikietis
smogtas skaudus smūgis, respublika būtų bu kokiu nors būdu prie jurų pra , susipratęs lietuvis neprivalo
vus išstatyta rimtam pavojui. Išrinkus Hin simušus, Kitos gi daro didžiau vykti Lietuvon jokiu kitu,
denburg’ų, tie pavojai pašalinta. Valstybės vi įsjų kliūčių, kad pirmosios in kaip tik jūrų keliu tiesiai i
duje bus palaikyta normali tvarka ir kaimy- Įbūtų prie jūrų prileistos,
Klaipėdų. Vykstant per Vokie
nai bus ramesni, nes mažiau bus kurstymo
Turkai iki šiol valdo už- tijų, labai galimas daiktas, su
prieš juos.
grobtąjį graikų Konstantino i'anatizuoti hitlerininkai (fašis
Hindenburg’ų rėmė visos demokratiškai polį vien dėl to, kad Anglijai tai) ne tik daug nemaloni.mo
nusiteikusios partijos. Jį rėmė ir katalikai, ir Prancūzijai buvo svarbu ne-'gali padaryti. Jau yra ir nuliitler’į rėmė tie, kuri o-pilni keršto, neapy išteisti Rusijos iš juodųjų jū-!kentėjusių: į Hamburgu atvy
kantos, ištroškę naujo karo su savo kaimy rų. Belgija džiaugiasi savo ne kę pirmieji šį pavasari lietu
priklausomybe (nors belgai nė viai amerikiečiai patyrė daug
nais.
savo kalbos neturi) vien dėl nemalonumo; su jais pasielg
Išrinkdami prezidentu Hindenburgų, vo to, kad Anglijai yra naudin-fta labai nemandagiai, atimta
kiečiai parodė lojalumų savo respublikai, o ga atstumti Vokietijų nuo to cigarai, cigaretai, bagažas neŠv. Jurgio par. antrasis klebonas, kurs ilgai ir ištver
taip pat pasitikėjimų HinJenburgu, kuris ir jurų pakraščio.
Į tiksliai užčekiuotas ir t. t. Ta mingai toje parapijoje darbavosi, jo rupesniu pastatyta
karo metu ir po karo pasiliko vokiečių tau
Senovinės Lietuvos valdo- bai galimas daiktas, lietuvius bonija, bažnyčia ir mokykla,
tos vadu.
vai nenumatė, kokios svarbos gali ir iš traukinio išvaryti ar Didžiuokimės, turėdami siu o
Reikia tikėtis, kad, praėjus rinkimų karš j .ra turės valstybiniame gy- ba akmenimis apmėtyti, kai}) jūrų r oštų ir juo visi naudo
čiui.
santykiai .a-p Li tu.o- ir Vokieti v^iime ateityje; jie Lietuvos. Lietuvos generalini konsula- kimės. Naudodamiesi Klaipė
jos greitai susinormuosių.
jūrų pakraščiais nė nesirūpi- tų Berlyne. Iš vokiečių gali dos i ostu, mes pagerbia E i ė
no, juos užleisdami vokie ma visa ko tikėtis. Pasaulinio Lietuvos jūrų paluaštį ir Ne--------------- 4Šv. Jurgio par. jubiliejus sėkmingai pra čiams, o patys traukėsi vis to karo pradžioje jie kai}) padū imuno įtakų.į Baltijos jūra.
ėjo. Tai buvo svarbus ir reikšmingas įvykis iyn nuo jūrų Rusijos link. kę puolė Rusijos ambasadorių
Į LIETUVĄ TIK PER
Mat, tuomet jūra dar neturėjo Berlyne, vos pavyko gyvam KLAIPĖDĄ!
Cliicagos lietuvių katalikų gyvenime.
garo ,įega varomų laivų, *dėi į pasprukti.
K. J. Krušinskas
SLA. rinkiniai eina socialistų naudai. At- to "jūrų susisiekimas neturėjo
Kad išsisaugotų labai gali- i
Fed. Sekretorius
Kun. JURGIS KOLES1NSrodo, kad tautininkai netenka paskutinės po- didelės reikšmės. Kas kita da nių nemalonumų, nė vienas su I
KIS, pirmutinis šv. Jurgio pa
zicijos, kurioj jie gana ilgai laikėsi.
bar.
sipratęs lietuvis bent šiais nie MEDAUS MENESIO SALA rapijos klebonas.
JAUNAVEDŽIAMS
,
,
Naujai atgimusi Lietuva fais nė nebandys vykti kitu
Šiandien visų kandidatų į įvairias vai 1>uvo Jaįminga tuo kad j(;S kaip jūrų keliu Lietuvon.
per savaitę. Į salų bus įleidžios vietas kinkos gerokai dreba. Visi ne-!, ioi> jau gerokai nutautinu jū Ka:p visa vokiečių tauta stoRoma. III. 22. Italų vyriau-Į (|Hani,>a ,iktai poros,
|H)|.oa. kurios
kantriai laukia “rinkikų teismo” sprendimo. rų pakraščių
ja
už
keletu
vokiečių
Klaipė,
b
yj
M
-,
s
įsakymu,
maža
sala
A/l
ntojai, bet
jalės pristatyti jungtuvių mevis dėlto Lietuvai sugražinti. !doje’ taip n,eS’ Ameriko!i> lietu rijos luroi paskiriama speei-i p.įkas
Lindbergh’o garsaus lakūno, kūdikio dar Ir mes, Amerikos lietuviai ku A ,al’ tuo labiau turime stoti aliai aunavedžiams medausi
nesurado. Ir 50 tūkstančių dolerių sumokėjo rie sudarome kuone trečdalį Lietuvai pagalbon — susti- mėnesiui praleisti. Tuo nori
SERGA KUN. KRU
tačiau nieko iš to neišėjo. Greičiausia, pini- lietuvių tautos, turime ger’au printi vienintelį jos jūrų uos ma pritraukti daugiau turisto j
PAVIČIUS
tų, Klaipėdų
gus sumokėjo tiems, kurie to kūdikio nėra nė i,,ios progos aplankvt; saVu
į ltalijų. Sala, kuri yra ketu-!
matę. Spaudos smulkūs aprašinėjimai to bai-Įsiutę, nesiekdami jo
Parirodykime prūokarns e- rių angliškų mylių ilgio ir 11/į
saus jvykio, be abejonės, daug kenkia kūdi-!kių kitu vaktybių, bet Uodai sų susipratę lietuviai, nesiduc mylios pločio, yra nepapras
Kun. M. Krupavičius guli
kio suradimui.
Įjūrų Vo,-U per Klaipėdų>No- kime, kad jie mus azijata’s tai graži. Joje statoma visa Lietuvos universiteto ausų, no
eilė mažų patogių vilų poro sies ir gerklės klinikoj. Jam
e "
~
' rintieji - Nemunu net iki pat pravardžiuodami išnaudotų.
Naudokimės nupigintomis ms, kurios norės gyventi visiš-. padaryta nosies operacija. OSkaitykite ir platinkite lietuviu Į Kauno,
katalikų vienintelį dienraštį “Drau i
KaiP kasmet,, taip ir šie laivakorčių kainomis; kurie kai atsiskyrusios. Kitos po peravo dr. Zubkus. Ligonis
tik gali, vykime Lietuvos ap- ros galės apsistoti viešbuty, jaučiasi gerai. Temperatūra
g?” ir retnkite visus tuos profesioi1'"’’ ”°”
lank :i, bet tiktai jūrų keli t, kurio personalų sudarys vie normali.
natas ir biznierius, kūne garsinasi ,etas
lietuvi„ vyUs , tiesiai Lietuvon, per vieninte tiniai gyventojai. Garlaiviai į
jame.
lankyti savo tėveliu ir pasi !i Lietuvos uostą — Kiaipėdų. j salą atplauks tik vienų kartų
Liežuvis lot, ne vyžom klot.

LAIVAKORTĖS ATPIGO!

Išeina kusdien. išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metam* — 18.00. Pu
sei Metų — $3.50. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija 08c
Bendradarbiams ir korespondentams raštų uegrų,fana. jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimu kalnoe prisiunčiamos pareikalavus.
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no patyrimų, šeimos nariai džiaugsmingai
sutiktų su šiuo pasiūlymu ir po kiek laiko
būtų dėkingi u’ž tai kunigui). Malda, da
rant savo pasižadėjimų, (tik, Dieve sau
gok, ne su nuodėmė o juo labiau su sun
kia nuodėme) galėtų būti kad ir tokia:
“O, mano Jėzau! Iš meilės Tau ir Tavo
kaičių skausmų bei mirties garbės, ypa
čiai Tavo begaliniam troškimui ant kry
žiaus, kad atlyginčiau Dievui už nesusival
dymo nuodėmes, kad savo pavyzdžiu pa
gelbėčiau vargšams girtuokliams ir jiems
išmelščiau iš Dievo atvirtimo malonę, tvir
tai pasižadu Tau atsisakyti nuo visų alkocholinių gėrimų”. Jei šis pasižadėjinms
būtų kasdien, dar per bendrų vakarinę
maldų, atnaujinamas, ir jei tėvas ar su
nūs matys, kaip kiti šeimos nariai, — o
gal dar net ir kiti pažįstami namuose pri
sidėtų prie to, — diena iš dienos karžy
giškai daro aukų ir vištai jį mylėdami, jo
nemirštamos sielos labui, tai tikrai išsi
pildys viltis, kad jis savųjų pavyzdžiu ir
auka gaus iš Dievo malonę, net ir pats
panorės ryžtis pradėti kovą su alkoholiu.
3. Ar Vokietijoj geriau stovi šie da
lykai, kaip Airijoj prieš 30 metų! Oficia-

kie

lūs statistikos daviniai labai ryškiai kal
ba ir parodo, kad metinė alkoholio nor
ma vienam žmogui Vokietijoj sutinka su
Airijos norma prieš 30 metų. Imkime tik
vieną faktą: Alaušu suvartojimas vienam
žmogui per paskutinius metus Vokietijoj
taip pašoko: Per 1923 m. — 44,9 litrų;
1924 .. 60,4; 1925 — 75,4; 1926 — 76,1,
1927 — 80,8.

Taigi iš čia matyt, kad per septynias
metus pasiekė dvigubą normą... Arba vo
kiečių vyskupų Ganytojiškas laiškas su
bauginančiais skaičiais! Austrijoj ir Švei
carijoj yra taip pat panašiai. Tiesa, alkocholis Airijoj buvo vartojamas labai kenk
smingoj formoj whisky, o Vokietijoj vi
sur figūruoja alus. Tačiau nors alus yru
kiek ir ne toks kenksmingas, kaip degti
nė, bet klausimas dar, esant tokiai- eko
nominei pokarinei krizei, Vokietijoj pa
prasta liaudis ar nevartoja dar baisesnių
girtavimo priemonių, kaip brentspiritį, le
natūralų ir k. Toks tautos pr pašlijimas
yra dar baisesnis, nekaip Airijos.
Iš visų Vokietijos provincijų ir iš vi-

»ų tautos luomų girdėti liūdni dejavimai,

nusiskundimai dėl augančio svaigiųjų gė
rimų vartojimo. Paskutiniu laiku buvo
viešai paskelbti tiesiog pasibaisėtini sta
tistikos daviniai. Jie duoda baisų vaizdą
plačiųjų žmonių masių skurdo, kurį alkocholis kasdien iššaukia. Apie šį skurdj
dar daugiau pasako sveikatos reikalų ir
jaunimo vadovai, ligoninės, kvailiųjų ir nu
sikaltėlių namai girtuoklių aprūpinimo ir
gydymo įstaigos. Vokietija kasmet išlei
džia 4’/2 milijardo markių svaiginantiems
gėrimams, be to dar skiriami 2 milijar
dai markių ligonių ir auklėjimo namams.
Šita OV2 milijardo suma pirštu prikiša
mai rodo, kaip greit auga alkoholizmo
pavojus.
Vis dėlto vienu atžvilgiu Vokietija
dar yra laimingesnė už Airiją prieš 39
metų. Ji jau turi daug organizacijų, ku
rios stengiasi išvesti tautų j šviesesnę ateitį. Dėl to šio straipsnio autorius krei
piasi į dvasios vadus, ypačiai į jaunimo
dv. vadus, kad jie ragintų jaunimo vyrus
ri mergaites su visu dvasios uohunu imtis
to kilnaus darbo ir karžygiškai, kaip tie
“pionieriai”, visose gyveninio srityse
skinti kelią abstinencijai.
į

Mūsų jaunutė pokarinė valstybė per
gyvena tų patį dvasini ir materialinį krizį. Ir jų tyko praryti baisios girtuoklia
vimo bangos. Dėl to kiekvienam mūsų
kilnaus jaunimo idėjos kovotojui turi būt
veikimo akstinai: “Jaunimo vadai, į jū
sų rankas yra pavesta ir mūsų brangios
tėvynės Lietuvos ateitis. Dėl to, kaip ga
lingi vadui, meskit savo jaunu entuziaz
mu liepsnojančiam jaunimui šūkį:
Moksleiviai, moksleivės!
Į frontų!
Studentai, studentės!
Ateitininkai, ir pavasarininkai!
Skautai ir šauliai! »,

Vyčiai ir vytės!
”
Ūkininkui ir darbininkai!
Ir visa šalis į vienų galingų frontų
prieš pragaištingų alkoholį! Jeigu mes ai
rių jaunimo pavyzdžiu užsidegę, energin
gai ir pasiaukoję nesvyruosim atkaklioj
kovoj su baisiu alkoholio priešu ir suda
rysiu! galingų kokių 500,000 “pionierių”
į būrį ir vardan Dievo stosim į kovą, ta
da mūsų tautos ateitis bus laiminga.

Jos likimas yra mūsų rankose!
Sulietuvino stud. St. Šerkšnas
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TRECIAS PUSMUJONINKAS!
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aunimui pažinti tai, — kas
bloga ir kas gera, ir kas jo,
tautos ir visuomenės gyveni
mui bei gerovei reikalinga?
Duokit —alinimui pabusti ir
suprasti tikrus gyvenimo tikslus, uždavinius — nemigdykite jo! Bent mes, lietuviai,
susipraskime. x

sidėus turtų ir pasiruošusi važiuoti. Jos “busimasis vyras”
ir nesulaukusi. Tada pasiskun
dusi pol. Paskiau per tardy
mų pasirodė, kad šis vyras esus tikras Melanijos Voroncovos vyras Simonas Voroncovas. Prie tokio šantažo prive
dęs nedarbas ir bado pavojus,
Žemaičių Jonas paklausęs apie sužadėtinės pi
nigus ir paprašęs visokiems
ŽMONA IŠPIRŠUSI SAVO

reikalams šiek tiek pingų. Ši
davusi. Važiuojant, stoty “su
žadėtinės” paprašęs mylimo
sios, kad jo truputį palauk
tų, o jis nuėjęs “reikalų su
tvarkyti”. Maslobova laukusi
1919 m., išsigandęs tuomet pra
sidėjusių komunistinių riaušių.
Jis mirė 1932 m., kaž kodėl
tų knygučių iš slaptos neišė
mus.
/

Vienam amerikonų žurnale drūs ,naudingi sau, tautai ir
Gubysta kontesto lyderis. Ne tik pralenkė Alex Matthews rašo apie vi žmonijai žmonės. Reikia ne
Varakulį, Stulginskę ir Janušauską, bet neatsi suomeninį jaunimo gyvenimų. drausti, bet raginti jaunuo
laikė nė du pirmutiniai pusmilijoninkai. Janu Jis rašo: “Mes turime pakan lius: tegu nuo pat jaunystės
kamai supratimo, kad galėtu
suprasti gyvenimo
šauskas pralenkė Varakulį. Nepasilieka nė me matyti, kuo užimti mūsų stengiasi
tikslų. Jaunas jo siekdamas,
Stulginskas. Aukškalnis su Grybu vejasi Valan prezidentai, mūsų gubernato suaugęs galės būti išmintingu
riai, mūsų majorai, mūsų poli ržmogum ir geru “diplomatu”
čių, Rėkus - Kazlauskienę.
cijos departamentai, kad kų visame kame.
Jo smagenys
Kontestininkų kova dėl pir ANTRAS KONTESTININ- nors veiktų. Tik sau šliaužio jau bus išmiklinti, išlavinti ir'
VYRĄ.
ja visų gyvenimų ir viskas.
menybės eina visame vajaus
KAMS ĮSPĖJIMAS
bus supažindinti su visa kuo,
plote. Praėjusios savaitės ek
Bet visai užmirštamas mū kas yra gera, kas bloga žmo Kažkoki Olga Maslobova Ry
Automobilio knygutės ‘Dra sų mokyklos, mūsų tėvai su nijos gyvenime, koks turi bū
stra lenktynės jau davė tris
goj turėjusi gerų tarnybų, su
pusmilijoninkus. Stancikas su ugo’ ofise tirpsta kaip pava savo vaikais, mūsų kolegijos. ti ir tt. Juk visi įžymūs moks
sikrovusi pinigų, tik viena ne
Rašinskiene buvo pirmutiniai. sario sniegas. Gegužės mėne Jose reiškiasi pusiau apmiręs lo, politikos vyrai, visuomeni
Pamatę paveikslus ‘Drauge’, sy gali jų pritrakti. Admini veiklumas, koks buvo tik žilo ninkai savo aukštos padėties laimė, kad negalėjusi i surasti
6 tūbų Baby G.rand. Pa
kai kas gal pamanė, kad da stracija praneša, kad daugiau je senovėje. Ten vaikai moko visuomenėje pasiekė, nuo jau vyro. Kažkurių dienų atėjusi
pas
Maslobovų
19
m.
amžiaus
gauna tolimas stotis ir
bar jie jau “amižinai” paliks nespausdins. Tat, kontestinin- mi skaityti, rašyti — gerai. nu dienų stengdamiesi pažinti
tautos
ir
žmonijos
reikalus,
la
n,
°t
el
’
s
Melanija
Voroncova
Police Calls
kontesto viršūnėje ir niekas kai, pasiskubinkit iš anksto Mūši} kolegijos duoda šiokių
ir
ėmusi
pasakoti,
kad
ji
pažįs
Tiktai .
nepajėgs jų pralenkti. Bet ne. pasiimti, arba rezervuoti tam tokių idėjų, šį bei tų, ir vis vindamiesi teoriškai ir prak
s14.95
tanti jaunų, gražų vyrų, kuris
Gubysta pirmutinis iš naujo tikrų skaičių, kad vėliau ne kas. Bet kiek tie vaikai mo tiškai.
Trumpųjų bangų Sliort
puolė, ir ką matome: pirmieji reiktų gailėtis. Atsiminkit, va- komi apie sąvei kų jie žino Tad kodėl šiandien pavydė noris vesti. Tai esąs turtingas
namų
savininkas
iš
Mintaujos.
Wave Conventer. Prijun
pusmilijonininkai — “cieso-j jus baigsis gegužės 29 d., Vy !apie kokių nors tvarkų, apie ti mūsų jaunuoliams tos lai
Kitų
dienų
pas
Maslobovų
a—
nu,
1
tauto
darže.
Į
daržų'
bus
atgus prie jūsų radio gali
rius’ ’sn “ciesorienę”
susilaikymų valgyme bei gėri mės? Juk dėl to, kad būtų tėjusi Melanija V. su vyru, ku
ma pagauti visas tolimas
versti nuo “sosto”.
(Gaila, vežtas naujas Sthdebaker’U. me, kad būtų 100 nuošimčių lengviau visur išnaudoti juos,
rį
pavadinusi
Belovu.
Šis
vykad neturime Gubystos pa Tūkstančiai Chicagos ir apy sveikatos? kaip reikia gerai apsukti ir apeita Juk šiandie
ir Europos stotis
ras
iš
pirmo
sykio
pasisakęs,
veikslo; būtumėt pamatę tų e- linkės lietuvių norės žinoti, kas gyventi, suprasti teises, kam beveik visa didžioji prekyba,
M 4.95
nergingų kontestininkų). Bet laimės “Draugo” vajaus do reikalinga prohibicija ir kaip aukštoji politika, didžioji ga- kad esąs įsimylėjęs į Moslobo
MAJESTIC radio ir phonografas krūvoje su 12 lietu
ar manote, kad jau viskas ?-A- vanas ir kam teks Studebake- ji Vykdoma? kaip pažinti vi- lingijo spauda yra žydų ran vų ir prašęs jos rankos. Vė
liau atėjęs vienas, atsinešęs
viškų rekordų ......................................... $69 >50
naiptol. Pažvelkime į Janu r is. Visi važiuos į piknikų\8ug gyvenimo reikalus?
kose. —
degtinės,
abu
jaunavedžiai
įNAUJAS automobilių radio vertės $65.00 lengvai įde
šausko, Varakulio, Stulginsko Todėl iš anksto reikia visi lie Jei mūsų vaikai būtų moko Kada mes tikrai pabusime
sigėrę,
susižiedavę
ir
nutarė
stovį. Ir jiems mažai trūksta tuviai aptarnauti tais automo
damas į jūsų automobilių. Su įdėjimu už $29.00
mi apie save ir savo gyveni iš to letargo miego? Kada jau
persikelti
gyventi
Mintaujon.
iki pusmilijono.
“Beeinu”, bilio tikietais, kad pikniko mų, tai šiandien nebūtų to bai nimo auklėtojai, mokytojai ir
ATPIGINTA kaina ant Hoover dulkių valytojų, vertės
kad šių savaitę vienas iš jų dienų prie “geito” nereiktų saus kriminalizmo. Kas dabar vadai susipras -ir duos progos; Maslobova atsakiusį butų, su
$55.00.
Su visais pritaisymais dėl valymo kambarių
o gal ir visi trys) paliks pus- brangiau už įžangų mokėti. yra visų atsakomingiausias už
už............................... .........
$23.50
milijonihku. Ne tik ga’.i pusini
Didžio saizo THOR skalbimui mašina už $77.50
tų visų ėjimų bloga kryptimi ?
lipnoinku palikt:, bet ir Gu St., Gliicago, III......... 500,050
Tegu mūsų mokyklos imasi
GRAŽUS VICTOR REKORDAI
li. 1 ai padam' tų prt, kų jis
O. Rašinskienė, 1639 S. 50 aktyvaus darbo, tegu i duoda
padarė Stanciku1, ir Bašins Avė., Cicero, III .... 500,010
už mažiau kaip pusę kainos
tai, kas mūsų vaikams reikia
ke nei.
Vad'nas, gyvename
VERTĖS 75c. — PO 35c. ARBA 3 UŽ $1.00
P. Varakulis, 724 West 18 gyvenime pažinti, žinoti, o tu
išvakarėse naujų supraiz’ų.
14042—Užmiršai Tėvų Kapus ir Laivyne — įdainavo Butėnas
St., Chicago, III......... 485,150 omet išnyks tie baisūs kruni14029—Linominis ir Užgavėnės su orkestru.
Negaliu iškęsti nepranešęs
14024—Nepamiršk Manęs — Polka ir Vilniaus Valeas.
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
A. J. Janušauskas, 1301 S. nalizmai ir kiti negeistini dar
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Bankietas veseilės orkestrą.
Staniuliui.
V a r k a
bai.
”
14025—Pas Močiutę Augau ir Sėdžiu po langeliu.
aplankyti
savuosius,
laivų
kompanijos
papigino
laiva

lienci, Mandravicku., Petraus J**?“1 **•’ ,Ci.cer0’ 111 " 483,600
14041—Diemantas Polka ir Gėlynas P-olka.
Tiesa ir mūsų lietuvių tarpe kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar į
14009—Molio Uzbonas, Sakė Mane šiokia.
kai. Gilienei i, Valančia, apie: A‘ Stal«”“k“> 1628 s- M
14014—Burdingierius Praktikuoja ir Klausyk Mylimoji.
Floridą,
vasaros
laiku
atostogų,
patartina
geriau
va

yra
tokių:
te,
kam,
girdi,
rei

LIETUVOS VIEŠBUČIO “METRAPOLIO” ORKESTRAS.
besiartinantį pavojų iš Aukš- Avė., Cicero, III......... 483,500 kalingi tie visi pašaliniai dar- žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
M. Hofmeklerio, Diriguojamas — įdainavo: D. Dolskis
S.
Staniulis,
6651
S.
Talman
kin. i o, Gryb^, Misiūno, Kaz
16255P Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas
— Orkestras su
Avė., Chicago, III. .. 364,300’bai’ politikavimas ir t. t. E- laiką praleisi.
Sudiev, Sudiev, Fokstrotas
— Incidentai Singing
lam kienės, Rėkaus ir kitu.
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
M. Varkalienė, 6315 So. Lin sų, mokykloje tik turi skaity
Fr. Yotko, Diriguojamas — jdainavimu: J. Zack ir A? Shuck
Štai anądien Aukškalnis coln Avė., Chicago, III. 325,520 ti ir rašyti, tai ir viskas. Gir Pirmoji ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES
16254F Aukšti Kalneliai
Orkestrą wlth
Ak, Norėčiau
Incidentai singing
per paštų atsiuntė naujų bal V. R. Mandravickas, 815-45 di, kai jie baigs mokykla, tuo 28 D., i Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRAS, M. Hofmeklerio Diriguoja
ma su V. Dineikos i.r J. Petrausko jdainavimu.
sų, o pamatęs, kad Valančius St., Kenosha, Wis. .. 319,150 met jie ims suprasti ir kitus Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
16252F Kukutė, Valeas ir Myliu, Tango.
toli jį užpakaly paliko, pra P. Petrauskas, 14 Johnson |gyvi nbno įkalus.” Vadina- Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
16253 Suktinis ir Lietuviškas Popuri.
MAHANOJAUS LIET. MAINIERIŲ ORK„ Fr. Yotko Diriguojamas
I • • •
•
•
*. v
Klaipėdą.
ėjusį šeštadienį pats “jovi- st., Binghamton,' N. Y
si, jeigu jau jaunuolis užaugo
Jdainavimu: J. “aek ir A. Shuck.
16251F Rinkai Man Bernelį ir Adomo ir Jievos, Polka.
LAIVAKORČIŲ
KAINOS:
jos” pas vajaus vedėjų. “Neatsprašant, mulkiu surambėjo,
......................................308,490
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIAI.
IŠ NEW YORKO 3-čla klesa j Klaipėdą .... $75.50
sulaukimas”, pasakė Aukškal
16227F Jurgio Polka ir Ūkininkų Polka.
jo
smagenys
sustoržievėjo,
ir
Ag. Gilienė 3131 Emerald
16203F Šiaulių Polka ir Pavasaris Polka.
į abi pusi................................................ $125.50
nis,
“kad
Valančius
jai
ar
jam
visi
gyvenimo
ide

16191F Tamošiaus Polka ir Panelės Patogumas.
Avė., Chicago, III. .. 275,940
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
16162F Gaspadinė Anų. Dienų ir Zanavikas,—įdainavo: Jurgis Aranant
manęs
pirmenybę
alai
nežinomi
ir
nereikalingi.
skas, Stasys Pauras, Baritonas ir Juozas Antanėlis. Tenoras
A. Valančius,1226
S. 50
kalingus
kelionei
dokumentus
ir
už
patarnavimą
nieko
su orkestros akompanimentu.
turėtų! Aš taip pat kaip ir
Ir
tie
nelaimingi
jaunuoliai
Avė., Cicero, III. 224,500
16226F Sunku Gyvent Našlaitėliams ir Garnys Atplezdeno.
neskaito
—
patarnauja
veltui.
jis esu žemaitis. Dėsiu pastan
16222F Artojaus Daina ir Svajonių Naktys.
J. Aukškalnis, 1354 Harri pasilieka uzurpuoti be to sa
16214F Sudiev, Panaitėlė Ir Marsalietė.
Šie
laivai
išplaukia
iš
New
Yorko
sekančiomis
gų pavyti ir pralenkti ne vien
16176F Muzikantai Rėžkit Kazokų ir Atsimeni Tų Dienų.
son St., Gary, Ind. .. 198,300 vo gyvenime pažinimo.
dienomis:
16171F Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės.
Valančių, bet ir Gilienę ir ki
Nežinia,
kodėl
mūsų
auklė

KAINA 75c. VIENAS
Grybas, 2244 W. Adams
Balandžio—April
20 d. — EUROPA
tus!”
Na ir žiūrėsime, kų
tojai
— mokytojai mūsų jau
<St., Chiiago, I1U .... 195,870
Radio Tūbos R. C. A. ir Cuningham po .,
79c
”
”
23 d. — FREDERIK VIII
Aukškalnis padarys.
nimui pavydi tabulybės. kad
Misiūnas, Roseland, III. 245
”
”
29 d. — COLUMBUS
Kitų išdirbvsčių Radio Tūbos po ...
49c
Grybo “šėrai” taip pat ky*
jie būtų gabūs, apsukrūs, guW. 108th St................ 160,470
Gegužio — May
5 d. — BREMEN
Elektrikiniai Rcfrigeratoriai Majestic, Norge, Servel,
la. Ir jis eina ant Valančiaus,
”
”
14 d. — PARIS
O Kazlauskienė, 4356 S. Herrin, III................... 24,800
Sparton, Starr ir kitų, žemos kainos po $99.00
Dilienės ir kitų. Rėkus grasi
”
”
17 d. — COLUMBUS
Rockwell st., Chicago 160,350 Ip. Taruška, 2334 S, Oakley
ir aukščiau
na Kazlauskienei ir Misiūnui.
”
”
28 d. — FREDERIK VIII
Rėkus, 1850 Wabansia avė., Avė., Chicago, III. .. 20,350
Bet kažin, gal toji kontesti
Birželio — June
3 d. — ILE DE FRANCE
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
ninkų grupė, pradedant Sta- Chicago. '11................ 154,963
”
•
”
7 d. — BREMEN
niuliu ir baigiant Valančium, A. Žolynienė, 6709 /Archer ford, UI.......... ........ 5,
”
”
16 d. — FRANCE
Avė.,
Chicago,
III.
...
119.950
tik “fulina” kitus. Gal jie vi
A. Langmanas, 4521 S. WaJ. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. shtenavv Avė. Chicago.
sai nekreipia dėmesio į tai,
3417-21 So. Halsted St.
Chicago, III.
kų Aukškalnis sako, kų Gry Melrose Park, III. .. 105,850 111............................... Ii,«v6
Sutkus
1007
Eight
st.,WanTEL. BOULEVARD 4705
bas daro. Gal jie taikosi į pus
’ Varailis, Luzerne. Pa. l.fiHi
kegan,
III
...................
103,300
*«
r
milijoninkus? Well, jei kiti ga
A. Paukštis 2225 S. Oakley
P.
Pabijonaftis,
2320,
W.
23
Ii tapti tokiais ‘mandročiais’,
avė.,, Chicago. Till.........
Gražus Radio Programai du kartu į savaitę duodama Budriko Krau
PI.,
Chicago,
III
.........
88,200
tuvės Nedėliomis iš stoties WCFL nuo 1:15 Iki 2 popietų ir Ketverkodėl jie negali? Ot, tai bu
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
gals iš stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. vakaro.
A. Condratas, 1706 S. Ma- E. St. Louis, III.......... 1,00(1
tų visiems surprai’as, jei ku
ris nors iš tos grupės kontesti yomensing avė. Phila. Pa.
........................... 63,700
ninkų atsistotų pirmoje vieto
Gaižauskas,
148 E. 107th st..
je!
Vajaus vedėjas ir visa niū- Roseland, III................ 63,100
<>vc o* Luke, ii Vou Muši Put Your Finftn h d* Soup—Wear a Rdtfer Gtove!
STHTTT
fu visuomenė pradeda ilgėtis .
A. Gudenas, 6807 C. Camp..£«
Aiur NTCft
; vou >T_
- -MV
[HVtĮ YOO-----4-nrt-ll ris i
J
.
UBCTM. SOoCAT.aU
pqou
et tSrt.0 .
«« a naMf
ybuR. hMfetR.žolynienės, Žvirblio, Sutkaus, heli av., Chicago, UI. 63,000
>.»5oųep— < To-DAT
MeouMtT
U»
IM
Tut
įJCOOT
P
ut
iOMt
t»lMK Uis SO# \
«
BURMTIMGt/NV IA0U
-*1* •< DOHT kmow' MMTf
COTTAGt cucnc,
Bugentavičius, 1616 N. Lin
Pabijonaičio, Condrato, Gai
1 Ml» jAMA-roA
į TA»* MAMNCTtfcŲMUtepto ceun
T
žausko, Gudėno, Bugentavi- coln St. Chicago, III. 61,90(1
X > «<
7
Vaicekauskas, 4242 S. Mačiaus, Vaicekausko, Vaičaičio
ir kitų. įraukiame žinių, lau plewood avė., Chicago, III.
kiame surprai’zų.
................. A. 44,400
Šiandie vajaus lenktynėse
Bacevičius, 1850 Wabansia
kontestininkai taip stovi:
Avė. Chicago, III......... 26,700
/
F. Gubysta, 4355 S. Mozart
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
St. Cicero, III............. 500,100 Scranton, Pa. .............. 25,850
V. Stancikas, 1706 W. 47
M. BovaitienČ, 700 S. 9 st.

NAUJOS RADIOS

MOS UMKOHliS
%

Jos. F. Budrik, Ine.

8(5(1

100(1

JŲ AGENTŪRA

j

JI

CA.TO* CO i'-

4
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Antradienis, Baland. 12, 1932

kiti. Be to, dalyvaus ir keno-Į— kas apie mus žinoti}? GaliPAVEIKSLAĮ
12 d. 7:30 v.v. Lietuvių audi
šiečiai mėgėjai-artistai.
Žo- juia drąsiai atsakyti — niekas,
torijos salėj.
džiu, vakaras bus vienas iš į-j Kiekvienas; iš mūsų tautiečių
Valdyba
Cicero. — šv. Kazimiero aSo. Chicago, UI. — TrečiaĮdomiausių. Kviečiame visus turėtų skaityti ir užsiprenugausiai atsilankyti. Rengėjai niemoti tų gerų ir gražų lie kudemijos rėmėjų 9 skyrius dienį bal. 13 d. lietuvių šv
Kas savo prekes peikia, tų
tuviškų
laikraštį “DRAU rengia kauliukui lošimus tre- J Juozapo par. salėj ’ bus rodo įg turgaus varo
Daugelis Amerikos Lietuvių Į XMūsų kolonijoj visi dabar
ciadienį, balandžio 13 d. šv. Ani judamieji paveikslai. Bus
GĄ”
Antano parapijos svetainėje. Įrodoma Kristaus kančia, padomisi,, koks bus tas Cievelan- kantriai laukia balandžio 17
Tadgi priimkite mūsų vie
do Lietuvių Kultūrinis Dar- d., nes tos dienos vakarų 7:30
Pusė pelno skiriama pavapi veikslai iš Lietuvos ir kitokie,
šų nuoširdų ačiū, ačiū, ačiū!
Mes,
Cicerus
jaunametės
sų
iželis, kurį kly vlandiečiai stei-1 vai. įvyks įdomus koncertas
jos naudai. Pradžia 7:3G vai. i Bridgeportas. —, Bridgepor
Jeigu mes,. jaunametės, galė vak. įžanga 25c. Kviečiame vi Į to Lietuvių Politikos ir Paš.
gia.
parapijos svetainėj. Svarbiau jungietės, norime viešai pa
sime kad^ nors kuo jums pa
Lietuvių Darželis yra vienas šių šio koncerto dalį išpildys reikšti savo padėkų mūsų
sas draugijas ir jaunimų atsi Kliubo susirinkimas įvyks bal
dėti, tai darysime tai su ge
dienraščiui
“
Draugui
”
už
iš keliolikos įvairių tautų Dar p. Elena Rakauskienė, dr. Ra
lankyti paremti rėniėjtfs.
rais norais. . Korespondentės
gausių
paramų
ir
spausdini

želių, kuriems miesto valdy- Į kausko ižmona
iš Kenoslia.
Už atsilankymų ir parėmi
ADVOKATAI
Ona TaJžiūnaitė mų tariame iš kalno ačiū!
ba pavedė daugiau kaip po a-. Wis. Pirmų syk’ šebaiganie mų niūsųį visų raštų. Jei ne
krų žemės viename iš vidur- čiai turės progos išgirsti ža- tas mūsų vienintelis dienraštis
Elena Vaičiūnaitė
Rėmėja
A food for proiineščio parkų. Parko žemė, vejanti garsios
dainininkės
tein; a food for
kaip žemė kituose visuose par balselį. Iki šiol mes gėrėjomės
(John Bagdziuuas Bordcn)
mineral salts;
ADVOKATAS
kuose, bet kiekvienai tautai, jos maloniomis dainomis per
for caldum and
kuri nori įsirengti Darželį leis radijų, dabar gi turėsime pro
105 W. Adams St., Rm. 2117
phosphorus; all
Telephone Randolph 6727
ta įrengti jį savo tautiškoj gos išgirst ir matyt jų . Be p.
the essential ele
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
dvasioj: ne miesto valdybos Rakauskienės, šiam koncerte
mente for Health
T-Lcphoąe Roosevelt 9090
nurodymu, bet pagal tautinį dalyvaus vietinis choras ir vie
and strength are
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
skonį statant savo tautos švie tinės solistės ir solistai. Lau
found i n good
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA
tėjų paminkius, tautinius me kiama nemažai publikos, nes
cheese. And all
džius ir gėles ir išvedžiojant jau senai koncertas yra bu- [
the essential ele
j
» ADVOKATAS
takus sau tinkamomis figūro vęs mūsų kolonijoj.
mente of good
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
X Kesenai mūsų klebonas, !
mis. Tai visų, tiesa, reikia pi r
Room 1602
Tel. Central 2978
cheese are found
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
miau duoti miesto valdybai kuli. biuras laike paskaitų vie
in Kraft Cheese.
Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Subatos
patvirtinti, nes ji turi savo',tuno miesto Katalikių Moterų
— 6 iki 9 vai.
taisykles.
Kiuoui. * u al susis atsivertėlis
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837
Miestas duoda darbininkus į kaiaukybę, karuinoias LuNamų Tel. Hyde Fark 3395
KRAFT
CHEESE
Tel. Randolph 5187
viso plano-projekto išdirbini ui varnas Manning. ' Matyt, aDaUželyje, tik patiems reikia merikietėms toji paskaita iaKRAFT-PHENIX
A, A. O LIS
užsiniokėti už tų, kų atneši ir bai patiko, kad taip plačiai aCHEESE COMPANY
ADVOKATAS
įdeeli į Darželį: paminklus, gė prašė jų vietinėj spaudoj, uel
11 SOUTH LA SAULE STREET
les, medžius, ir tt.
Jir Milvvaukee
katalikiškam
Room 1934
Tel. Randolph 0332
Valandos
nuo
9
ryto
iki 5 vai. vak.
Lietuvių Darželio projekte MUkrašty buvo apie jų palzyme
3241 So. Haisted St. Tel. Victory 0562
įeina Gedimino Stulpų pavidaįta. Antrų paskaitų tam pa
Valandos — 7 iki 9 vakare
teikia
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
las, priešakyje stulpų bus pa- ! čiam klubui laikyti klebonas
barberišką
statytas dr. Basanavičiaus sutiko apie Sv. Vincentų Pauskutimosi
biustas, kurį gamina Kaune ir j liūtį, katalikų labdarybės gioŠI
patogumu
padovanos Cievelafldui Lietu-į bėjų.
‘LIETUVIS ADVOKATAS’
vos vyriausybė ar Šiaulių Sų- j X Prieš porų savaičių panamie
155 N. Clark St., Room 909
Telephone FRANKLIN 5745
junga.
laidotas
parapijos kapinest
Namai:
3117 S. Union Avė.
t PROBAK
Darželį priežiūri ir apsaugo Juozas Gailuma, apie 70 metų
Telephone VICTORY 2213
ja pati miesto, valdžia.
amž. Buvo kilęs iš Lietuvos,
Takų šonais bus įvairių gė Šilalės parapijos. Per anksti
NAUJAS IŠRADIMAS
This new cheese
DEKSNIO GALINGA MOSTIS
Didysis Scandinavian—American Linijos
lių, daugiausia lietuviškų.
hius tris metus velionis buvo
treat
kurios pasaulis per šimtus metų ,auLaivas
FREDERIK
VIII
TiiiKaiuuose pašaliui na. mie“t0 prieglaudoje. Sakė turi

LIETUVIAI AMERIKOJE
GLEVELAND, OHMJ.

I

CICERO, ILL.

SHEBOYGAN, WIS.

AČIŪ.

j Ddicious
C^ood

JOHN B. BORDEN

“DRAUGO ” EKSKURSIJA

LA.SLAKIS

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ 1 KLAIPĖDĄ

PROBAK-

į

CHAS. A. PEPPER

želyje bu. palikta vietos kitu dvi dukterls: vlen» Oueuguje,
mūsų tautos kultūrnešių (ne
Chicago Heights. Buvo
kaitžygių) paminklams.
Jei [bandyta jas surasti, bet nepu
ltas norėtų padovanoti Darže- .tseke- Laidotuvėms i upines.
geraširdžiais; žino
liui dr. Vinco Kudirkos bius klebonas
tų, ten jam bus vietų. Kas ras nėnus ir miestas. Kadangi ve
tų lėšų padovanoti Darželiui lionis mirė aprūpintas Šv. Sa
Siinano Daukanto ar kitų žy kramentais, tai buvo laidoja
miausių mūsų kultūros nešė mas su bažnytinėmis apeigo
jų biustų, mielai bus priim mis. ,Ypkč mūsų gerosios mo
terėlės daug prisidėjo prie šių
tas.
i
laidotuvių. Giminės ar drau
Taip pat manoma pasodinti gų , norintieji daugiau1 žinių a
Darželyje po medį atminimui pie velionį, gali kreiptis pas
visų mūsų Amerikoje buvu klebonų.
sių ir esančių kultūrinių or
1
V. V.
ganizacijų.

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 0 75.50
Į abi pusi
.................................... 0125.50
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu

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

DEKEN’S OINTMENT CO.

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

HARTFORD, CONN.

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų
reikalus aprūpins

Prisidėti gali aukomis pini
gais kas nori. Šis Darželis yra pirmas toks dalykas Ame
L. D. ir D. “Birutės” dra
rikoje ir pasaulyje. Žemės plo
tu yra nemažas ir užima vaiz- imos draugija šeštadienį balau
dingų, vietų: prasideda pakai- !^°
d. šv. Petro par. sve
2334 S.
nėj, eina į nestotų kalnelį, ir minėje rengia gražų marguviršuje vėl yra lyguma. Viršy ln|ynU vakarų. Vaidinimų atje bus statoma Gedimino stuičikagiečiai įžymūs vaidilos:
K. Palžarskis, J. Balsis,
gai ir paminklai, apačioje yra gėlynams (kliombams) vie A. Giedraitis, p-lėi Stulgaitė ir
ta. Ilgio apie 300 pėdų ir plo
čio apie 288 pėdų. iš vieno
ir iš kito galo Darželio eina
bulvarai, taip, kad visada Dar
” 040/ GVt tL\t> c*:
iželis stovės praeinančių ir pra
—OOK1T
UAkrr VVtC. eos. A
važiuojančių akyse. Nėra tai
koks užkampis.
Šis Darželis bus lietuvių at
minimas Clevelandui ilgiems
laikams.
Prie darbo dedasi
tautinės ir katalikiškos orga
nizacijos. Fonde turi jau dau
giau kaip $1,200.

KENOSHA WIS'I

kė jau yra gatava. Deksnio Galinga
Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų sviet*
girių visokių medžių aliejų.
Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, 'Kojų tirpimų ir at
šalus) kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
možnių y4a pagiję, o milijonai da
nežino apie; tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite
taip; DEKEN’S NEW DISCOVERY
OINTMENT. Kaina 75 centai.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

T—

*

PATFN
su

apsaugojimu savo Knygelė
sumanymų.
PrlDykai
siųskite braižinį ar mo
delį arba
rašykite
dėl
Nemokamos knygutės ‘How
to Obtain
a Patent’
Ir
‘Record ot Invent? formos.

CLA^RENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney

4J-A SMarlty Savlngs

S

CmmmnM

(Directly aerora Street Irom Patent Offleal

aPsseiNOTON.

Atidaryti manoma šį pa
vasarį, dalyvaujant Lietuvos
pasiuntiniui, konsulams ir or
ganizacijų atstovams.
01, Liet Darželio Sęj. sekr.
I

KRAFT

Velveeta
V
The DeUciout New Cheeta Food

Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuoki!

Now—Kraft-Phenix’ new achievement! Rich mellow cheese flavor
plūs added health ąualkies in
whole9otne, digestible form.
Vdveeta retains all the valuable
elementą of rich milk. Milk sugar.
caldum and mineralą. Etery one
caneatitfreely!
Velveeta spreads, slices, melts
and toasts beautifuily. Try a half
pound package today.

d. o.

PROBAK
ABIEM PUSĖM
AŠTRUS
OertMužaa skustuvas
— arba grąžiname
pinigus
Jai ant vietos negau
ni, kreipkis J mus
Mc. už 4 —
Bempells — įoc.

n uj 10

NtOBAK CORPORATION
As*Mtrw 4«N«y

•M RUT AVUHR

Oa.. tas.

NIW TOBM

IŪBI8
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NEW1 ROSE N AM E D FOR OLYMPIO GAMĖS

DAKTARAI:
Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.
Tel. Grovehill 0617

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligų

DR. J- J. SIMONAITIS
LIETUVOS VYČIŲ BAULINO LYGOS STOVIS
W
76
51
40
40

L
11
36
38
47

Pet
874
586
563
460

Wėst Side
Providence
Bridgeport
North Side nr.l
So. Chieago
33 54 340
North Side nr. 2
12 75 138
Balandžio-April 12 pasibaigs
baulingo lygos žaidimai šį se
zonu. Iš dabartinio ratelių sto
vio galima spėti gana drąsiai,
m I galutinis stovis bus toks
[p dabartinis, nes West
fle yra užsitikrinę pirmą gar

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marųuette Road
Vai.: 2-5 Ir 7-0 P. M. Ket. #-12 A.M.
Nedėlioj susitarus

SVEČIAI

Tel. Ofiso 4050

T reėiadienio vakarų, balaudžio (April) 13 d.,
Aušros
VartU parapijos salėje, 8 vai.
vali- ivyks labai svarbus L. V.
Phieagos apskrities susirinki
mas, kuriame žada dalyvauti i

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 3 vai.).
Seredoinis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Rea. 9865

DR. A. G. RAKAUSKAS

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5911

756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)

Ofiso vai.:
Nao 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Rezidencija:
3904 — 71at Street
Nedėliomis tis. susitarus.

apskrities atstovai. Todėl vi

t

DENTISTAI

kuomet Įteku kiti du žaidimai.

DR. G. Z. VEZELIS

J. f. KADŽIUS
PIGIAUSIAS
LIET.
GKABOlilUS
CHICAGOJE
Laidouvėins pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad prikiausau prie grabų išdtrbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 8218 S.
Halsted Street., Tel.
Victory 4981.

Phone Boulevard / 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Husų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui
skyrių.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė
Medelioje

pagal

sutarti

4 iki 8:84 vakare

Tel. Canal 6764

DR. J. J. KOWARSKIS

Res. Republic 6350

Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. RAČKUS

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

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETItIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno sušilai us
OLsas, Laboratorija ir X-Ray

Boulevard 7 589

G R A B O R I A I:

6791

Lafayette

Pezidencija 6600 So. Artesian Avė. i
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų '

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

193 152 202 rnų padarydami 685.
171 176 185 Į BIUDGKPORT

Bučinskas
Bakutis

Res. Prospect 6659 Tel.

1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. G. I. BLOŽIS

kam ta garbė teks,

Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare
Nedėlioj sueltaraa

Tai.: 1-1 ir 1:89-8:29 vai. vale
Nedėlioj nusitarus

Tel. Canal 0257

Miss Eleanor Holm, Olympic swim cliampion, vvith the
Phone Boulevard 7042
Olympiad rose, a new tvpe o f rose, vvhicli was exhibited for
the first time at the Nineteentli International Flovver show
in Grand Central palace, New York. Charles H. Totty of
D E N TĮSTAS
Madison, N. J., is responsible for the development of the rose,
4645 So. Ashland Avė.
and lie has named it in honor of the Olympic gailies to be
Arti 47 8tr«-»
bes vietų Nortli Side nr.l, So. • Providence susirenis su North > held in Los Angeles this coming sununer. In color the flovver------------------Chieago ir North Side nr.2 ne 1
Side
nr.l ir Bridgeport su įs a rįch crimson, tipped vvith yellovv at the outer base of lel' Canal 6122
gali aukščiau pakilti
nė že-'
So. Chieago.
VVest Side gi
miau kristi, bet Providence ir plieksis su
North Side nr.2.; PROVIDENCE
,
trimis žaidimais. Pirmam žaiL L N T 1 b T A a
Bridgeport siiia-kiai
kovoja
So. Chieago su 4 žaidėjais Rimkus
177 167 166 dime turėdami gerų progų lai- į
2201 West 22nd Street
dėl
antros vietos
ir tik
j iailnėio vienų iš trijų runglv- Rashid
167 147 182 niėti, nes Bridgeport padarė
(Kampas Leavitt st. >
206 217 161! 771; parodė savo gailestingu-,
antradienį
bus
nuspręsta Įniu pieš Providene; kūneli
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Cernauskas
sų Clric. apskr. kuopų valdy
bos, sporto sekcijos prašomos
dalyvauti. Bus renkama nauja
apskrities valdyba.
Ig. Sakalas

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS

5815 — 6th Avenue
KENOSHA, W1S.

ir šviečiu — VVisconsino Vyčių

Rez. Tel. Hyde Park 3395 J

Otiso Tel. Lafayette 7337

Rezidencija
Tel.
Valandos: 1-4
Nedė.loj

j

2359 So. Leavitt St.
Canal 0706
po pietų ir 7-y ».
pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT

U rba
170 187 187!
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rez. Heinlock 7691
914 859 896 Zamb
4729 VVEST 12 PLACE
2130 VVEiST 22nd STREET
133 1.75 188
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
CH1CAGO
ĮSO. CliiCAGO
Micevicli
162 299 170;
ir l'ėtnyčios, kuriomis dienomis jie
bus.
*
A. Kibelkis
163 226 15o Carpson
171 203 162 į
D E N T 1 b T A JS
2924 W. VVASHINGTON BLVD.
135 135
į
Kitos vai. ant VVasbington Bulvd.
197 207 176
4712 So. Ashland Avenue
LIETUVIS GRABORIUS i Zevatkauskus
4:30 — 5:30 kasdien
13o 135 13.) Gramont
180 Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakaro
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
'Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Baslį
211 230 181
darbu busite užganėdinti.
Tel. Cicero 1260
X-ltay
i
X—Spind ubai
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
C. Kibelkis
175 170 147
771 909 887
Ofisas 2201 VVest 22nd Street
2314 W. 23rd PI., Chieago
NOKTI S1J )E nr.2
cor. So. beavitl St. Tei Cauai 6122
LIETUVIS DENTISTAS
i
154 167 161
881 968 794 i Urbonas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
1439 S. 49 Court, Cicero, DI,
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Teiephone Republic 7 868
117 138 137
VVest Side laimėjo dar žaidi j Andrews
Tel. Cloero 1917
valandai vakare
4142 ARCHER A VENŲ
Valandos. 1—3 ir 7—8 vai. vale.
127 169 168 Nedėliomis ir • Seredomis susitarus
mus, nors ir North Side pagal | E. Kamiskas
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietį
ietMB
Nedėlioj; 10—12 ryto.
4847 W. 14tli ST. Cicero, 111.
2
iki
4
ir
6
iki
8
vai.
vak.
Telefonas Yards 1138
146
178
149
savo jėgas gana smarkių kovų j Dember
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
141 177 159
vedė. North Side nr.l butų su Jn- Kamiskas
Tel. Cicero 6756
Telefonai dieną ir naktj
pliekę bet kurį ratelį, bet ne
VIRGINIA 9026
Lietuvis
685 829 771
Graborius ir Balsamuotojas laimė ,žaisti teko
su mii
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
i
Baulingo lygos dovanos .r
Ofisas: —
4016 S. itslilund Avė.
DENTISTAS
TeL Grovehill 1596
Turiu automubiliis visokiems sų lygos čempionais.
Chieago, III.
trofijos bus išdalintos per Lie ' 1446 S. 49 CT. CICERO
Oribo
vai.:
nuo
2
iki
4
ir
nuo
6
iki
reikalams. Kaina prieinama. North Side nr.l
Nedėliomis pagal sutartį.
tuvos Vyčių Centro šokių Va-.Val.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 8 vau.
Ofiso 'lel.: Boulevard 7820
168 15j 203
3319 AUBURN AVENUE Brazda uskas
Namų Tel.: i'rospect 1930
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
karų, kuris Įvyks balandžio j
■■
Naikelis
201 196 173
Va., 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Chieago, III.
30 d.
Knickerbocker Uotui, •
CsKa Kklį
Seraaomis po pietų ir Nedėldieniala
Vilkelis
114 176 147
tik susitarus
163
E.
VValton
1
lace.
(Vienas
utarninkais, Ketvergais Ir Subatomis
J. Kisiel
2422 W. MARUUETTE ROAD
187 201 198
blokas i žiemius nuo Chieago , ““į »•
«į£“
Manstavicli
226 179 199

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LACHAVICH
IR SUNŪS

UR. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

V

STANLEY P. MAŽEIKA

M

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L IUŠKA

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

OR. MAUR1GE KAMI

I. J. ZOLP

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 VVEST 18 STREET
%
Tel. Roosevelt 7583

lyg į

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Anbnrn Avenue

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

Seniausia ir Didžiausia

WEST SIDE
Vaičiūnas
Gedrainis
Dobrovalskis
Žemaitis
Zaura

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
4

Didysis Ofisas

4605-4)7 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

223
182
193
254
165

224
236
177
188
167

226
231
147
184
212

Kauno burmistras nesutiko ■
pratęsti krautuvių atidarymo .
laikų iki 8 vai. vakare, nes
dėl krizės pirkėjų kiekis esąs
sumažėjęs, be to, dėl ilgo da
rbo krautuvėse ir taip skun
džiasi krautuvių tarnautojai.

1617 992 1(XX)
North Side nr.2 ratelis ap SKAITYKITE IR PLATIN
dovanojo Bridgeporto
tymų
KITE “DRAUGĄ”

AIA
ELŽBIETA

1S21

So.

llaisicd

Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

PETRAS BLOZ1S

MEIKTIMkKIENe

Mir6 bal. 11
1932 m. 7:
55 vai. ryt. sulaukęs pusamžio
Kilo iš Kė-dainlų apskr. Grinklš
kės par. Kalrienių k. Amerikoj
išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime
motiną Jevą po tėvalss Prašaus
klutė du sunu Petrą ir Joną.
3 brolius, Juozą, Kazimierą ir
Dr. Jurgį Blozlus, dvi seseris
Petronėlę Dareėkianę ir švoge
rius 6 pusbrolius, dėdė Lekšną
Ir gimines, o Lietuvoj brolį An
taną, seserį Pallonę ir švogerį.
Lald-otuvės įvyks
ketverge,
bal. 14 d. Iš namų 8:30 bus
atlydėtas J šv. Antano pan. baž
nyčią, kurtoj įvyks gedulingos
pamaldos už velionles sielą. Po
, pAnialdų bus nulydėtas į' šv.
Kazimiero kapinei).
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę: moteris, sunal, bro

Mirė
bal. 8 d. 1932 m. 11:
45 vai. vak. 33 metų amžiaus.
Kilo iš Naumieščio parap. Ltiukstienių kaimo. Amerikoje iš
gyveno metus. Paliko didelia
me nuliūdime vyrą Juozapą,
seserį Oną Rakauskienę,
dvi
pusseseres Barbora Brazauskie
nę P. Martinkienę, švogerius
Hakauskį ir Brazauskį, o Lietu
voj brolį Kazimierą ir seserį
Kotriną Karolius.
Kūnas pašarvotas graborlaus
("has. Syrewkz koplyčioj 1344
So. 50 avė., Ck-ero, XII. lai
dotuves įvyks seredoj, bal. 13
d. Iš koplyčios 8 vai. bus at.ly
dėta į šv. Antano par. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionles sielą. I’o
pamldų bus nulydėta į šv. Ka
zinilero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: vyras, sesuo pusseserys, brolis, sesuo ir gi
minės.

liai.

seserys,

švogcrlal,

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALRSTAS

broliai,

if

1

dėdė

Ir

giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borus
Lachavicz, Tel. Roose
velt 2515b

Prirengiu teisingai akinius Tisuose
atsitikimuose,
egzaminavimas sam-

maa su elektra, parodanča ™-«i.•las klaidas.

3133 S. HALHTED STREET

LIETUVIS

AKIU

Ofiso Vai. i\uo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 po
pieL UUrn. ir Subat Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819)

DR. A. A. ROTH

OR. H. BARTOM

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas ii Chirurgas
Olisas 3162 So. Halsted St. 6558 S. HALSTED STREET
Kampas 31 Street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Vai. 16-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Res. Phone:
Nedėliomis ir šventadieniaib Englewood 6641
Office Phone
Wentworth

10-12

3000

Wentworth 30 o 0

OR. A. R. McGRADIE
4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

8PECUAK1HTAS
Džiovų.

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 8—4 ue
pietų: 7—8:89 vai. vakare
Nedėliomis 19 iki 18

DR. G. SERNER

Antras ofisas ir Rezidencija

6564 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Teh Victory 6893
Rez. Tei. Drexel 9191

<712 S. ASHLAND AVS.

Yards 1829

8687

Rezidencijos Tel. Plaza 1209

DR. CHARLES SEGAL

Tel.

Victory

Of. ir Rea. Tel. Hemlook 2874

DR. J, P. POŠKA

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su Nauju išradimu
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Kainos pigiau kaip kitu*

Tel. Boulevard 7589

Tel.

Ofiso

TeL Y arus U994

Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

A. L DAVIDON1S, M. D,
4919 80. U1CHIGAN AVKNUk
Te). Kenwood 8197

Valandos:
Mno 9 Iki 11 valandai ryte:
Mno 9 Iki 8 valandai vakare
tv^ntadleulo

ir

ketvlrtadlen’-

SPEUIAUSTAk
Uemiook 8141

DR. V. S. NARES

pus-

ckniero kapines.

I^tidotuvėms patarnauja gra
borius Chas. Syrewlcz and Son.
Tel. Cicero 294.

i

v

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki » vakare
NedeJ. nuo lt iki 12 dieną

Palengvins
akių įtempimą kuri*
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotuino. skaudamą akių karštį. Nulmu
cataracius. Atitaisau trumpą regyetę ir tolimą regystę.

.t

ĮSTAIGA

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

'

896 910 920

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

I Panedėliais, SerAtomis ir Pėtnyčiomis

*

’' ’

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

(Neryaucku)

756 WEST 35th STREET

GYDYTOJAH IR CHIRURGAS
8420 West Marųuette Road
VALANDOS i

Kampu Halsted 8t.

Valandos: nuo 19—4i nuo 9—8
■adėiletnMi aea 19 Iki lt

•

• Iki 18 ryto. 7 iki 8 vak.
litam, ir Ketv. vak. pagal avtartl

Tel.

Hemlook

8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie

Res. 6425 So. California Avė.

Valu 8-4, 7-9 V. V. Itaklrlant Ketv

I
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remkite vienuolyną savo atsi- Smitb’ą.
na tuos veikalus, kuriuos' itnri visi kaip vienas atsilankykite
KA PASAKĖ CALVIN
| lankymu, o seselės kozimierie
si statyti. Dėl ko? Dėl to kad Brigbton Parko salėj, kur įCOOL1DGE.
Sako, tuo laidu būtą išbla
•tės bus jums dėkingos.
ją vadas, kun. A. Valančius, vyks tas vaidinimas. Ateikite
škyta “depresijos psychologiPelėda
ir
pamatykite,m
aš
užtikrinu,
neskaitant
to,
kad
yra
kuni

P
C.
C.
Hali,
United
Ame

i
vieną
koloniją.
Jis
stato
mo

PASKUTINIS JAUNIMO
ja.”
kad
nesigailėsite
tos
gražiai
gas,
taip
pat
dar
turi
artis

rican
Trust
Savings
Banko
derniškus
namus
su
visokiais
VAKARAS—ŠOKIAI
tišką dvasią — turi skonį ir praleistos valandėlės. Dargi prezidentas, pasikalbėjime su
SIŪLO KOALICINĘ
-----------i patogumais gyventi.
P. KLIMAS JAU PA
savo
atsilankymu
patarnausit
supratimą
apie
vaidinimą.
banko darbininkais, aiškino,
L. V. “ Dainos” choras, bai- j Juozas Vilimas varo statySVEIKO
VYRIAUSYBĘ
gdamas 1931-2 m. veikimo se bos darbą jau apie 15 metą. Prieš duodamas) veikėjams ro labai kilniam tikslui — lmž- kad jau yra ženklą, rodančiu
laiką pagerėjimą. Žmonės geST DAUL, Minu., bal. 11.
zoną, L. Auditorijoj rengia va Pastaraisiais laikais Vilimas les, jis giliai studijuoja visą nytiniąj rūbą pirkimui,
P. Klimas, pasiuntinys Pa
veikalą
bendrai
ir
taip
pat
Leonardas
lą laiką grįžimą gali pagrei-i— Vietos bepartyviškas laik ryžiuje, po apendicito opera
karą šokius . Scenoje bus imu pats padaro namui statyti pla
kiekvieno
veikiančiojo
asmens
tinti
arba sutrumpinti. P-nasjraSlis “pjoneer-Press” suina- cijos jau pasveiko.
ją dalyką: be paties ‘Dainos’ ną, kuris pasižymi gražiu tech
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taip,
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Hali nurodė, ką pasakė Gal - i no? j<a<j giemet kraštui būtą į.
choro, dalyvaus visi žymūs nikos stilium. Nueikime pažiū
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PROGRAMA
peticijas
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taip
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išla

mūsą solistai, radijo dainium rėti jo pastatyto namo 65(11
viii Coolidge buvusis J. ^- skirta koalicinė vyriausybė,!
vyriausybė, geros rusies rakandai, vartoti
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išmokina,
kad
tie
jau
ne
pn-zidentas, apia p-resnių lai-, knrion
jeW rpsp„W'ik„. į £ ".*"£»■
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bevaidina,
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demokratai
taiis kauras,
puikus amerikoniškas
nią juoką. Po programo bus me jis pats gyvena. Iš lauko
orlentalls kaurs po $25, 9x12 Wltton
vak.
įvyks
nuolatiniė
antradie
aiškina, kad dabar prie ge
kauras $15. Pulkus- riešuto medžio
šokiai, kuriems gros vienas iš ir vidaus labai moderniška; na veikalą scenoje. Toks ve
Laikraštis prezidentu skirti valg. setas $65. Bet reikalui kėdė
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fietuvią
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pragrma
dėjas
yra
sunku
rasti,
nes
ją
resnių
laiką
grįžimo
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pri

geriausią orkestrą. Įžanga pi visi šeimininkėm patogumai,
$15. Venecijos veidrodis, riešuto me
siūlo buvusį prezidentą Coo džio
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stoties
W.
G.
E.
S.
1360
inalža
vra.
ir
užtat
verta
via
mieg. setas su springsiniasi masidėti
visi.
Dabar
gyventojai
Man
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gi. Kas pirks iš anksto bilie-'fik gėrėtis reikia,
dracais $75,
Coxwell krėslas $1.').
lidge
’
ą,
viceprezidentu
—
Al
Puikios lempos, 1932 radios, itališki
privalo žiūrėti, kad nelaikyti
tą iš choristu ir Vyčių kuopo klausus, iš kur tokį planą ė- pamatyti jo parengtus vaidi- kilocycles.
langų uždangalai,
paveikslai ir lt.
Programa pildys grupė pasi dyku pinigą bankinėse skryne
se, mokės tik 50 c. Prie durą mė, Vilimas atsakė: “Tai ma nimus. Užtat mes kunigu A
Galima pirkti skyrium. 8228 Maryiand Avė, 1-mas apt. vienas blokas
no paties padarytas vėliausios Valančium didžiuojamės ii žymėjusią radijo dainininku, lėse, arba namie kur nors
tikietai bus 75 c.
( rytus nuo Cottage Grove, Tel. Stewmylime visa širdimi.
art 1 875.
kaip tai: jau senai girdėta p- paslėptą. Paslėpti pinigai ne
Choristas mados planas.”
Labai malonu matyti tokią Į “Geltonasis šešėlis” yra pi’’ lė A. Ančiutė, poni L. Sabo- neša, o tik trukdo pramonės
PAKUI OI,AM llt MAINOM
didelę pažangą pas saviškius.1 m«tinisdos rūšies veikalas be nienė, A. Čiapas, K. Sabonis į įr biznio rato sukimąsi. Yra
PRASIDEDA STATYBA
ĮEįggSsn i Karmas, najnus, lotus ir visa
iliSs 1 biznius visose valstijose.
Mes
patariama reikalui esant krei- I tl‘vi4 kaIba- Tai ’yra PaslaP’ ir A. Yankus. Taipgi dalyvaus Į užtektinai saugių investmentą
_
m e dideli pasirinkimų. Norintieji pigarsusis “Peoples” radijo du- įr Šiais laikais, tik reikia apMarąuette Park.— Pavasa ptis pas J. Vilimą G5(M S. tis-komedija, kurioje
'i rkti ar mainyti pirma pamatyklt mu
sų bargen,ų. ' Kluuskite A. Grigas,
tės
ir
kartu
plaukai
atsistos
etas
ir
kvartetas.
Kalbės
daksisvarstyti,
pagalvoti
ir
veikti.
riui atėjus, pradeda atgyti na-. ^\1asbtenaw ve.
Real Estate vedėjo.
J. NAMON F1NANCE CO.
Kaimynas ant galvos. Iš tikrąją,i tai la- i taras A. J. Jovaišas apie svei
mą statyba. Žymesnio sujudi
#755 So. R’cstern Aveime
« graži
bai įdomus veikalas ir verta katą. Prie to viso.
mo statyboj nesimato, bet yra
i n«9«rq skauda?
muzika ir skanus juokai, ku
Jokią, kurie statydinasi namą.
GELTONASIS ŠEŠĖLIS* į jis pamatyti.
Nepaisant kaip blogai jautiesi, tori
/
\
■vontraktorius J. Vilimas, 65• Lietuvių kalba jam turime riuos patieks gerai pasiren
atsikelti, turi eiti darban, Sloan’t
Liniment įkaitini tart kaip tautės
1)4 So. Waslitenaw Avė., pra I “Namai apsiausti šešėliu! i daugybę visokią gerą ir juo- gęs juokdarys Galis Kepu Brighton Parkas Šv. Kazi
iriesa. Užbaigė skaudėjimą. Vėl
dėjo statyti Zickui puiką ban i.Kam atvažiavome; Oooli! Geljkingų, bet tokio, kaip “Gel- rė. Todėl nepraleiskime šią vi miero akad. rėm. '6 skyrius vie
galėsi dirbti. Gauk šviežią bonką.
(Marųnette Jewelry & Kailio)
35 centai.
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
galą
ga prie 67 ir Artesian Avė. j toni šešėliai — jie reiškia pik ' tonasis šešėlis”, dar* nebuvo są įdomybių pasiklausyti ir nuolvno naudai balandžio 13
giau hus dvkai nufotografuoti.
XXX,vakar^ parapijos svetainėje.
tą! Tai žmogžudystės šešėlis!” vaidinama mūsą kalba. Tiesa, pasigerėti.
2650
West 63 St., Chicago, Dl.
Gražioje pragramoje daly vau?:
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
Iš tikrąją,
namai apsiausti amerikoniškuose krątamuose
Tel.
mokyklos vaikučiai, seserą ka
W0RCE$TER, MASS.
VEIKIMAS
Hemloek 8380
geltonu šešėliu — žmogžudys- paveiksluose daug tokią veizimieriečią parengti. Apie vaNaujoj vietoj
tės šešėlią.
Salėje susirinko Į kalą statyta. Dabar kaip' tik
Jonas Vinickas su savo bar Į ją kalbės kun. Pr. VaitukniKaip visuomet, taip ir šį daugybė\žmonią veikalo pama ; ir pasitaiko proga senesniems
bernės
biznių persikėlė iš 63įtis ir /keletas kitų kalbėtoją.
mėnesį balandžio 1 d. įvyks tytį -- tuo tarpu šviesos už-' žmonėms pamatyti, kas rodoŠv. Kaz. A kad. rėmėją 2 sk. gęsta, girdėti vienas šūvis, o 1 ma didmiesčio teatruose, mft- Penn avė. į 4 Penn avė prie| Kas įvyks, pranešiu tuojau
po vakaro .Tik, brangieji, pasusirinkimas. Kadangi geri). I tuoj po to trys.l ScenojJ (rastas są pačią, kalboje. Ne tik) sene:- Grafton st. Wm. J. Kareiva
Primenu,
tyad
savo
amato
pirm. A. Nausėdienė serga,; negyvas
peršautas žmogus. niems žmonėms šis veikalas
Savininkas
DS! geriausios rųšies
susirinkimą vedė vicepirmi Kas tą žmoglžudystę atliko! patiks, bet ir jauniems vpatin darbą atsakančiai atlieku.
ir patarnavimo, Sau
Kas nori turėti patogių kelionę
. Mėginta baigti tvarkv-! Kas, rodos, bei .jokios priežas-; gai, nes jie myli tai, kas'yra kaipgi patarnauju išrašyme
i
kit.
Lietuvon, lai klauskite nmsų in4krmiEwięzs©-d
normacljų. Musų patyrimas <lwuGREEN VAMzEY
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| Įįs taįp žiauriai pasielgė
PRODUCTS
gello melų sutelks jums teisingas
Olselis šviežių kiauši
žinias.
Byskaita, tačiau komisija dar j pmp žmogui gyvybę?
U'žtat nė vienas nepasilik! - j khJ kat«Ukišką laikraščių ri ,
BAMKERS
nių. sviesto ir sūrių.
Laivakortės ant visų linijų.
ivairhl kny^4G44 SO. PAULINA STREET
■ nesurinko visą tikietą. Petrai- Atsilankykite! į tą žmogžu- te namie balandžio 17 d., bet | Partraukime
Apdraudžiame nuo ugnies ir ki
Tel. Boulevard 1389
Kviečiu naudotis mano pata. į REAL ESTATE
tų nelaimių.
tienė pasižadėjo baigti Cv®1* gy^tės vietąi—* į'Brighton Par
[Prisirašykite i mūsų Spulką
Dokumentai pirkimo Ir parda
kvti dalyką iki centro susirinsaję balandžio 17 d. ir išU2 STANLEY M. navimu.
vimo.
Įgaliojimai.
ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
Jonas Vinickas Texy informacija suteikiama
kimo. I at ląbai prašome is- tirsime visą’ dalyką!, (Sėdėdami
LEWANDOWSKI
Siunčiame pinigus telegrafu.
4 Penn avė. I
Dykai
tesėti savo pažadą, nes cent- er(jvįoje> giltoje salėje, gelėsi- Šiandie primary balsavimai.
REGISTRUOTAS NOTARAS
Worcester,
Mass.
2608
West
47th
St.
ras būtinai reikalauja baigti |e kartu su mūsą šerifu kiek- Visi eikite balsuoti.
Namų Statymo Kontraktomotą dalyką. Paskutiniame su-|Vięną iki paskutiniojo įtarti
Statau įvairiausius riarnua prieinamiKetvirtame Senatorialiame
3327 S. HAI.STED ST.. CHICAGO
kaina
sirinkime visi skyriai žadėjo —‘ (galėsite) kartu su« juo spė
Distrikte nuo demokratų par
Tel Yards 4669
7151
S.
CALIFORNIA
AVĖ.
tai įvykdyti, todėl tegu neat ti, kas įvykdė ižmogžudystę.
KARAS JAU PASKELBTAS
tijos kandidatuoja į State SeTelefonas Heiniock 652*
silieka nė 2 skyrius.
Dedu savo galvą, kad neatsi nator STANLEY M. LEvisiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo AR ŽADI KRAUSTYTIS?
Telef Republic 631)6
ras ne penkią žmonių, kurie WANDO\VSKI* Už jį. šiame
ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
MARQUETTE PARK
galėsį atspėti, kas yrą kaltinin distrikte piliečiai privalo bal
kataliką laikraštis
kas.
suoti.
OENERALIS KONTRAKTORIUS
7126 So. Rockwell Street
Plačiai žinomas kontrakto- Jau daugelis žmonių, ypač
Statau namus kaip muro taip L
Stanley M. Lewandowski vmedžio nuo mažiausio ikt didžiausio
Tel. Republic 5099
liūs Juozas Vilimas stato gra- tie, kurie yra matę praėjusiais ra ex-kareivis ir užsipelno pi
prlelnamlatudod.
korio išėjo jau keturi numeriai.
Alės permufuojanie pianus 2452 WEST 69th STREET
žią, modernišką rezidenciją metais veikalus “Potašas ir liečių paramos.
prie 67 tos ir Marquette Road. j Perlamutras” ir “Karolio teStanley Lewandowski stovi “SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rfl foraičiug ir kitokius dalykus
. Tel Hemloek 2323
pimais klausimais.
Namų statyba pastaruoju ta”, gerai žino, kad Brigbton už “Honest and Intelligent Re
Musų patarnavimas yra
laiku buvo labai sustojus. Tad Parko jaunimas, susispietęs į i presentajtion.” Jis yra kandi '“SPAUDA IR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešą greitas, geras ir nebrangus.
daromus priekaištus.
kontraktorius Vilimas ar tik būrelį vadovaujamą i energin datas ir į Committeeman.
KONTRAK
Mes pervežame daiktus iš NAMŲ 8TATTMQ
ne pirmutinis iš lietuvių stato go, darbštaus,
visą mylimo
Šiandie rinkimai, šiandie vi |“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių kataliku
TORIUS
laimėjimus ir džiaugsmus. ir į kitus miestus.
minėtą rezidenciją? Jo pasta--kun.
Anastazo Valančiaus,' si privalo eiti balsuoti, ketvir
6504 S. WASHTENA W A1
tvtieji namai jau puošia ne gražiai ir tinkamai suvaidi-, tame senatorialiame distrikte SPAUDA IR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku- ''
rie nori būti šviesiais ir su
visi privalo balsuoti už
sipratusiais katalikais.
Stanley M.
“SPAUDA IR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek
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JOSEPH VILIMAS

Lewandow.ski

vienam.

.“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai,
Amerikoje 1 doleris.
“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. ir. jg
Pr. Ramanauskas.
=
Dabar sulig naujuoju pa “SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se- *
tvarkymu Marquette lietuvių
minarija, Lithuania.
kolonija įeina, į 13 ward’ą.
Šiandie balsavimo diena, vi
si yra susirūpinę valdininkų fitlHliiuuilNlIllHIllllllllIllllllllllIllllllllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:w
rinkimais, kad į valdvietes pa
tektų right žmonės. Iš tos prie
TURKIŠKOS. RUSISK0S SULFURINĖS VANOS
žasties ir yra kuo rūpintis, r
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Štai jums geras ir kompe-!
aVEDUKl MANKITINIMAI IR RI.EKTROS MAKAKAS
Treatmeidal visokių ligų, reiųnatlzmo, nervų atitaisymo. Šalčio
tentingas kandidatas, užimti ■
ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
Committeeman’o vieta 13-tanilių treatmental.
warde, demokratas, JAMES
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima ižai gelbėti nuo visokių ilgų.
BAKER. Visi tie, kurie pa
KAMBARIAI DĖL PERGULĖJTMO
laiko demokratų pusę, tai nėr
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties
Gene Tuney (dešinėj) buvęs pasaulinis sunkiojo svorio reikalo kito ieškoti,, bet palai
kumštininkų čempijonas, dabar varosi į Jung. A. Valstiją Jcvti ir balsuoti už demokra
1657 W. 45th Street
senatorius iš demokratų partijos, Connecticut valstybėje.
Kampas So. Paulina St
Tel. Boulevard 4552 = |
tą James Blaker .
=

13 Ward’as

A. F.CZESNA’S BATHS

«WHKIHIIUmillUIIIIIIIIHHIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHItnillllinillllllllllll|||||||||||||w

Perkam Lietuvos Bonus I
=

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes E
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100 Ę
bonus su kuponais.
=
Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro- S
pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus E
tvarkiai ir tikslingai pariipinam.

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metą ir niekam
nei centas nežuvo.
Apdrąuda — Insurance nuo ugnies, judomo ir nejudomo i,irt,o. Visais reikalais kreipkitės:
z

John J. Zolp
4559 South Paulina Street
Telepbone YARDS 0145
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