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Vokiečiai puola Klaipėdos direktoriją
VARŠUVOJE AREŠTUOTA APIE 900 

KOMUNISTŲ AGITATORIŲ
Sutriuškintos raudonųjų plėši

kų gaujos Kinijoj

PRANCŪZIJA NEDARE SPAUDIMO Į 
VOKIETIJOS PREZIDENTO RINKIMUS

DIDINA LIETUVIU PILIE
ČIŲ SKAIČIŲ

TILŽE, R. Prūsija, bal. 16. 
— Vokiečiai tvirtina, kad per 
praėjusias tris savaites Klai- 
jiėdos krašte apie 6,000 lietu-

VARŠUVOI SUIMTA 900 
KOMUNISTŲ

VARŠUVA, bal. 15. — Šio 
miesto policija padarė “rei
dus” prieš komunistus ir ajiie 
900 jų areštavo. Tai daugiau-

vių suteiktos pilietybės teisės.' šia agitatoriai, priklausantie- 
Ed. Eimaičio vadovaujama di-■ ji lenkų komunistų partijai 
rektorija tam tikslui suspen-
davo krašto pilietybės nuos
tatus.

Tai priemonė, kad Klaipė

įvyksta kas metai. Cambridge laimėjo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI 
ĮSIGYJA VYTAUTO DI
DŽIOJO FONDO GAR

BES LIŪDI OMUS — 
PAŽYMĖJIMUS

Vytauto Didžiojo komitete 
gautos aukos iš Lietuvos ge
neralinio konsulato New Yor- 
ke tarnautojų. Gen. konsulas 

I p. P. Žadeikis paaukojo 13 
dol., kun. L. Brigmanas — 10 
dol., p. P. Daužvardis — 5 
dol., p. K. Jurgėla — 5 dol., 
p. Ona Gudauskaitė — 5 dol., 
p. Stasys Danelis — 6 dol. ir

Cambridge’o ir Oxfordo universitetų studentai irklininkai lenktynėse. Šios lenktynės l Al. Mikušas — 6 dol. Už pa-

REIKALAUJA PAGALBOS i CHICAGO JF, KOMISIJA NESUKALBAMA

ŪKININKAI PRAŠO 
PASKOLŲ

ŽENEVA, bal. 16. — Ma- 
l5e to, policija konfiskavo tosios valstybės, kaip tai Grai- 

nemaža jų pinigų ir slaptų Rija, Bulgarija, Austrija, Ve- 
raštų I ngrija ir kitos čia suvažiavu-

I Areštuoti komunistai sau- šių nusiginklavimo konferen-

MOKESČIŲ KLAUSIMAS 
TEISME

, , .. . i . v l 4 Vyriausias Illinois’o valsty-
dos krašte turėti didesnį lie- kias Rusijos sovietų atstovv-. didžiųjų valstybių atsto- teismas vakar pradėjo 
tuvių balsuotojų skaičių atė-1 bės pagalbos. Bet ši negali le-. v9 reikalauja, kad jie geibė
jų.* sejmelio rinkimams. į ūkams komunistams gelbėti. tų jas, nes finansišku atžvil-

Kadangi dauguma naujų lie' Policija nusprendė išgauid!y-
tuvių piliečių yra vedę, sako ti visus komunistus prieš ge-

aukotas sumas generalinis 
konsulas p. Žadeikis ir kun. 
L. Brigmanas įgijo Vytauto 
Didžiojo fondo rėmėjo garbės 
vardus, o kiti — šelpėjo.

HIDROELEKTROS STO
TIES STATYBOS DAR
BAI VAROMI TOLIAU

Šiuo metu Žemės bankui y- 
ra paduota jx*r 4,5<X) naujų 
prašymų paskoloms gauti. Pra 
somų paskolų suma siekia 25 
mil. litų. Daugelis iš ūkinin
kų yra patekę tikrai į sunkių 
būklę.

Tačiau Žemės bankas dėl 
lėšų stokos visų prašymų pa
tenkinti negali ir sunmžintds 
jiaskolas dūoda tik tiems, ku
riems jau gresia varžytinės ir 
kurių ūkis be tokios paskolos 
visai nueiti} niekais.

AUKOJA BRITANIJOS 
APSAUGAI

vokiečiai, tad lietuvių balsuo-1 gūžės men. 1 dienų.
tojų skaičius bus apie 10,(XX)--------------------
didesnis.

giu jos žlunga.
Prancūzijos atstovas nenori 

girdėti to šauksmo Ir priešin
gas duoti toms valstybėms pa-

PRANCuZlJA NUGINČIJA skolas. Tai dėl to, kad Pran
---------- | cūzijai nepasisekė andai Lon-

2.000 KOMUNISTŲ ŽUVO PARYŽIUS, bal. 15. — Pra fĮone konferencijoje, kur norė- 
KINIJOJ laimėjusių V okietijos rinki- |a aptarti Padunojaus valsty-

------------ muose fašistų vadas Hitler’is ekonomiškos unijos klau-
AMOY, Kinija, bal. 16. — paskelbė, kad prezidentas Hin-1 sjmas.

Kvangtungo provincijos ka- denburgas laimėjo Prancūzi- 
riuomenė sutriuškino galingas jos įtakos ir spaudimo dėka. 
kinų komunistų jėgas Čang- Prancūzijos vyriausybė tų 
čovo apylinkėse. ITitler’io pareiškimų nuginčija.

Komunistai veržėsi Čangčo--------------------
vo miesto link. Jiems kelių ARGENTINOJE BADAS 
pastojo kimj kariuomenė. Kilo ! -------------

svarstyti Cook’o apskrities 
mokesčių ’ kltfteumų. Teismas
svarsto šios apskrities teisėjo 
Jareckio nuosprendį, kuriuo- 
mi jis turtų įkainavimų už 
1928 ir 1929 metus pripažino 
neteisėtu ir neteisingu, prie- ; pažino. Ji tiesiog nesukalba- 
šingu valstybės konstitucijai.

“Illinois Municipal” lyga 
iškėlė reikalavimų, kad vals
tybės prekybos komisija imtų
si tuojau svarstyti gazo kai
nos sumažinimo klausimų, nes 
šis klausimas vis toliau tęsįa-
mas, o žmonės turi mokėti di- SlMtaryta8 pr0jekta8 au 9mu 
dėlę kain,. Prieš 6 mėnesius Jkiai8 ikskai6iarimaia tokiai! '
komisu, neva sumažino gazo sto{ioi tieg Pe,raMfl.
kainą. O iš tikrąją šiandie mo- naig - sudar(. Sn(JM A„. 
kaina daugiau, negu seniau. . tnfjj projektą gto-iai tieg pa ■

LONDONAS, bal. 15. — Po
nia Houston, mirusiojo laivų 
statytojo Sir Houston’o žmo
na, britų iždui j>asiuntė 756,- 
GOO dolerių aukų, skiriamų Bri 
tanijos apsaugai.

Ji sako, kad šiandien Brita
nija yra pavojuje. Kitados bu
vęs galingas britų liūtas yra 
virtęs pastumdėliu šuneliu, 

kareiviai ir jūrininkai
Komisija reikalavimo nepri- žaisliu statyti pagamino inž. tikriejį p]gėto8 ir i§_

ma.

STIMSON’AS PARYŽIUJE

PARYŽIUS, bal. 16. — Va
kar čia atvyko J. Valstybių 
sekretorius Stimson’as. Tuo
jau jam surengtos vaišės ttž-

kautynes. Apie 2,000 komuni-Į BUENOS A "ERES, bal. 15. sienių reikalų rūmuose 
stų paguldė galvas. Likusios — Argentinos vyriausybė pa-
gaujos išblaškytos. tyrė, kad žiemių vakarų pro

vincijų kai kuriuos plotus iš
Sekretorius kelis kartus tu

rėjo pasitarimų su Prancūzi-
RIAUŠES AUCKLAND’E I tiko didelės kaitros ir išnyko. ministeriu pirmininku T-a-

------------ ! visokis žemėje derlius. Daug
AUCKLAND, Naujoji Ze-' žmonių badu miršta, 

landija, bal. 16. — Bedarbiai! Vyriausybė paskyrė komisi- 
iriaušes atnaujino ir tai su di- Į jų ir jai pavedė ištirti nuken- 
džiausiu teroru. Vyksta plėši- i tėjusias sritis ir parūpinti rei- 
niai. Policija ir anglai jūrini- kalingos pašalpos, 
nkai kovoja su riaušininkais.

PRIESAIKA KARALIUI

PRIEŠ SKELBIMŲ 
LIPINIMUS

Viena Chicagos moterų or
ganizacija paskelbė reikalavi
mų, kad policija vykdytų mies
to įstatymų, kad politiniai ske
lbimai nebūtų lipinami ant e- 
lektros ir kitų stulpų.

Miesto majoras tų reikala
vimų karštai remia.

PAMESTAS KŪDIKIS

NEBUS PIGESNIO PIENO

Pieno išvežiotojai savo su
sirinkime nusprendė nepripa
žinti siūlomo jiems 20 nuoši
mčiais mažesnio atlyginimo.

•T- S'ni’Kevičins. , maldomis.
Prirengiamieji statybos da- Štai kame Britanijai pavo-

rbai bus visai atlikti ligi šios ' jus. Valstybės apsaugai tad 
vasaros. Paskum bus dalyko ir reikalinga gausi parama, 
patikrinti pakviesti iš užsienio i------------------
ekspertai.

Tos hidroelektros stoties 
pastatymu labai susidomėję

PERTAISYS MOKESČIŲ 
PROJEKTĄ

WĄSIIINGTON, bal. 15. —
išvežiotomokama ' užsieninė? firmos. Rimčiausių' •Hianaie įsveziotojams mokama i ... . v . . Į Senato finansų komiteto pir-

50 doleriu per savaite Noro-1 Pa^alymų duoda šveicarai, • • , ,,
ta šj atlyginimų numažinti Ii- S ^d žemesniųjų rūmų
gi40dol.1rPapigmt1ptenų. _ , ,kos ^u viena^AmeUpriimtasis biHjono dolprių nau

ko) sutiko viskų finansuoti iri™ mokesčių projektas bus pe- 
! pristatyti anglų mašinas. Be!rd™ Pataisytas, neg jame y- 
to, gaunama nemaža pasiflly- įra dau^ netikslumų. Kai kū
mų ir iš Amerikos lietuvių. Įsenatoriai nori palengvm- - 
Jei, sakysim, hidroelektros fi. turtuoliams, kuriuos žemes- j 
statybai būtų sudaryta ben- riimab kaip sako iždo de-

RASTI TIK 7 ŽMONIŲ 
. LAVONAI

COLUMBUS, O., bal. 15. —
Sekretorius Stimson’as teik- katedra rastas pamestas io.'SugrUutuoze valstybės namuo.

raštininkams pranešė, kad jis ,es l™dlk's> mergaite. “ *••™on*^ r drovė akci„jajs pagrindais,’ pariamento sekretorius, labai
Rastas raščiukas, kad kūdikis žuvo rtauKiau, dar nežinoma.

! rdieu. Ties Švenčiausiojo Vardo

į Europų atvyko tik vienu rei 
kalu — dah’vauti nusiginkla 
vimo konferencijoje.

NORI GRJŽTI f ANGLIJĄ
DUBLINAS, bal. 15. — To- 

LONDONAS, bal. 15. — A- mis dienomis Airijos vyriau- 
pie 50,000 anglų emigrantų svbė žada savo parlamentui 
Australijoje nori grįžti atgal įduoti svarstyti priesaikos ka- 
į Angliju, nes Australijoje jie raliui panaikinimo sumanymų, 
turi nepakenčiamų gyvenimų. Tki šioliai visi nauji airių pa- 
Nori, kad Anglija juos grųži-' rlamento atstovai turi pasiža- 
ntų savo lėšomis. Anglijos pa- dėti pasilikti ištikimais Angli-
rlamentas gavo jų prašymų. Į jos karaliui.

SUIMTI PAGROBĖJAI
PEORIA, III., bal. 15. —

Kovo mėn. 14 d. pagrobtas 
vietos gydytojas <lr. J. W. 
Parker’is. Pagrobėjai reikala
vo 50,000 dol. Paskiau tik 10,- 
000 dol. Nesulaukę išpirkimo, 
savo aukų jie paleido baland
žio 1 d.

Policija visus pagrobėjus ifi-

RENGIAS PULTI JAPONUS JIE LAIMĖSIĄ PRŪSIJOJ

ŠANCHAJUS, bal. 15. —Į BERLYNAS, bal. 15. — A- 
Gauta žinia, kad kinų genero- rtimoj ateity Prūsijoje įvyks 
las Ma rengias pulti japonus seimo rinkimai. Fašistų vadai 
Mandžiūrijoj iš žieipių šono. šaukia, kad jie laimės Prūsi- 
Generolui Ma pagalboje yra į joj, o paskiau visoj Vokieti- 
daug kinų ir rusų komunistų, joj.

jie su savo kapitalu taip pat | 
ateitų. Greičiausiai statybos 
darbai gal tekti amerikiečia
ms.

Gaisrininkai valo apgriautus 
namų rūsius. Gal tenai ras 

Katedros rektorius kūdikį i įuvuf,jų žmonių. Sužeistų apie 
pakrikštijo ir atidavė į Šv. Vi- j
ncento prieglaudų. Spėjama, kad nan.ų rūsiuose

galėjo kas nors susprogdinti 
daug dinamito.

Policija patyrė, kad nesenai
. .iš parako dirbtuvės, arti Lopo 25 metus kalėti trys jauni i , ~ . . onnr . , . . . . ndon, O., pavogta apie 300vyrai, kurie apipiešė vaistinę,

4104 W. 47 gat. Toje vaisti-

yra nekrikštytas, 
i PAKVIESTAS KALBĖTI 

PREZIDENTAS

PO 25 METUS KALĖTI

Fedcraliam, teisme nubausti

svarų dinamito.

Šios hidroelektros stoties į |.. WASHINGTON, bal. 15. - 
koncesijų nemanoma niekam a-, SkelbimtJ fpderacija Ameriko- 
tiduoti. birželio mėnesį New Yorke

turės metinį suvažiavimų. Pra 
kalbų pasakyti federacija kvi'o 
čia prezidentų Hoover’į.

MŪSŲ TAUTIEČIO KOM- 
POZICIIA BERLYNO 

KONCERTE

nėję yra pašto skyrius. Ir šis 
nukentėjo.

gaudė. Jų yra 10, tarp kurių j Vienas nubaustųjų mėgino 
dvi moterys. Septyni kaltina-'iš teisino pabėgti. Bet greitai 
mųjų prisipažino. ! nutvertas.

SUSIRENKA T. SĄJUNGOS 
KOMITETAS

ŽENEVA, bal. 15. — Šan- 
gbajaus klausimą svarstyti čia 
susirenka ,T. Sąjungos skir
tas 19-os asmenų komitetas) no.

Chicagos majoras 
sveikatos “boardan” paskyrė 
Chicagos universiteto profeso
rių E. O. Jordan’ų. Miesto 
taryba šį paskyrimų patvirti-

't ’.Ą

MIRĖ DETEKTYVŲ 
GALVA

Tarptautinė moderniškos 
muzikos draugija surengė Be
rlyne uždarų koncertų, kuria
me buvo atlikta Vlado Jaku- 
bėno kompozicija stygų kvar
tetui. Mūsų tautiečio kūrinys

APIPLĖŠĖ BANKA

SARASOTA, Fla., bal. 15.
— Mirė W. J. Bums, tuo va
rdu žinomų detektyvų (seklių)

miesto agentų įkūrėjas. Miręs ture- padarė labai gero įspūdžio ir 
jo 70 metus amžiaus. klausytojų buvo sutiktas su1 

pritarimu.
Cook’o apskrities psychopa- 

tinėje ligoninėje pasibaigė ta
rnų. streikas.

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITĘ “DRAUGĄ”

KENOSHA, Wis., bal. 15. 
— Du plėšikai apiplėšė Silver 

Lake State l>ankų. Pagrobė 
apie 5,000 dolerių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 
vidutinė temperatūra; numa
tomas lietus.



2 DRAUGAS bolan. 16 d., 1932

“D R A U G A S”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu- 
*ei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrių 
tina. jei ueprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
OcrIuI pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 m
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DIENOS KLAUSIMAI

gu pažymėti, kad tuo atžvilgiu ir lietuviai ka
talikai nėra paskutinėje vietoje. Pasižvalgius į mūsų senovę

PASTABELES Iškilus šiokiems tokiems ne-jiniuf bis zur Memel (und Til- 
eusipratimams tarp lietuvių ir j sit-Ragnit) und daruelier Iii 
vokiečių dėl Klaipėdos reika- naus. Ks sind dies Staenmie 
lų, ir ėmus kalbėti, kad Ma- dės alten 1‘reussenvolkes, dai

Kaune pradėjo eiti naujas savaitinis lai
kraštis “Verslas,” skiriamas Lietuvos pre
kybai, pramonei ir lietuvių amatninkų reika ižoji Lietuva šiandien yra sma-1 aucli das uebrige Ostpreussei. 
lams. Pirmieji numeriai išėjo gerai sureda- rkiai suvokietinta ir tik vie-, umfasste. Euer das l’.reussen- 

Tokie laikraščiai kraštui daug naudos tų vardai primena ten gyve- tum der alten Sudauer wai 
ulės atnešti. Juos verta palaikyti ir paremti, aus seniau lietuvius, — vokie- sclion 1921 Prof. Dr. Geruliis 

eini suskato tarp kitko savo

guoti

Kai kurie laikraščiai Lietuvoje stebisi, tiška būdu ginti savo žvgius.
auf Grumi spracliliclier l'n- 
tersuehungen eingetreten. Kr 
stellte lest, das Sudauische 
hal)e deni l’reussischeu selir

AMERIKOS KATALIKŲ SPAUDA

Amerikos katalikai tik vieny, dienraštį, 
leidžiamų, anglų kalba, teturi. Savaitraščių 
turi daug. Beveik kiekviena diecezija leidžia ! 
savo atskirų savaitinį laikraštį. Savaitinių 
išeina 113, mėnesinių 131, bertaininių 31. Iš 
viso katalikiškų laikraščių Jungtinėse Vals
tybėse, įskaitant ir neanglų kalba leidžiamus, 
išeina 310. Neanglų kalba katalikiškų dien
raščių išeina 8, jų skaičiuje ir mūsų “Drau
gas.” Iš viso skaitytojų Amerikos katalikų 
laikraščiai turi apie 7,500,000. Katalikų gi 
Jungtinėse Valstybėse vėliausiais statistikos 
daviniais yra 21,887,606. Vadinasi, trims ka
talikams išeina vienas katalikiškas laikraštis. 
Tai yra gerai. Nors katalikai skaito ir di- i 
džiulius miestų dienraščius, tačiau jų dau
gumos opinijų įvairiais gy venimo klausimais 
nustato katalikiškoji spauda. Tuo būdu ka
talikų spaudos jėga ir įtaka visuomenės gy
venime Jungtinėse Valstybėse yra didelė.

Reikia pasakyti, kad katalikų spaudos 
reikšmė būtų dar didesnė, jei būtų leidžiama 
daugiau dienraščių anglų kalba, taip kaip 
Bavarijoj, Olandijoj, Belgijoj ir Kanadoj, 
kur sunku surasti katalikas, kuris neskaity
tų bent vieno katalikiško dienraščio. Bent 
didieji Amerikos miestai, rodos, galėtų išlai
kyti katalikiškus dienraščius, kurių įtaka vi
sam Amerikos visuomenės gyvenimui būtų ne
apsakomai didelė. <

Dienraščių klausimas reikėtų iškelti A- 
merikos Katalikų Spaudos Sųjungos konven
cijoj, kuri bus gegužės mėn. 19, 20 ir 22 die
nomis, Buffalo, N. Y., kur ir mūs dienraščio • 
atstovas mano dalyvauti. x

Bendrai imant, dabar jau visuose kraš
tuose vis daugiau dėmesio kreipiama į kata
likiškos spaudos platinimų, stiprinimų ir to
bulinimų technikos ir turinio atžvilgiu. Sma

kad ir šiuo metu, kada vokiečiai taip nekul-į Vokiečiams be galo nepatin- 
tūringai šmeižia lietuvių tautų, dar atsiranda ka, kai sakoma jiems, jog se- 
lietuvių valdininkų, vokiečių agentų, kurie' novėje toli į abi Nemuno žem- nahe gestanden, weit naeher 
drįsta vokiečiams tarnauti, peršant Lietuvai upio puses gyveno vien tik jais deni Litauischen—(Atsi-
viskų, kas vokiška. Matyti, vokiečiai jau ne-; lietuviai, prieidami Baltijos jū j žvelgiant į priešistorinį laikų, 
maža įtakos mūsų tautoje yra padarę. Tai j rQ- Kad galėtų vokiečiai save netenka kyilliėti apie lietuvių 
pavojingas dalykas. Ko greičiau tos įtakos! pateisjnti, jie remiasi savo buvimų Rytų Prūsijos srity- 
Lietuva nusikratys, to sveikiau jai bus. į mokslininkų tuo klausimu pa- se ir taip pat Klaipėdos kra- 

reiškimais, padarytais po di- šte. Sūduviai, nadruviai ir ša-; 
džiojo Europos karo.Lietuvos Katalikų Veikimo Centro lei

džiamas savaitraštis “Mūsų Laikraštis” jau
turi netoli 60,000 skaitytojų. Matyti, kad Lie- i klausimu prabilo Klaipėdos 
tavos katalikai pradeda suprasti katalikiškos vokiečių dienraštis “Memeler 
spaudos vertę. Amerikos liteuviams katali
kams irgi nereiktų atsilikti.

Štai pirmiausia, rodos, tuo

Dampfboot” >(1932 m. kovo 2

laviai prieš vokiečių kryžei-! 
vių atėjimų gyveno srityse j j 
rytus nuo Mozūrų ežerų ir jį 
šiaurę ligi Nemuno (apie Til- į 
žę-Ragainę) ir toliau dar už

Lietuvoje gyvena 16,432 svetimšaliai. Jųjnen.” (Baltupėnų varpų gar
sai). Trumpai sakant, tuo

d. Nr. 52) savo straipsniu i Nemuno. Tatai buvo gentys 
“Die Glocken von Baltupoe-; senosios PrūsU tautos, kuri bu

Jonais Karklelis

VAISTAS NUO KRIZIO

Linksmas pasakojimas

(Pabaiga)

Už viena tinkamai nupenėtų blusų — 
šimtas litų!.. Tvirtos Berlyno rinkos kai
nos. Ir tik vienas Berlyno mokslų statu
tas sunaudoja jų kasdienų už 60 tūkstan
čių markių; vadinasi mūsiškiai, už 140 
tūkst. litų. Ir tiktai per vienų dienų. Na, 
o metai turi 365 dienas,’o 365 padauginti 
iš 140 tūkstančių, bus 51 milijonas ir 100 
tūkstantėlių. Tai tik vienas Berlyno sta
tutas tiek sunaudoja, o kiek tokių įstaigų 
visoj Vokietijoj, visame pasaulyje, arba 
visoj Amerikoj? Gal tūkstantis, gal de
šimts tūkstančių, o gal visas milijonas? 
įsivaizduokite, kiek blusų jie per metus 
sudorojai Ir dar skundžiasi, kad neuž
tenka. Pavyzdžiui, į Berlynu blusas ga
bena net iš Balkanų, o mes su vokiečiais 
gyvename artimoj kaiminystėj, ir nemo
kame išnaudoti tokių auksinę progų! Ap
sileidimas, sakau, daugiau nieko! Ilgiau 
taip negali liuli!.. Ainis akainoniško krizių 
laikais reikia gerai žiūrėti, kur galima

daugumas gerai uždirba. Tie uždirbti pini
gai plaukia į užsienį. Daugiausia Vokietijon.
Dėl to “Rytas” sako; “Svetimšalių klausi
mas ne antraeilis ir nuošalus, bet gyvybinis 
klausimas. Dabar yra pats patogiausias lai
kas atkreipti į jį didelio ir nedelsiamo dėme
sio.” Ar nereiktų taip pasielgti, kaip vokie
čiai, kurie ant įvažiuojančiųjų į Vokietijų as-|mi, o už tai, kad buvę priė- 
inenų pasų užrašo: “uždarbiauti draudžia

vo apėmusi visas kitas Rytų 
Prūsijos dalis. Senovės sūdą 
vių prūsiškumų jau 1921 m. 
prof. dr. Gerulis, pasirėmęs 
kalbotyra, buvo konstatavęs. 
Pasirodė, kad sūduviai yra a 
rtimi prūsams, daug artimes
ni, negu lietuviams.

Nedaug tegalėtų džiaugtis 
mę krikščionybę. Girdi, tos1 autorius, jei jis gerai supras- 

lietuviškos kolonijos Rytų Prū ū), kas yra tie “Sudauer, 
sijoj ir šiandien palikę pėd-: Nadrauer ir Sehalauer,” ku- 
sakų: daugelis vietų vadinasi die esu artimesni prūsams, ne-

straipsniu vokiškas dienraštis 
stengiasi įrodyti, esu lietuviai 
Mažojoje Lietuvoje, taigi ir 
Klaipėdos krašte, atsiradę tuo 
būdu, kad emigravę iš Lietu
vos, kur jie buvę persekioja-

Gerb. kun. Anicetas Linkus, šv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonas rytoj mini savo vardo dienų. Rytoj vakare pa- 
rapijonai rengia jo pagerbimui bankietų. Ilgiausių metų!

ma.

Karo akademijos įsteigimas Lietuvoje ne 
vienų mūsų tautos priešų nustebino. Lietu
viams, turintiems tiek daug priešų, kito ke
lio nėr, kaip tik būti gerai prisirengus ginti 
savo kraštų ir savo tautos interesus.

lietuviškais vardais. O tos tau 
teles, anot to dienraščio, ku
rios gyveno kryžeiviams atė

gu lietuviams.

rų rasdavo; šitas Nadravės 
kraštas priėjo Prėgliaus (Pre- 
gel) žemupį, kur dabar yra

nesuprantantiems miūsų kal
bos, sunka buvo suprasti san
tykius tarp Lietuvos aukšlai-

Karaliaučius. Lieka dar pa- čių ir žemaičių. Pačius žemai- 
sakyti apie šalavius (šalavie- čius randame visaip vadinant:
čius); jie ne tik gyveno, bet 
ir dabar tebegyvena abiem ^ie-

žmudinais, žmudzmais, šamo- 
gitais, samčiais, šamaitais, sa

mulio žemupio pusėm, nors' muitais, samais ir t.t.Tjr • • v , • , • . 11JKas gi iš tikrųjų yra tie su- . ,
doviai (sū,laviai), nadraviai ė‘andlt‘“ dauS « suvokl“-1 k»ks ketini,

jus Rytų Prūsijoj, buvusios! ir Salaviai! Aš pats jaučiu į,. I ila«laug visi datertimo sulis, iš anksto ne kiek nesu-

Adv. J. P. \Vaitches, lietuvis kandidatas 
į Chicagos teisėjus, rinkimuose gavo apie * 
30,000 bals-ų. Jis ėjo vienas, be politiškos 
organizacijos paramos. Prieš dvejus įmetus 
adv. Krank Mast’as į tų vietų ėjo su orga
nizacijos parama ir gavo apie 120,000 balsų. 
Vadinasi, mums lietuviams kito kelio politi
koj nėr, kaip tik eiti su viena ar kita poli
tiška organizacija.

Kitas mūsų tautietis, adv. Krank Mas-

artimesnės prūsų tautai, bet i sus kilimo sūduvis, lj- kas gali į Klaipėdos klasto lietuviai ži- 
ne lietuvių tautai. Tos taute-i įrodyti, kad tų pačių sūduvių loje senoveJe buvo pavadinti

lės — tai sūduviai, nadraviai 
ir šalaviai (šalaviečiai). To 
autoriaus vokiškais ' žodžiais 
tariant esu buvę taip:

t’as, taip pat rinkimuose nelaimėjo. Bet dėl 
to nenusimena. Pastoviai laikantis tos pačios , dauer, Nadrauer und Schala- 
politiškos organizacijos, kitų kartų, bus pa-i uer sassen vor Eintreffen der 
statytas kandidatu ir, be abejojimo, laimės. Deutsch-Ordensritter in dem 
Pastovumas politikoje yra svarbus dalykas,! Bezirk oestlich der masuris- 

* ypač mums, lietuviams. chen Seen und nordvvaerts hi-

užkariauti rinkų namų gamybai, negali
ma snausti nuo pat ryto...

— Tai kų gi daryti ? — nedrųsiai pa
klausė vienas krizių nukamuotas ūkinin
kas.

— Kų daryti? Organizuoti blusų ūkį. 
Kiekvienas ūkiškai nusiteikęs žmogus pri
valo įsteigti pavyzdingų blusynų, perinai 
jas, auginti ir eksportuoti jas į Vokietijų, 
arba dar kur kitur.

— O jeigu jų niekas nenorės pirkti? 
— abejingai paklausė balsas iš publikos.

— Kaip tai nenorės ? Jei perka iš 
Balkanų, tai pirks ir iš mūs; mes galime 
parduoti pigiau, nes muing daug arčiau, 
ir pristatymas pigesnis.

— O gal ten blusos kitoniškos veis
lės? Gal mūsiškės mokslo reikalams ne
tinka.

— Nieko panašaus. Tiks ir mūsiškės. 
Aš Karo laike buvau Balkanuose ir mačiau 
jų blusas — dar menkesnės už mūsiškes 
ir kanda daug silpniau, — paaiškino kal
bėtojas.

— Bet kaip jas, raganas, pradėti veis
ti? Kuo maitinti, kaip suskirstyti j rūšis? 
Juk mes šioje srityje dar nieko nenusi
manome, taip sakant, naujokai,

— Apie tai galite nesirūpinti. Svar
bu tik pirmų žingsnį padaryti, parodyti,

i n i , .. . v salaviais (šalaviečiais).kalba nėra dabartine rašomo-1 v 7

ji lietuvių kalba? Jei aš žinau; Suprantant tų laikų aplin- 
savo kilimų esant iš sūduvių kybes, tos žilosios senovės ne- 
ir jei mano tėvų tėvai vis ta tobulas susisiekimo priemones

“Was dis vorgeschichiliche [ pačia kalba kalbėjo, o mano 
Zeit angeht, so koinmt f uer; šnekamoji tarmė kaip tik yra 
šie eine litauische Bevoelk e- rašomoji kalba, tad tokį tvir- 
rung in den oestlichen Gebie- tinimų turiu pagrindo dary-j numanyti, kad vienos 
ten Ostpreussens und desglei- ti. Kas gi tie nadraviai, arba i pačios tautos žmonė. 
clien im Memelland mit Besti-
mmtheit niekt in Frage. Su-

ir turint galvoj tų laikų žmo
nių sųvokas dėl tautybės, dėl 
tautiško susipratimo, nesunki:

ir tos 
galėjo

Nadravės kraštas? Tai ta vie- būti vadinami Įvairiu įvairiau 
ta, kuri yra maždaug tarp Ku- siais vardais. Juk daug kur tų 
ršių įlankos (Kurisches Haff) senovės rašytojų padavimuost 
ir tarp Aistmarės (Frisches mes matome esant žemaičius 
Haff), kuri susiduria su Sa- skirtingus nuo lietuvių. Atro- 
mbija, vokiškai vadinama Sa- do, lyg žemaičiai būtų visa, 
mland, kur labai daug ginta- kitos tautybės. Svetimšaliams

kad mes galime jas auginti, o tada kaip 
matai atsiras blusininkystės instruktorių, 
supirkinėtojai ir rūšiuotojai, ir šitų rei
kalų sutvarkys iš pagrindų žemiški kūmai. 
Gal būt įsteigs aukščiausiųjų blusininkys 
tės akademijų ir pastatys moderniškų blu 
sų ligoninę. Svarbu, kad būtų kas jas 
augina. O tamstai ko? — kreipėsi Kinka 
į vienų pilietį, kuris pakartotinai prašė 
balso.

— Man nieko... Aš tik norėjau pa
klausti, kur gauti bent puskapį pagerin
tos rūšies veislinių blusų ?

— Klausimas nesvarbus. Jei kas ne
turi, gali pasiskolinti iš miestiečių. Ypa
tingam reikalui esant, galite nors ir šian
dienų drauge su manimi užeiti pas Eaib- 
čikų, į traktieriukų, tenai gausite pačios 
aukščiausios rūšies. Kol ištuštinsite lite- 
riukų, tiek jų prisirinksite, kad nežinosi
te nė kur dėti... Šiuo aš ir baigsiu savo 
pranešimų ir iš ščyros širdies linkiu jums 
didžiausio pasisekimo naujausioje pramo
nėje, nes tik pavyzdinga blusininkystė iš
gelbės mus nuo ūkiškojo krizio. Valio!

— Valio!!! Tegyvuoja pavyzdinga 
blusininkystė ir jos vyriausias instruk

torius, ĮMinas Kinka! — sušuko Litraitis. 
Jam pritarė Žioplaitis ir dar puspenkto
piliečio, nenustatyto luomo ir nežinomo

veršio. Tik ūkininkai kiekvienas po tris 
kartus nusispiovė ir išėjo namo.

Gal tokio susirinkimo ir tokio pra
nešimo nebuvo, bet juk galėjo būti. O kad 
sklandžiai parašyta, galima pasiskaityti 
ir gardžiai pasijuokti...

Kun. P r. J. Vaitukaitis.

ŠVENTOJI ELENA
Kolčesterio miestas yra pi'otestoniš- 

kiausias distriktas visoje Anglijoje. Betgi 
žymėtiniausia ir garbingiausia vieta'duo
ta paminklui Šv. Elenos, kuri savo ran
komis laiko Išganytojo kryžių. Kadangi 
pats miestas yra kalne statytas ir Šv. Ele
nos paminklas, statytas kalno viršūnėje, 
tai matomas tolokame atstume. Toje apy
linkėje Šventoji gimė, augo ir čia vėliau 
ištekėjo už garbingojo Romos generolo, 
kurs buvo pirmojo krikščionių imperato 
riaus tėvas.

Baigiantis trečiam šimtmečiui po Kri
staus gimimo, kai Romos imperija taip 
išsiplatino ir apėmė visas tada žinomus 
pasaulio valstylies, reikėjo turėti du ro
mėnų imperijos imperatorius. Vienas iš 
jų, vakarinių Romos valstybių iiiip<>rato- 
rius, vardu Konstancijus, buvo garbingojo 
gimimo ir gražių dorybių vyras ir nar-

ipažinęs su musų valstybe, 
pavažinėtų skersai išilgai n 
išgirstų vienus žmones vadi
nant dzūkais, kitus kapsais, 
trečius suvalkiečiais, ketvirtus 
kauniečiais, penktus rytiečiais, 
šeštus žemaičiais, septintus 
zanavykais ir t.t., tad jis taip 
pat galėtų pamanyti apie mū
sų valstybės tautų mišrumų.

Tų senovės rašytojų nuro
dytus pavadinimus reikėtų kri 
tiškai žiūrėti, nes daug tų pa
vadinimų yra atsitiktinai iš
galvotų. Iš ko sprendžiant yra 
viena aišku, kad kitados, senų 
senovėje, lietuviai, latviai ir 

(Tųsa 3 pusk)

suolis. Jis, dar jaunas, buvo siųstas j 
Britanijų, anais laikais vadinamų Albio
nų, ir apsistojo Rytų Anglijos apylinkėse. 
Savo buklų jis įsteigė ties Kolčesterio 
miestu, ir čia Konstancijus susipažino su 
kunigaikšlyte Elena. Jis stebėjosi jos gra
žumu ir gėrėjosi kilniomis jos doių trimis.

Ir Konstancijus susituokė su Elena 
ir laimingai gyveno. Kai jiems gimė sū
nus, kurį praminė Konstantino vardu, tai 
Konstancijus tapo paskirtas vakarinių Ro
mos valstybių imperatorium. Jį įpareigojo 
Maksimus, vyriausias Romos imperato
rius, kurs buvo pagarsėjęs savo žiauru
mais ir kraugeriškumu. Toji garbė, teikta 
Elenos vyrui, Konstancijui, neteikė jai 
džiaugsmo, o tik skaudų smūgį. Mat, Mak
simas įsakė Konstancijui atsiskirti nuo 
savo žmonos Elenos ir vesti Teodorų, 
Komos tirono giminaitę. Konstancijus jmi- 
klausė Romos imperatoriaus, pašalino E- 
lenų ir vedė Teodorų, prie savęs pasilai
kydamas savo sūnų Konstantinų.

Netrukus Maksimus mirė. Dioklecijo- 
nas, užėmęs jo sostų, siuntė Konstancijui 
įsakymų pristatyti savo sūnų pas jį gy- 
venti Komoje. Tuo būdu Dioklecijonas ma
nė sau nusikalstų, tai galėtų nužudyti my
limų jo sūnų.

(Bus daugiau)
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Va DU PUSMILIIONINKAI
Varakulis susilygino su Gubysta, Stulginskas su 

Rašinskiene. Mandravickas pralenkė Staniu
lį, Gudėnas - Sutkų ir Žvirblį, Paukštis - 
Tarušką

Viskas, kas didu, ko pasau
ly pasiekta, turėjo savo pra
džią, noruose ir svajonėse, sa
pnuose ir viltyse, kurios ilgą 
laiką laukė įsikūnijimo. Taip 
lygiai dedasi ir mūsų kontes- 
tininkų tarpe, visame “Drau
go” vajaus plote. Štai, imki
me kad ir Varaknlį su Stul
ginskiu Didelis juose noras 
buvo tapti pusmilijoninkais. 
nepasiduoti kitiems, kurie an
ksčiau yra tokiais “ponais” 
patapę. Ją norai, kaip mato 
me, įsikūnijo. Ne tiktai įsikū
nijo, bet Varakulis ats'istojo 
greta Gubystos, o Stulginskas 
šalę savo kaimynės Rašinskie- 
nės. Vadinas, dabar turime 
jau šešis pusmilijoninkus, ku
rie neužilgo, gal, pradės sva
joti ir apie dasigavin.ą prie 
milijono balsą. Pagyvenę, be 
abejo, užgirsime.

Dabar prieiname prie kilo 
didelio klausimo, būtent, ku
ris iš žemiau stovinčių kon- 
testininką pataps pusmilijo- 
ninku? Tki šiol atrodė, kad 
daugiausiai šansų turėjo Sta
niulis, bet tuos jo šansus vis- 
konsinietis Mandravickas šia
ndie sudaužė su daugiau nei 
tūkstančiu balsų. Tačiau ne
reikia manyti, kad toks Man
ei ravicko žygis Staniulį išmuš 
iš veikimo. Anaiptol! Jis tik 
paragins jį prie didesnio vei
kimo ir griežto nusistatymo— 
nepasiduoti. Į šį Mandravicko 
žygį, be abejo, reaguos irVar-

P. Petrauskas, 14 Johnson 
st.. Binghamton, N. Y.

........................ 308,490
Ag. Dilienė 3131 Emerald 

Avė., Chieago, III. .. 281,690
Grybas, 2244 W. Adams 

St., Chieago, Tll......... 227,470
J. Aukškalni*. 1354 Harri- 

son St., Gary, Tnd.
A. Valančius, 1226 S. 5(1 

Avė., Cicero, III......... 224,500
O Kazlauskienė, 4356 S.

Roekwell st., Chieago 174,850
Misiūnas. Roseland, III. 245 niiems dar rytą krašto žmo- 

W. 108th St................ 160,470 fčms (t. y. mūsą sentėviams)

.Vytauto Didžiojo laikais ir tuo būdu ėmė kurti naujasPASIŽVALGIUS I MŪSĮI SENOVĘ
(Tąsinys i? 2 pusi.) bet kada arčiau susipažinus

prūsai kalliėjo viena kalba. |Pa‘ir(yh> kad tai esą prusai, i |^annas> jųgj mj buvo pada-! tokiu būdu jie būtų galėję 
Toji viena bendroji kalba vė-■ H ° V™ 1P^fl^°!ręs dvi keliones j Lietuvą žmonėse pagrįsti kitokį many-
liau suskilo atskiromis ka1bo-;va^. / ’^° noai ’ aus Pa i (1413—1414 m.). Važiuodamas: mą dėl lietuvių kilimo, dėl lie-Jvs labiau patyrinėkime tą ži-
mis. Is tos bendrosios kalbos! .... v. is Prusą ir persikėles per Ne-1 tuvių gyvenamų žemių. Be sa- lą ą senovę, kad žinotume, kas

, .. .y • , • veje, kol nepažinom Vakaru i 1pirmiausia turėjo išsiskirti muną, Gilbertas sakosi įžen-l
Žemaičių žemę (daliarti- .jie būtų galėję surasti dan- jie yra

vienas Burgundijos didikų, Gi
lbertas iš Lannoy (žr. P. Kli
mas Ghillebert de Lannoy,

teorijas. Kai kurie ją dabar 
gailisi, kad anksčiau to savo 
šališkumo nėra pavartoję; juk 

jie

ję sumegzti naujų tautelių, ar
timesnių vokiečiams, negu lie
tuviams.

Matydami vokiečius taip da
rant, mes patys labiau susido
mėkime savo senove, mes pa

Europos žmonių,prūsą kalba ir bendroji lietu- . . .... ; t -_ __ t —-v v
vių — latvių kalba. Dar vA-i Jl,(’s v’sus n(imcais , ir ši-Įn. K1aipė(j08 kraštą) 
liau susidarė lietuviu ir latviu-vard« tc1'“ IM,lko t,k TO'i
atskiros kalbos. kiečiams vadinti.

muną, Gilbertas sakosi įžen-i laviečių, nadravią, sūduvių,1 mūsų senoliai yra buvę ir kur 
gęs ’

A. Kelmutis
“Tr.”>I Kad lietuviai nuo seniausių 

laikų gyvena Mažojoj Lietuvoj

giau panašių geografiškų pa
vadinimų, iš kurių būtų gale- •

gyvenę.

Kai kurie kalbininkai, kaip Tenka manyti, jeigu tais, ir, kad daug ją atėjusieji vo- 
prof. K. Būga, patarė tuos vi-1 laikais, būtą pas mus važinėje | kiečiai nutautino, — tuo abe- 
sus mūsą sentėvius vadinti | rašytojai ne iš vakarą, bet iš joti netenka. Ir dabartinė vo

kiečių pasaka apie tai, kad 
esą lietuviai atvykę gyventi 
pas vokiečius į Rytą Prūsiją, 
tėra tiktai gryniausias muilo

aisčiais. Man rodos, nereika-1 rytą, tai jie gal būtą mus pa- 
225,560 liūgas čia toks pavadinimas. | vadinę ne aisčiais (ar estais), 

nes vargu bau mūsą senieji bet kokiais nors vestais, oket-
sentėviai būtą taip save vadi-' dentėnais, zapadnikais ir t.t. 
ne. Čia, greičiausia, svetimų
jų duotas pavadinimas nežino

Rėkus, 1850 Wabansia avė.,
Chieago. *11................ 154,963
A. Žolvnienė, 6709 Archer 
Avė., Chieago, III. ... 119.950

A. Gudėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chieago, TU. 115,000

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė
Melrose Park, III. .. 114,350 į Kristą) mini Giltomis (Giltus

Sutkus 1007 Eight st..Wau-1 arba ,Gudus) kaip to krašto 
kegan, III. . .......... 103,300 į gyventojus, o Tacitus juos mi-

P. Pabijonaitis, 2320. W. 23lni kaip Aisčius (Aestier), t. 
PI., Chieago, III.......... 88,206 v., rytą žmones, arba rytie-

A. Condratas, 1706 S. Ma-ičius, rvtėnus; pastarieji apie 
yomensing avė. Phila. Pa. 1500 m. po Kristaus buvo siu- 

........................... 63,700 j ntę savo pasiuntinius su gin-
Gaižauskas, 148 E. 107th st.. tnro dovanomis Ostgotą (Rvtų 

Roseland, III................ 63,100 i gotą) karaliui Theodorikui Pi
Bugentavičiu®, 1616 N. Lin

coln St. Chieago, III. 61,90(1
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Chieago, III.
.................... 44,400

Bacevičius, 1850 Vabansia

Čia, rodos, galima visai suti
kti su tuo vokišku šaltiniu, 
kurs taip nusako (žr. Mevers 
grosses Konversations — Le- 
xikon. 1908. Preussen).

“Graikų jūrių keliauninkas 
Pvtheas (apie 320 m. prieš

džiajam Italijoje. Vėliau pra
nyko bendras pavadinimas Ai
sčiai (Aestier) arba Estai (E- 
sthen) ir tas pavadinimas te
išliko toliau į rytus gyvenan
čiai suomių padermės tautai,

Avė. Chieago, II!......... 26,700 I Estams. Vietoje senųjų Gutų
J. Vaičaitis, 424 Dean St.. arba Aisčią atsirado kiti pa-

Seranton, Pa................ 25.85(1 vadinimai, kaip antai: Kūrai,

Mažoji Lietuva šiandien yra burbulas, 
smarkiai suvokietinta. Tas vo-, Kai kurie vokiečių moksli- 
kietinimas ir vokiečių koloni- ninkai, kurie tyrinėja senovės 
zaeija ypač buvo įsigalėjusi lietuvių kilimą, lietuvių pade- 
XVIII amžiaus pradžioj, o rmes, yra šituo atžvilgiu gana 

gudrūs. Prieš ctidįjį Europosprieš tai lietuviškai buvo kal
bama visų tų trijų kraštų plo
te, Šalavėje, Nadravėje ir Su-.

karą, tyrinėdami lietuvių tau
tą, jie dar rhokėjo laikytis ob-

davijoj. Kaip maitvt iš vienos ' jektingumo. Bet po didžiojo 
bažnytinės apyskaitos (žr. Te-(karo, kurį jie pralaimėjo ir 
tzner. Pie Slawen in Deutsch-, kada pasirodė, jog Klaipėdos 
land, Braunchweig, 1902, ps. kraštas turės tekti naujai su- 
29), 1719 m. lietuviški pamok- ■ si dariusi ai Lietuvos valstybei, 
šiai buvo sakomi visuose baž-! tad jie savo mokslingumą, ėmė 
nvtkiemiuose į rytus bei į naudoti vokiškumui tvirtinti
šiaurę nuo linijos: Labguva, ---------------------------------------
“ Petersdorf, ” Norkvčiai (No-
rkitteu), Mulžiai (Muldsen),
Juod'laukiai, Trempai, Darkie
mis, “Szabieren,” Dubininkai.
Vadinasi, aplink tas vietas 
gyveno lietuviai, kitaip nebū
tų buvę reikalo pamokslų sa
kyti lietuviškai.

Prūsų hercogas Albrechtas 
radęs reikalinga leisti du ka
tekizmu lietuvių ir prūsą kal
bomis Prėgliaus (Pregel) li

pęs dešiniojo ir kairiojo kra
nto gyventojams (žr. L. We- 
ber. Preussen vor 500 Jahren.
Danzig. 1878, pusi. 18.). Jeigu

Per 28 metus... 
bankas jasu laimimoms

Tlgiau negu per bertainį šimtmečio 
ši Įstaiga visomis pastangomis akstino 
žmones prie taupymo ir todėl šis ban
kas pagarsėjo kaipo “bankas taupme
nomis”. Net šiais laikais—tūkstančiai ‘ 
žmonių yra čia reguleriai depozitoriai 
—algos diena yra jų taupymo diena. 
Atidaryk sąskaitą čionai ir eik finan
sinės nepriklausomybės keliu.

LAIVAKORTES — PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^įitional “Bank
and *\Jrust Company

op Chieago
47th Street and Ashland Avenue

“DRAUGO" EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Sembai, Prueai (Pruzzen,
Preussen), t. y., protingieji iš
manantieji; be to, tuo vardu į tas hercogas leido reikalinga 
imta vadinti Samlando (Sam- j leisti tuos katekizmus lietuvių 
hiios) gyventojai ir Kuršių ir prūsų kalba, tai matyt iš to, j 
įlankos pakrančio žmonės.” j kad prie tos upės, prie kurios; 

Čia reikšmingas pasakvmas j Karaliaučius yra, gyveno lie- j , 
“prūsai”,

kalienė ir Petrauskas, ir Gi- | M. Povaitienė, 700 S. 9 st
lienė ir Grybas, ir visa eilė Herrin, III. ................. 24,800
kitą kontestininką. Taigi, ne-1 A. Paukštis, 2225 S. Oakley
galima dar nė spėlioti, kuris Avė., Chieago, 111.......... 2Ų00O
iš jų pirmas pasieks pusmiii- Ip .Taruška, 2334 S. Oakley 
joninį balsų skaičių. Avė.. Chieago Tll. .. 20.35'’

Vakar buvo vienatinė kon- ’b- Balsis, 610 Wa'l St. Rock !
lesto diena, kurioj stovintieji ford, UI............................ 5.800 žodžio “prūsai”, kad tai tuviai,
lenktynių eilės vidury konteš-1 A- Uangmanas, 4521 S. Wa-; reiškią “protingieji,' išmanau-1 Taip pat lenkų Stryjkovskis 
tininkai, pradedant Staniuliu Avė. Chieago, tieji.” Juk ir šiandien mūsų i savo kronikose paliečia Sam-

it baigiant Sutkum, nė vienas 
nepadarė pažangos. Dėl to 
reikia manyti, kad kiekvienas 
jų slapta veikia, vieni kitiems 
surpraiz’us ruošia. Lauksime 
kitos savaitės, naujų žinių. 

Smarkiai pradėjo kilti ‘ ‘ Še
rai” Gudėno ir Paukščio. Ga

bi I................. ................... 17.7CC
Vorailis, Luzerne. Pa. 1.0(1(1 
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

E. St. Louis. Tll.......... 1.0MI

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius.

kalboje žodžiai “prusinti, iš-, biją (Samlaudą) ir sakosi 
prūses” turi tą pat reikšmę, j pats girdėjęs NA7! amžiaus pa. 
Kad galėjo pranykti bendras. baigoj vietos žmones kalbant' 
pavadinimas “aisčiai,” taip žemaitiškai, lygiai kaip apie 
pat gana aišku, nes kol tie Įsruti, Ragainę ir kitur, ligi 
“aisčiai” (rytiečiai, rvtėnai) į pat Karaliaučiaus (žr. Kroni- 
bnvo mažai žinomi, tai kitaip ka polska, lrtewska, žmudska. 
jų ir negalima buvo vaidinti, AVarszawa. 1846).

3E
E6

S

dėnas pavijo ir pralenkė Snt-
kų, žvirblį ir pradėjo grasiu- j. • • -
ti Žolynienei, o Paukštis, pra- ______o _______J
lenkęs Tarušką, — Rovaitie-
nei. Jei kasdien jie taip da
rys, už savaitės, kitos gali liet 
pačias aukštumas pasiekti.
Pasisekimo.

Šiandie kontestininką sto-' 
vis yra toks:

A. J. Janušauskas, 1301 S.
5()th Ct., Cicero, UI.. .500,200

E. Gubysta, 4355 S. Mozart 
St. Cicero, IR............ 500,190

P. Varakulis, 724 West 18 
St., Clncago, III........ • 500,100

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St., Chieago, III........  500,050

O. Rašinskiene, 1639 S. 5(1 
Avė., Cicero, III .... 500.010

A. Stulginskas, 1628 S. 56 
Avė., Cicero, III........ 500,010

V. R. Mandravickas, 815-45 
St., Kenosha, Wis. . . 365,750

S. Staniulis, 6651 S. Talman 

Avė., Chieago, III. .. 364,300
M. Varkalienė, 6315 So. Lin 

coln Avė., Chieago, 111.333,370

DUESSELDORFO ŽMOGŽU
DYS KIURTENAS BUVO 

GIRTUOKLIŲ SŪNUS

Žinoma yra daug atsitikimų, 
kada iš tėvų paveldimi visoki 
psichiniai ir fiziniai nenorma
lumai kaip epilepsija, idiotiz
mas, visoki kūno iškrypimai, 
Išlinkimai. Ženevos universi
teto profesorius Rošas (Rodi) 
tarp kitų pavyzdžių, kur pa
veldima iš-tėvų girtuoklių ne
normalumai, paduoda ir šį į 
domų faktą. Prieš kurį laiką 
sukėlęs pasauly didžiausią se
nsaciją dėl nuožmių ir keistų 
žmogžudysčių Duesseldorfo 
žmogžudys Kiurtenas turėjo 
tėvą nepataisomą girtuoklį. 
Motina dėl vyro girtuoklio 
,žianrių scenų ir nedatekliau*, 
kuris ją ištiko su dešimčia 
,vaikų, buvo visai paniekinta 
ir privesta ligi pamišimo.

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo 

ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

“SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikais rū 
pimais klausimais.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 
daromus priekaištus.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo apie kitų šalių katalikų 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su 
sipratusiais katalikais.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 
vienam.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 
Amerikoje 1 doleris.

“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr? Ramanauskas.

“SPAUDOS TR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigą Se
minarija, Lithuania.

I

s

Didysis Scandinavian—American Linijos 

Laivas EREDERIK VIII

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
I&New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 75.50 
Į abi pusi ..................................... #125.50
Neatidėliok prisirengimo iki pnskutiniąjų dieną ------------ užsisakyk

vietą dabar.

Tš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN- 

JOS didžiuoju laivu

-AMERICAN LINL

Frederik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto
Mūsų Ekskursiją bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap 

lankyti Lietuvą šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.



4 I) R X U G X S šeštadienis, balan. 16 d., 1932

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS RĖMĖJŲ DRAUGIJA į istoriniais faktais. Jie daro se. Jie šaukiu, kad Bažnyčia 
ekskursijas į mūsų tautos pra- neprivalanti užsiimti politika, 
eiti ir, radę toje praeityje į- bet pyksta, kad šv. Sostas ė- 
\airių nelaimių ir nepasiseki- mė ir nepriskyrė V ilniaus Lie- tuvoje. 
mų, be jokių skrupulų, jas tuvai. Lyg teritorijų skirstv- i 
suverčia sv. Tėvui ,aroa jo ta mas nepriklausytų prie poli- ,
i lamai kenksmingai įtakai, tikos, kuri neįeinu i šv. Tėvo AMERIKA PROJEKTUOJA uėjmni aukštomis 
Kryžiuočių puolimai, nelaimi- uždavinius. iiAitu SKOLAS ATSILViii
hgoji unija su lenkais vis tai , .?..:.i..... -. .-. ; SVAIGALAIS
tsų padariniai Vatikano įia
Ros. Tai labai lengvas įsais- u iJetuvos vaisu bmęs mo- Reuteris praneša, kad Neu Tetai skelbia, kad šiame mies- 
kiminas istorinių įvykių. Jie i...,’ ,.. . .... ... ... . Yorke įsikūrė finansistų gi u

spėti, šiaurės ir vakarų inter
nacionalų, deda pastangų sa
vo troškimus įkūnyti ir Lie-

&is projektas turį daug ša
lininkų, ypatingai tų žmonių 
tarpe, kuriems jau įgryso =,e- 

1 rti įvairūs svaiginamieji gė 
Iš "S. ir G.’ rimai, butlegerių įgabenti ko
-------- ntrobandos keliu ir pardavi

ainoinis.

1- ina eilė 
įos narė), Al.

2- ra eilė:

I). Gricienė, J.,Mitcliell, P. Dargienė, B. Lauraitienė, ,J. Jakubienė (komisi 
Vaičienė (fin. rast.), Narvidieiė.
I*'. Burbienė, C. Jonaitienė, ii. Miniataitė, O. Biežienė (komisijos narė), K

visai pamiršta, kad bešališkai 
įvertinant istorinius įvyktu:-., 
nelaimių ir tautos nepasise.ū- 
mų priežasčių pirmoje eilėje 

neikia ieškoti paems tautos 
gyvenime, jos vaduose ir isto
rinėse aplinkybėse, kurios 
daug kų guli kitoje šviesoje 

1 perstatyti. Bet laisvamaniai 
i tuo nesirūpina. Jiems reikia

tTiliodskienė (šokių komisijos pirm.), A. Kaninskienė, A. Poškiene (koresp.), 1). Šatunie- kalbėti prieš šv. Tėvo įtakų
iė, P. Jogelienė (komisijos narė]

i Luisv amaniai, išeidami tš 
savo autueligmio nusistaty
mo, Lietuvos valstybines mo
kyklas laiko katalikiškomis ir 
reiškia savo nepasitenkinimo 
dei vyriausybės vedamos to
ruos švietimo politikos, kuri 
patikrina pakų religijai, taip, 
katalikai trokštų smaukti to
kių laikų, kad visa katalikų 
jaunuoji karta būtų auklėja-

NEVY YORK, bal. 15. — 
‘inhibicijos vykinimo autori-

te slaptųjų smuklių skaičius 
pė, kurie turi išdirbę projek- mažėja. Yra mažiau kaip 20,- 
ių lengvai baigti reikalų su f Ot)i). Seniau buvo toli daugiau.
karo skolomis. Biriausia Jun- ______________
gtmėse Amerikos \ aistybės< ;
turis būti panaikintas “sau-į 
susis“ režimas. O pu to reikia 
įsileisti iš skolingų valstybių I

JOHN B, BORDEN
(John Bagdzlunas Uor.lvn)

ADVOKATAS
nm tikrai kat. mokyklose, nes sv“‘«alus karo skolų sunkai- 105 W. Adams St, Km. 2117

: t_  i» .... i___ - v .ton. Tuo būdu Jungtinės Am.

ir viskas tam turi tarnauti, 1 
rodymai, pamokymai ir patu- K01s 11 labiausiai apsilenktų!

Telephone Kandolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
T-Jitphone llooaevult 9(190 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Kepub. 9600

tuomet tik galėtume turėti
... . ... - valstybės gautų iš Erancūzi-vilties susilaukti doroviškai J i

• i .. . jos vynų, iš Anglijos — viski,sveikos ir naudingos J evynei d
. . , . * . , iš Italijos — vermutą. Netjaunosios kartos, kuri Kietu- T . .

vos garbę plačiai galėtų išga Vokietija savo skolas gali is- 
rsinti. Tai — katalikų idea Į mokėti... Miuncheno ir Pilze- 

las. Bet toli gražu dabartines no alum.

AR VATIKANAS IŠ TIKRĮĮjy PAVBJ.NGaS LIETUVAI? ‘;iwai tl, Mttbe svyravim,1.
'priimami. Numanau, kad šv. i Religijos priešams labai ne 

Jei giliau mėginsime paies- T£vas> turėdamas tiek aukštų Tinka ir nepriklausomos Lin-1Lietuvos valstybines mokyk 
panaudoja visas jtuvos santykiai su šv. Sostu. |as negalima pavadinti pilno- 

galiinas priemones, kurios pa- pyksta už duotus patari- je prasmėje katalikiškomis, 
tarnauja tautų sukrikščionini-jU1US sunaikinti 8U Lenkija,i Tiesa, jose yra patikrinta tam 
mui ir vyriausių religinių ide-lU^ įsteigimų bažnytinės Pr<>-jtįkra vieta religijos pamoko- 
alų įgyvendinimui, tuo pačiu 'Uncijos, sudarymų konkorda- ms, kad jas gajįma putų 
prisideda prie kiekvienos tau-Į^° *r kitus dalykus. Kiek .nc-1pavadinti pilnai katalikiško-j

A. A. SLAK1S
Katalikybės priešai smar

kiai puola katalikiškųjų mo- koti priežasties, kuri iššaukia uįjavinių
kyklų, darydami jai įvairių baimę šv. Tėvo įtakos, tai 
priekaištų. Svarbiausioji prie- matysime, kad toji baimė re- 
žastis verčianti juos kovoti miasi ne kokiais konkrečiais 
prieš kat. mokyklų, yra tame, faktais, bet ji glūdi klaidin- 
kad kat. mokykla stiprinanti goj jų pažiūroj į religijų ir .
Vatikano, t. y. Sv. Tėvo įtaką Sv. Tėvij. Jų pažiūra Simne jį* gerbQ;io k51ila0 h|i 1 rimti jų priekaištai šv. Tėvui, C,lis_ reikiaj kad mokjulas įr i
Lietuvoje. Ta, didžiausias jos dalyke visa, priešinga kutai,. Iįr |Mi priežastiSj ko(ta va,. matosi, kad iš to jų tvirtini- viaas aaklc,jilllaa batų persu,,.
nusikaltimas. .Nca/focioju. kad kii pažiūrai. i i k- • ± i 2 • mo* 46sv Tovas naskvros 1 jo- it it r ii- i , ». „d d ’ • stybes vyrai, nežiūrint kartais xeVcU5 ktas kataljkybes dvasia, ko
&eiai pastatyta kat. mokykla | Katalikai žiūri į religijų’jų asmeninių skirtingų pažiū--Tuvai lenkuojančius vyskupus, tĮažilai mūsų sųlygose trūksta 
iš tikrųjų didina ir stiprina ; vwol.ki(„ : R t c .. . , būtent, Panevėžio vyskupų K. į t,ikii!-tl Ikaip į ___ v _________ v
katalikų tarpe pagarbų ir mei • , , . ■ „v v J,. - ,, ,& ? rr_ gyvenimo faktorių. Religija,
lę sv. levui. Bet ar sv. levo , z. ... • ,.katalikų supratimu, tarnauja
jta a gali n'iti pavojinga, pagrindas visuomeninės Įčiųjų religinius įsitikinimus, o ;tarokas yra vienas iš rimčiau-'tįmo lityje pastebimi trūku-
tuvai?a Sa W 'a°UUn 'd1’ Jlt santvarkos ir pavienių asine-j religija prisideda prie kėliinoTių mūsų bažnytinės literatu-’maį j)US pašalinti, pastatant

nų doroviško gyveninio. Dar j gerovės pavienių asmenų ir|ros kūrėjų ir gamintojas ip.o- LįetUV0!< mokyklas į deramų
Kiek reikia būti atsargiems daugiau. Jos tieses turi abso- visuomenės, ji yra tvarkos j kslinių veikalų, tas tik guii aukštumų.

vertinant priešų daromus prie liučios ir nekintamos reikš-1 saugotoja. j nusišypsoti, išgirdęs tokių' y£anolue katĮ niūsu tautoje
gaištus, parodys, kad ir šis niės. Religijos reikalavimai j Laisvamanių supratimu, re-1 pliauškalų ir nustebti, kad to- ^ar sveiko suprati-
nesenai įvykęs atsitikimas. saisto visų tikinčiųjų sųžinę. ligija ne tik nenaudinga žilio- niekai spausdinami netik

Š m vasario 12 d dabar! i- katalikams ir šv. Tė- nių gyvenimef bet ji net esan- įlaikraštpalaikiuose, bet net

____ f Reikia tikėtis, kad tobulo-
šv. Tėvo įtakų, nes jie žino, !Paltaiok^”- 'jaut visose srityse Lietuvos
kad toji įtaka stiprina tikiu-j Kas žino, jog vyskupas RaF į valstybės gyvenimui, ir švie-

LABUAKiy GtNTRO 
VALUYBA

Pirm. L. N'ausėua 
1U24 Ceuter o t.

Rasi. P. Eabijonaitis 
i 232U W. 23 Pi.

fžd. pa v. kun. J. Mačiulionis 
2334 fc>. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

J. Umiša
3347 Auburn Avė.
Kun. J. Mačiulionis,

2334 S. Oakley Avė
Z. Gedvilas

12311 So. JEmerald Avė.
M. šilkas

10555 S. Si ate St.

A DVOKATAS 
Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St. 

Roora 1602 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde I’ark 3395 
Tel. Randolph 5187

A. A. O LI S
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SAULE STKEET

Room 1934 Tel. Kandolph 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

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

Telephone FRANKLIN 5745

Namai: 3117 S. Union A ve.
Telephone VICTORY 2213

sulau-

vas nėra tai tik svetimos val
stybės galva, , bet

nis šv. Tėvas, Pijus XI, mi
nėjo savo 10 metų pontifiką- ga^a, , bet vyriausioji
to sukaktuves. Tu proga šv. Bažnyčios gaKa, Kristaus vie- 
Tėvas gavo, kaip praneša lai- l*n^nkaft) kuliam pavesta sau-
kraščiai, daug nuoširdžių svti ®oti ainžimj.sias krikščionybės I ,igi jos įgyvendinimu,, todėl 
kinimų. Be kitu, ji sveikino llesas’ n'Pu‘tis jų skleidimu!religijos priešai ir bijosi jo 
valstybių karaliai, ‘ preziden- vi^ tautV tar^- Šv. Tėvu. jtakos ir stengiasi tai įtakai 
tai ir ministeriai pirmininkai. v^^elus katalikams aukščiau- sv. levo pakenkti.
Štai koks gautų sveikinimo sias autoriteta« religijos iri Savo pažiūras laisvamaniai ] 
telegramų sųrašas: Austrijos dolovės dalykuose, kurio nu-iniėgina paremti ir įvairiais! 

prezidento Miklaso, Anglijos I
karaliaus Jurgio, Belgijos ka
raliaus Alberto, Bulgarijos ka 
raliaus Boriso, Čekoslovakijos 
prezidento Masaryko, Prancū
zijos prezidento Doumero, Vo
kietijos prezidento ilindenbu- 
rgo, Italijos" karaliaus Emanu-

mo, jog nėra pavojaus -------
kti tokios lūšies mokyklų, ku- ;

ti kenksminga, todėl jie bijo-,mėnesiniUosfc žurnaluose. laisvanianių yra perga.
si ir neapkenčia viso to, kas Į Laisvamaniai yra labai ne- mos, nors religijos priešai lie

ji įsideda prie religijos stipri- ' nuoseklūs savo išvadžiojimuo- snaudžia ir remiami, reikia 
nimo. Šv. Tėvas rūpinasi re-

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS
J.. — — I*y-—— t. CJUa .»

RADIOS

TIK VIENAS DOLERIS
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis 
“ ŽE Al Aičl Ų l‘RIETELIU S ”.

t

“ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1Ų” gausite kas savaitė 15—12
elio, Pietų Siavijos karaliaus puslapių tvarkingai.
Aleksandro, Latvijos prezide-1 •

• • i i •• ŽEMAIČIŲ PR1E1EL1LJL rasite įdomiausių pavai-nto Kviesio, Lenkijos prezi-1. ...
i . »r • . • T, • imsiu is dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų,dento Moscickio, Perru prezi-1 . »
dento Sancliez Cerio ir tt. “ŽEMAI1ČIŲ PR1ETEL1UJE” rasite taip pat įdomiau-

Žiūrėdami į patiektų svei- šių žinių, naujienų iš visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų, 
kinus!,, karai!,, arba valai.y. P1UETBUUJE” rasite gražių straipsne-

lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir lt.bių prezidentų sųrašų mato
me, jog jų tarpe yra gerų ka
talikų, bet yra ir nekatalikų, 
pavyzdžiui, prez. Ilindenbur 
gas, karalius Borisas, kara
lius Jurgis, prez. Kviesis, Ma- 
sarykas, karalius Aleksandras 

Kų pasako šitie sveikini
mai! Gal tai paprasto man
dagumo pareiškimas? Tie val
stybių vyrai supranta, kad šv.

ŽEM AIČ1Ų PR1ETEH Ų ’ ’ 
Lietuvoje. Kaina 3 litai.

galite užrašyti saviškiams

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 
aplankyti savuosius, Laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Calitorniją ar j 
Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
žiuoti į Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau 
laiką praleisi.

Šiemet “Draugas” rengia dvi oficiales ekskursijas:
Pirmoji ekskursija iš New Yorko Išplauks GEGUŽES 
28 D., j Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
IŠ NEW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
Į abi pusi.......................................................... $125.50
“Draugo”-Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
neskaito — patarnauja veltui.

Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis 
dienomis:

20 d. — EUROPA

Philco 9 tūbų 1932 mo-

•D.......*39.50
Majestic 9 tunų Screen

grid .... $39,50
Boseli 1932 Riešuto 

medžio kabinė

ta8 ...........^39«5O
Kada 1932 Riešuto me

džio kabinę-

“ls....... '49.50
7 tūbų Screen grid 

Baby Grand.. $ 19^

Radi«> Short and Long 
stotis už ...............................

Wave

“ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1UJE” pagaliau jūs rasite tiek 
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų 
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai
tę, tikrai nebenorėsite su juo skiltis.

“ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1US” siunčiam* susipažinti 
kiekvienam, kuris tik pareikalaus.

Tėvo, kaip kelių šimtų nuli-1 “ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1AUŠ” skaitytojų intencija kas 
jonų katalikų dvasios vado, mėnuQ laikomos gv MISI0S. 
reikšmė yra labai didelė. Jei
jie matytų, kad šv. Tėvo įta- “ŽEMAIČIŲ PR1ETELJLAUS” redaktorius-leidėjas Ka- 
ka yra kenksminga jų kraš- zimieras Berulis.

tams, jie nelaikytų prie šv. “ŽEMAIČIŲ PR1ETEL1AUS” adresas: Litliuania, Tel-
Šosio savo atstovų n kįaŲ “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
kintų. O ar jų tėvvnės meilę I

tik vienas doleris
nežinomais slapukais ?

Balandžio—April
n o
» M

Gegužio — May
’> f t

n ff

>> ft

Birželio — June

23 d. — FREDERIK VIII 
29 d. — COLUMBUS 
5 d. — BREMEN 
14 d. — PARIS 
17 d. — COLUMBUS 
28 d. — FREDERIK VIII 

3 d. — ĮLE DE FRANCE 
7 d. — BREMEN 
16 d. — FRANCE

< • <

!CIU AGENTŪRA TU

pasiekianti Europos

*49.00
BUDRIKO milžiniškas užpirkimas iš Financą Ko

mpanijos padaro galimu parduoti už tokias žemas 
kainas.

Nauja automobilio Radio vertės $60 už ^29.00 
Su visu įdėjimu j Jūsų automobilį.

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

TEL. BOULEVARD 4705

NAUJI, PIGIAUSI IR GERIAUSI AUTOMOBILIAI

DODGE ir PLYMOUTH
IŠSTATYTI DEL PARDAVIMO

BUDRIK AUTO SALES
907 West 35th Street

TEL. YARDS 0405 \

Radio Programai Lietuvių muzika ir dainos duodami 
BUDRIKO krautuvės du sykiu į savaitę: \V('EL 970 
kyl. nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų; WHFC, 1420 
kyl. ketvcrgais nuo 7 iki 8 vai. vakare.

t /
« i
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North Side 2ENiGHTS OF LITHUAUIh 
BOWLING LEAGUE

\\ ėst Side 
Providence 
Bl idge}M»l't 
North Side 1 
So. Chieago 
Nortli Side 2

W
73
4!)
46
40
32
12

l rbouas
i Amlreusi

J A Kizelevicb 
11 Deinber 
35 J. Kaminskas 
58.
441
■?>

13S
158
149
188
141

153
135
133
180
193

178
141
1<!3
191
147

774 794 760

Individual Standingo
i Brideport in tlieir eft'ort to • 
attain second place won t\vo’r 
gailies from tlie North Side 1< 
team. The second contest \vent • 

tlie fellovvs from tlie North ■ 
za eount oi* onę maple, 966 

o 9(55. lt is evident from Bri-t
dgeport team’s seores tliat 
tliey are sineere in tlieir at
tempt to gain second place. ‘ 
Botli teams broke even in th 
season’s 18 gailies by \vinnin:
9 apiece.

Bridgeport
247

.................  199.54
Vaičiūnas .................... 191.41
Zaura ............................ 188.74
Urba .............................. 184.43
Gramont ...................... 184.24
J. Kisnl ...................... 183.72
Žemaitis ...................... 182.78
Carpson ...................... 182.74
Bakutis ........................ 180.61
Kačinskas .................... 180.37
Dobrovalskis .............. 180.31
Cerna
C. Kibelkis .................. 178.42
Alanstavieh .................. 173.68
Naikelis ...................... 173.67

Gedrainis

ORIGINAL "PETER PAN AND HIS BRIDE i Štai, kas reikia daryti. Te-. publikonų veikėjus. Largo Ra
gu “Draugas” pastato cenzu- balero, Kvirogų ir Miąuelį 
rų rašiniam anglų kalba—te-! Maurų.

REAL K OF L SPIRIT

.išmeta nonsensų ir teprisilai- Socialistų partija 
ko anglų kalbos sintaksės ir generolo prašymų, 
gramatinių taisyklių. ! ftįs. įvykis nėra kažkoks no tlionv s

.Jei mes negalime turėti jau- paprastas. Revoliucijoms lai 
■nojoj generaci,joj lietuvių kai mėjus, net jų priešai deda pa. 
bos žinovų, tai imkimės lietu- stangų nusidažyti kitomis 
vinti jų širdis ir mintis, nors spalvomis.
ir anglų kalba. į 1917 m. kada Kerenskis ta

.šiomis dienomis platinti lie-(p0 ministeriu. pirmininku, a 
tuvybę jaunojoj gentkartėje Į pįe 4,, rusy armijos generolų
Amerikoje nebėra geresnio in- pareiškė norų stotį į sociali/ 
strumcnto, kaipo anglų kalba!,revoliucionierių partijų.

On Sunday, April 17th, an
atmetė Įevening of good entertain-

Urba
Zamb
Micevicli
Carpson
Gramont

202
185
164
182

175
208
173
211
198

980 965 10:
North Side 1

Drazdauskas 183 190 2:
J. Kisiel 149 238 r
Pauža 188 162 r
Naikelis 213 192 j;
Manstavicli 153 184 i

79
73
3o

1

Peter Llewellyn Davies, godson of Sir .James M. Barrie 
and said to liave inspired tlie famous novelist and play- 

... , ,r-,\vright to write bis world-famed play “Peter’Pan”. and lūs
bride, \\ I10 \vas H011. Margaret Leslie 1 lore-Iiutbven, <laugb? 
ter of Major General Lord Kutliven. Tliey were mairied in 
tlie Savoy cliapel in London.

.Jei mes negalime privesti
mūsų “jaunąjį kraujų P’i«|nistų valdžiai tarnauja visa 
\ inco Kudirkos skaitymų, Pu-;ej(g buvusių caro generolų, 
tino eilėraščių, senovės mūsų 'kurie suspėjo laiku nusidažy- 
liaudies dainų, tai traukime ti “raudona” spalva, 
prie E. J. Harrison’o “ Litini-
ania — Past and Present’ , 
prie filogijos studijų, kurie 
išnagrinėja lietuvių kalbų it 
parodo mūsų čiagimianis, 
kaip sena yra jų tėvelių kal

iką. Teatsiranda mūsų čiagi- 
imu tarpe tokių žinovų, kad 
galėtų išversti Kudirkos, Pu 
tino ir kitų veikalus į anglų 
kalbų.

lelios

Iki šio laiko Rusijos koniu-

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGA”

nient will be beld at St. An- 
llall, 15th and 49tli

Court, l'or tlie benefit of John 
.J. Kazakevicli wbo completes 
bis niedical education tliis 
year at tlie University of III. 
Uis affilation \vitli tlie Cicero 
K of L’s is well known to 
many wbo liave liad contact 
vvitli liim in Cicero affairs. 
Būt at tliis moment, be is in 
need of our assistance andap- 
peals to all K of L members.

Let’s all go and give liim 
tliis boost wliile we dance to 
tlie beautiful melodies of Doc 
Clayton’s Joy Boys. A good 
,time is assured to all.

Notre Kaz.

'Drazdauskas .............. 173.41
-25 Micevieli ...................... 171.1
I3o,Lasli .............................. 170.61

Zevatkauskas ........ 169.60
Rasbid ...................... ... 168.40

— Pečiulis ........................ 168.21
965 1026 j zanib . ■........................ 168.21

J. Kaminskas 166.34

ISPANIJOJE NET GENE 
įveltui patiekta skanių juokų,,psniui “Skelly”. Arčia airis ROLAI SUSOCIALISTĖJO’!
kuriuos atsineš su savim at-Įduoda lietuvybės pamokas, j________
vykęs “Jaunikis”. Kas jis (Jai būt ne, nes sunku surasti Ispanu generolas Baigėt te ;
toks, tas “.Jaunikis?” Cliica-Iairių, mokančių lietuvių kai- padavė pareiškimų socialistų! 
goj da nematytas, ne negirdė-:bų. Į partijos komitetui, kad norįs!

,t^s. Jis yra bajoriško kraujo,! Išmesti straipsnius anglų Įstoti. į socialistų partijų. Savoj 
turįs šone skausmų ir kito-(kalba iš “Draugo”, tai taip,; Įaiku generolas Burgette buvo ( 

kaip apkapoti galvų kepinės pirmininku karo teisine, kuris !Jdais trukumais. Jis atvažiuosLunkus.......................... 16o.77
A Kibelkis 164 64 pirStis gražiai mergaitei. Dėl Į pritaikymui, o ne kepurę pa- teisė dabartinį Ispanijos pre- Į
L'ibon ........... 163 20 l° vis°‘s 1Iier£aitės su“ikite tų i taisyti, pritaikant galvai. j zidentų Alkalų Zamorų ir res-

\V. Kisiel ...................... 162.281
Andre ws ...................... 158.29 į

~įW. Kaminskas .......... 147.10 į
8S0 Kizelevicb .............. 138.19

I
VYČIAI, BALANDŽIO 24 D. 

JŪSŲ VAKARAS!

dienų į Lietuvių Auditorijų. 
Atsiveskite ir savo vaikinus. ; 
Po progranio bus šokiai, ku- Į 
riems griež gera orkestrą.

Ne jaunikis

Iš Radio 
Stoties 

Kas Pirmadieni WCFL 970
kylocykles 

9:00 vai. vak.

BUILDING &
LOAN

ASSOGIATION

886 966
Providence made tlieir fin

ai stand against \Vest Side by 
,ųllowing tlie chainpions to
add tbree niore gailies to tlieir ____
vvinning list also allouing Balandžio 24 d., L. V’. “Dai- 
Liidgepoit to come \\ithin <> uos” choras rengia l'iiksnm 
games of second place wbicli jvakarų. Programas Ims ‘short 
tliey now ocuupy. Tlie near-i|)Ut SWeet’. Be choro, be 
ėst to winning tliat Providen-

VIEŠA NUOMONĖ” 
KEISTA

ce bas gotten was in tlie sec |į, 
ond encounter \vlien tbev feil 
'sliort of 15 pins. (Jut of tlieir 
18 gailies against West Side, 
Providence won 6 and lošt 12. 

Providence

IllU
pasižymėjusių solistų, so- 

scių, kuriuos paskutinį syki 
(iki ateinančio rūdens) girdė 
sime dainuojant, visiems bus

Štai, p. Skellv duoda “ Brau
igo” dienraštyje “Viešų nuo-'

monę”, kad šis dienraštis nu- Į 
. . Istotų dėti savo skiltyse raši

nius anglų kalba apie sporto j 
bei jaunimo veikimų. Bet la- ( 
bai keista—pasirašo po strai-

PIRMĄ KARTĄ LIETUVIŲ KALBOJE

“GELTONASIS ŠEŠĖLIS”
3-jų aktų paslaptis — komedija

STATO NEKAL. PR. PAN. ŠV. DRAMOS RATELIS 
Jų pačių naujai išverstas lietuvių kalbon veikalas 

ĮVYKS NEKALTO PR, P. ŠV. PARAPIJOS SALĖJ 
44th Street ir California Avenue 

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO (APRILJ 17, 1932 
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c.
Tų pat dienų 2:30 p. p. bus vaidinta vaikams. Įžanga 10c 
\'akarų rengia vietinis tretininkų skyrius dėl įtaisymo
naujų bažnytinių rūbų.('Visus kviečia atsilankyti.

Rengėjai

4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145
C11ICAGO, ILL.

Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsk 
parašęs savo vardų ir pavardę, gausi gražių 

knygelę VELTUI.
Vardas pavardė .....................................................................

Antrašas ................................................................................

.veilIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIHIlIlflIlIlIlIlIlIlIlIHIliV!

I A. F. CZESNA’S BATHS I
E TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS = 
= IR ELEKTROS TREATMENTAI =
E ŠVEDIŠKU MANKŠT1NIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS =
= Treatniental visokių ligų, .reujnatizino, nervų atitaisymo. Šalčio S
— ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu- E 5 lių treatnientai. —

į Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia- E
S cijų, kuomi galima' išsigelbėti nuo visokių ligų. E

KAMBARIAI DĖL pERGLLĖJIMO
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties

3SS --"-k:

Rimkus
Kasbid
Cernauska
Kačinskas

173
171
154'
157
157

192
191
204
168
163

148
191
241
167
134

Vaičiūnas
(ledrainis
Dobrovalskis
Žemaitis
Zaura

812 918
Wlest Side

211
194
133
165
211

197
169
202
183
182

881

211
190
214
177
185

$

7 ei. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS
Milteliai Furnišių Pianų ir Kitokiii Rakandų

914 932, 977 
finislied tlieir 
North

So. Cliicago 
season against 
second team’s competition b; 
gaining 14 wins against 4 los 
es. Nori h Side 2 liad a cbance 
1o avoid a triple benting in 
tlie lasĮ gante wlien So. Cbi 
cago perfonned an accordinn 
net by folding-up, būt fell 38 
pins short.

So. Chieago
A. Kibelkis 159 200
Zevatkauskas 190 148

Si d

Kai jums priseis kraustytis, (mufuo- 
tis), tai pirma pašaukit mus telefonu 
CALUMET 3398.

Mūsų patarnavimu busit patenkinti. 
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų 
reikalais galime važiuoti į New \ orkų, 
Californių ir kitur.

Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti 
į mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies, 
sulaužymo ar sugadinimo.

Be to, turime rakandų parduotuvęj kur 
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas 
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės 
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:

Lasb 
Pečiulis 
C. Kibelkis

174 
160 
J 72

160
208
168

162
117
207
167
I45

Office Phone Calumet 3398

BAGDONAS BROS.

855 884 798

FURNITURE AND PIANO MOVING 
Local and Long Distance Removal

3139 SOUTH HALSTED STREET
■■ ■ -■ v * - TV— vr—

CHICAGO, ILLINOIS
— -fr— .-S:   <• —BE

*

lll
lll

lll
lll

lll
ltl

l

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

KiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimmmiiiiiiiimmmiiiiiiiiiii*

i
M

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus

Chieago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, JII.
1439 So. 49tb Court 
Telef. Cicero 5927

Ž!

KELIAUKITE SU LLOYD
l

LIETUVA■z
Tas Reiškia;

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JŪRAS 
PER 7 DIENAS J TĖVYNĘ

Puikus geležinkeliu susisiekimas 
iš BREMEKHAVEN į 

LIETUVĄ
Bagažas Persiunčiamas 

JJetuvon
Užsisnkykit vietas pas vietinius 

agentus. Reikalaukit LLOYD 
laivakorčių.

NORTH IIAVn 
6ERMAN LUV V M

130 W. Randolph St. Chcago

6 : '--jigjžF
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CICERO, ILL.

DETROITIEČIAMS

Jaunamečių choro pirmas 
surengtas vakaras, balandžio
10 d., gražiai pavyko. Publi
kos susirinko pilna svetaine, 
buvo svečiu iš kitų kolonijų
11 net iš VVestvillės. Valio, 
vestviliečių gražiam būreliui!

Kati vakaras gerai pasisek
tų, ypatingai darbavosi šit- 
nariai: B. Diržius, Z. Dovidau 
skaitė, d. Metelinas, L. Kūčias 
ir F. Nekrošius. Tikietu dau

______  j Nepamirškite atsilankyti j
dienų: visi Cicero miesto gy- The News virimo mokykla, 
ventojai ruošiasi minėti 200 balandžio 17, 20, 21 dd. 1 vai. 
sukaktuves nuo Jurgio Wash-
ingtono gimimo dienos. Ta 
proga ir mūsų lietuviai nu
tarė dalyvauti tose iškilmėse.

Užtat kviečiamos visos Or
gijos, kuopos bei kniubai su
sirinkti sekmadienį balandžio 
17 d. 2 vai. popiet j Šv. An
tano parapijos svetainę, iš 
kur susirikiavę, orkestrui ma
ršų grojant, trauks į Cicerus 
City Hali, kur bus puiki pro
grama! Patartina visiems iie-

H I C A G O J E
GRAŽUS VAKARAS moterys ir mergaitės, nei vie

na nepasiliksime namie.

mes skypų (liotų) rezidenci- imas serijų, kurios buvo par-

dieni, ir vakare 7:30 balau- Į Baiandao 17 d , iai g v>, 
džio 21 d. Masonic Temple vakare įvykB gražus -r sva]._ 
Auditorium.

joms ir pasitaikius progai ir 
toliau dar vykdys statybos 
darbus. Kaip girdėti iš kitų, 
apie p. J. Vilimų, tai jis yra 
simpatiškas, teisingas, o !a-Dalyvaukime tų vakarų, iš

girsime daug gerų ir naudin-į blausiai yra gerai suprantam 
bus vakaras. Kiekvienai kala-?1’ “P'“ P'iklausynų «s statybos bizni. Taigi, kas

Vakare Mrs. J. M. Be Boti. Jlikei turėtų rūpėti atsilankyti ;prl<“ .«><* Eiki-.mano k, nors statyti, tegu
liepė visoms moterims atsive- į minėtų vakarų, kurį rengia 
sti savo “baltuosius dramb- Amerikos Liet. Rymo Katali- 
lius” (slonius) arba savo ge- kių Moterų. S-gos Cbicagos 
resniųjų pusę (savo vyrų), j apskritis. Bus graži progra-

me visos! pirmiausia pasimato su p. J
O aš pati iki šiol nepriklau-i Vilimu, nes jis sutaupys daug

siau prie tos Moterų Sųjun-; pinigų ir gerų namų įsigyti.
Praeivisgos bet balandžio 17 d. jsira-i

Įžanga nemokama, duodamos ‘ma, statys du veikalus “Kers-!EHevo Apvaizdos para-Į

brangios dovanos. Tik reikia tinga meilė’’ ir dar komedija, 
kuponų iškirpti, iš The Detroit Vaidins Artistai iš garsios Ci- 
Ne\vs. Aš pernai laimėjau do- eeros: Ozgvs — Jonas Lapei- 
vanų, tad šiemet vėl eisiu. kis, Milda, jo žmona— Barho-

įpijos svetainėje. Pradiža 7 v. 
į vakare.

Būsiu sųjungietė

NORTH SIDE

duotos sausio 10 d. Kas turi
te nusipirkę, malonėsite atsi- 
nešti.

Tad visiems patartina pa- 
|sinaudoti šia nepaprasta prie
iga. Visus kviečia sųjungietės.

KENOSHA WIS

giausia pardavė: O. Biržimė įuviams ko šauniausiai pusi-i 
(laimėjo "floor lamp”, kuriųįrodvti tarp svetimtaučiu. Taip 
padovanojo City Furniture pat nepasįiikit nė vienas nn- 
Co.); A. Urbikaitė (laimėjo nde jr dalyvaukit visi io.se Į 
“eleetnc clock”, kurių pado- ki|mėse> J
vanojo Lipsky Radio Store, v i „b.i..,.;,, o ' • ,• . ....X kandai įų o Kuopos susi - rezlsoriuS) artistas ir dainim- 

rinkimas įvyks sekmadiei

Radio Store, 
pirmųjų sekė: A.ir arti šių

Jaukšaitė ir S. Kačiute. is,.ų balandžio 17 d 
narių ir abelnai iš visų choro 
narių pasidarbavimo pelno li
ko daugiau kaip $50 dolerių.
Pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Programa buvo Įvairi ir j- 
domi. Visas chorus, vedamas 
p-lės Skyriūtės, puikiai sudai
navo. O p. Maleckis, iš radijo 
stoties AVI1FC jausmingai su-

Detroito Žiedas

Justas Balsis,
kas iš Rockford

ra Belazaraitė, Onytė — Ka-1 
rolina Palubinskiūtė, Marma j 

!— Pranas Oreška, Liudvisė

A. L. R. K. Moterų S-gos
|4 kuopa rengia gražų vajaus
i vikarų. Šis vakaras bus, tūr

“ būt, paskutinis ši sezonų. Už
S. kolonija, nežiūrint depre- (at jis bns |abai’ žuf. R

MARQUETTE PARK

vargomn.n- ()na Naurskaitė. auga .. suvaidinta graži ir -juokinga
III- dramos ' ................. .. k,ilp ir pi">™"- Einu ko„|edija -Tamas s,lpaini„.

Komedijoje vanlms šie: Jo- 67ta ir Artesian Avė. pašte- jo.„ Be ka|Ws p j, Ra 
nkas, vaidins Zigmo Rainio, Lapeikis, Pranas OreSka, bėjau - stato puikų namų. minskien5. Dainuoa p. A. Ka. 

12:30 vai. po-.jaunavedžio, rolę. Ir bus pro- Ba,',,or“ <>ra Na-, Prieinu arčiau, žiūriu - kon- minskas> |ė Aldona Kirst„.
piet Šv. Antano par. mokyt: .nešėju (anaunseriul radijo urs*<a,te. Bus taip pat įsais- traktorius Juozas Vilimas
Joj. Kviečiami gausiai daly- įprogramoje. kintas svarbumas priklausy.- ((6504 So. Washtenaw Avė.)
vauti susirinkime ir puse ve-i « n>° Pr*e minėtos organizaci- stato puikių rezidencijų. Pa-

, landos anksčiau dėl to, kad . ’ . .los. klausiau jį, ar nebijo tokiais
-r • gražiabalsis tenoras, dainuos1 . , , . . , . .

•’UrS’° ir vaidins role dialoge i A- T- R K- Sujl.il- '“>11“'8 “‘“KK
raidins rolę dialoge. vienintėlė katalikių bestato. Atsakymą gavau:

norėsime dalyvauti 
Washingtono sukaktuvėse. Už ga vra

kaitė, Felicija Nausėdaitė; 
bus ir smuikų duetas. Po pro
gramos bus linksmi šokiai, 
muzika bus iš Vilniaus ir iš 
Kauno. Tai visa įvyks rytoj, 
balandžio 17 d. Šv. Mykolo 
parapijos svet. (164-1 AVaban- 
sia Avė.) 7 vai. vakare. Įžan-

tat turėsime pasiskubinti iri Ona Skiriūtė, iš Šv. Autu- ,noterų mergaičių organi-į ^ai dabar ir yra geriau- 
baigti susirinkimų. Patartina, no parapijos, Cicero, 111., cho- zapįja vjsoj Amerikoj. Svarbu |sias laikas statyti namus, kuo- 
kad ir kitos draugijos grei- To vedėja, vaidins tarnaitės kįekvįenaį priklausyti, nes‘met niekas nestato, nes da-
čiau pasiskubintu baigti susi- rolę veikale. Akompanuos rn-'prjkiauSydama prie* minėtos p’ar galima geriausiai ir pi- ga t,k 25c. Bus. dar islaimėji-

DIDELĖ PRAMOGA

Rengia

BIRUTES DRAMOS TR 
DAINOS DRAUGIA

SUBATOJ, BALAN. 16, 1932
Liet. Šv. Petro parapijos salėj
Pradžia 7 v. v. Įžanga 25c.

Ši pramoga yra paskutinė 
ir bus didžiausia ir įdomiau 
šia šiame sezone. Programo iš
pildyme pasižymėję artistai iš 
Cbicagos. Bus Kazys Pažers- 
kis, Justas Balsis, Bronė, Ma
rijona ir Stasytė Stulgaitės. 
Bus atvaidinta puiki komedi
ja “Uošvė į namu tylos nebe
bus”. Po lošimo seks radio 
valanda.

Pramoga baigsis šokiais.
Visi vietiniai ir iš visų apy

linkių ir iš didžiosios Chica 
<os lietuviai širdingai kvie
čiami atyyktį į tų nepaprastų 
pramogų. Mes užtikriname, 
kad būsit patenkinti.

Rengėjai
dainavo ne tik lietuviškai, bet rinkimus ir dalyvauti iškil- j-ijo programoje. Taip pat organizacijos, gauna medžią-1 Siausiai pastatyti; ir kas da 
angliškai ir itališkai. Jo lyri-jmėse. girsime jų dainuojant. ginęs ir dvasinės paramos, kartiniais laikais stato, tas
škas tenoro hnlsn< m._ ----------------------- -- ---- . ... I_____ i- •__sutaunina daug pinigu”.škas tenoro balsas visiems pa- 
tiko ir jo dainavimų sekė nuo Cicero, III.— Šv. Vardo Jo 
širdus plojimas. Jaunos panc- zaus draugija rengia gražu 
lės Urbikaitės skambinimas šokių vakarų balandžio 16 d. 
pijami rodo, kad ji išaugs la- Bv. Antano parapijos svotai-5 
lentinga pijanistė. Bob May- nėję 8 vai. vakare, 
field iš radio stoties WJKS
Gary, lnd., linksmai sugrojo 
savo banju, vienam iš musu

I
Šv. Vardo Jėzaus draugija 

pradėjo dirbti susipažinti su 
visais pavapi jonais. Mūsų d”-l 

choio narių, Len. Diržiui, gi- g:j(;s vyrai pasirodo, kad vis 
taia pritaiiant. patingai ma- k^ nors vejkja< yisi šios drar- 
loniai sudainavo trio, suside gjjos vyrai yra pasirengę lan
dantis is O. Diržiutės Uopra-, jonįaį prįįndį taos vyrus, kū
no), M. Metelinaites (;Jto) ii ,.je dar nėra šios draugijos 
B. Diržiaus (tenoro), prita- narjaįs
riant gitara. Linksmų perinai; Taigj< neu?J11ir5kįte atšilau 
nų suteikė panelių B. Stulgai- !kytį balandžio 1G d. §v. An_ 
tės ir OI. Skyriutės dainavi- ^ano parapijos svetainėje 8 v. 
mas juokingų liaudies daine-, vakare lauksime jūsų
lių. O po programos, kad g’'ajeinant,
jo, tai grojo Antanas, J uoza< jęor__f,a3
ir Stanislovas Metrikai link.s- Į _______________
miems jaunimo šokiams.

Dabar lauksim kito tolėo Į
linksmaus jaunamečių choro | ---------------
rengiamo vakaro. Rodos, turi Kazimieras Pažerskis, iš 
nusistatę ką ten gegužės mė-'Cbicagos profesijonalas, dai- 
nesiui. Gerai — pamatysim! Jnininkas, pasižymėjęs daugy-

---------------------- įbėje operečių, vaidins dėdės
Radio stotis A. J. J. i (Grigaliaus) rolę veikale.

Ciceroje milžiniškos iškil- ,Taip pat dalyvaus radijo pco- 
mės sekmadienį, balandžio 17 gramoj.

KHiiiHmiiciSiiiiiiiimiiiiimiiimsimmiiimmimmiiiimmiiiimmiiiiiMimiiiiii*

KENOSHA, WIS.

Perkam Lietuvos Bonus
3

S
S

Marijona Stulgaite, vaidins gauna ligoje pašalpų, o mirus 
uošvės Kumštienės rolę ir pa. i išmoka paveldėtojams pomir- 
tricijos rolę dialoge. Tinę. Kuri mergaitė bei mote-

' ris norės įsirašyti balandžio 
17 d., galės tai padaryti, nesBronė Stulgaitė, vaidins F- 

milijos rolę.
Koresp.

PASITRAUKĖ IŠ UŽIMA-I
MOS VIETOS

sutaupina daug pinigu’

Po to dar p. Vilimas sako, 
kad turi dar keletu gerų že-

įstojimo mokestis tiktai 75ė. Į 
Minėtas vakaras įvyks Dievo ' 
Apvz. parapijos svetainėj (18 : 
gatvė). Įžanga nemokama į 
Ateikite visos nfotgrvs ir mer- , 
gaitės, nes tų patį vakarų tu- ,

MANILA, F. S., bal. 14. — įdėsite progos savo laimę išmė- ; 
Atsistatydino Filipinų salų g*nB: hus nykai duota dova. ■ 
valstybinės policijos viršinin-1na ^ab turės savo rankoj 
kas gen. Ch. E. Natholst’as. į iahningų numerį. Bus svečių 
Ateinantį birželį jam sukaks, iš kitų kolonijų. Tad mes, 
70 m. amž. -j Dievo Apvaizdos parapijos

= 3% Palukanau

S. J, PAVINSKAS & CO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS 

GARY, INDIANA
Įsitikinkite

Gralius, dėžė, lialsamavimas, ka
ravanas .......................$100.00

Geresnis grabas, dėžė, balsamn- 
vimas, patarnavimas .... $150.00

Plnšlnis grabas ir visas patar
navimas ................................ $225.00

Dar geresnis grabas ir patarna
vimas ..................................... $285.00

Plieno gralias ir visas patarna
vimas ..................................... $395.0$

Kapinės neĮroknojamos 
Kreipkitės Į pilis bet kada

S. J. PAVINSKAS & CO.
1728 CONNEOTKTT STREOT 

Tel. «7A0 Gary, lnd.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų <au- 
kė jau yra gatava. IJeksnio Galinga 
M ošti s yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svlet, 
girių visokių medžių aliejų. Deks 
nlo Galinga Mostls kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau 
dėjimą. Rankų, Kojų tirpimą ir at
šalusi kraują, nikstelėjimą Ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grą
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN'S NEW DI8COVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO

HARTFORD, CONN.

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

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
than tiesiai į Brmuen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam.

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

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

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii*

Jūsų taupmenos šiame pasitikėti- 
name banke yra gryni pinigai jums 
išmokami ant pareikalavimo be ati
dėliojimo ir neša palūkanų po 3%> 
išmokami kas šeši menesiai.

Koks kitas investmentas gali leng
viau ir greičiau būt paverčiamas į pi
nigus.

CENTRAL «AN K
<zA2/utAt CmnpMUf/

A JTAT0 0ANA....A <L»ARIN« 410UJO «AHK 
IIIO W0$T 152! STROtT

CUICAGO 

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiikų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

<$■■■■■■■■■■■
^Reumatizmas sausgėla;
■ Neatkankyklte akam-
a mala, Reumatlsmu/ 8ausgėle, 1 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu I
■ — raumenų sukimu: nes skau- |
■ dėjimai naikina kūno gyvybe
_ Ir dažnai ant patalo paguldo. * 

CAPSICO COMFOPND mo- f
■ stls lengvai prašalina vlršml- |
■ n ė ta ilgas: mums šiandie dau-
_ gybė tmonlų siunčia padėka- * 
H vones pasveiks. Kaina 50c per |
■ paštą 55c arba dvi už ll.OŠ. .
■ Knyga: '••ALTINIS SVEI- 1 

KATOS” augalais gydytles. kai- I■ na lt esntų. |

■ Justin Kulis !
a 8J50 80. HAL8TBD 8T. 1
a Ckloago. III. *

ftjiiiiimiimimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimmimiiiiiisimimmiimimiiiiimmiiiiiimi?'

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE |
DIDIS PAVASARINIS |

IŠPARDAVIMAS |
Mažiausios kainos visoj Biznio istorijoj =
ANT RADIOS IR RAKANDŲ |

Štai keletas pavyzdžių =
Naujos mados kombinacijos Radio įren
gti gražiame kabinete. Vertas daugiau 

; $125.00. Dabar tik už .... $49,50
i 1932 m. mados Midget Radios įrengti su 
i tūbom ir viskuo. Labai gražūs, kai- 
i na...................... ..... $"| 2.95

Sempcliai ir demonstruojami radios, R. 
i C. A. Radiolas, Ativater Kent ir kiti, ve

rti iki $100.00 dabar tik po $ lOeOO

Parlor Setai Parsiduoda Pusdykiai z
Gražūs nauji Mohair se- 5 
tai, tvirtai padaryti, ver- = 
tės $125.00, dabar suma- = 
žinta kaina tik $<^TP.5O 5a

I
Kiti geri setai tik po = 

»Q«5.00, $30.50 I

ir aukščiau

S
3
3
s

Valgomam Kambariui Setai už Pusę Kainos

Labai platus pasirinkimas T*.,
gražiausių padarynių, 7 
šmotai stalas ir krėslai.
Parsiduoda nuo $QQ.5O 

ir aukščiau

Miegamaųi kambariui se- S 
tai. Kainos labai suma- s 
žintos. Gražūs setai, tvir s 
tai padaryti, susidedanti s 
iš lovos, kaniodos ir še- s 
foretos. Didelis pinigų |

sutaupvmas. Kainos nuo $39.50 ir aukščiau S
I

Taipgi daugelis kitokiu batgenų laukia Tamstų Peoples S 

Krautuvėse. Atsilankykite Šiandieną gatavi pirkti. =

k

atrr-Sl AKCHER AVI. eoe HICHMONO ST. 2SBS-4O W «3rd ST. $ MAPLtWOOO AVĖ 3

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St. 1
Kampas Rięhmond gatvės Kampas Maplemood gatvės

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CHIUAGO, ILL.

Illl«

. • t.
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lonijos kaimynas S. Braoaus-

Ofiso Tel. Repubbc 2266
Namų Tel., Hemlo

no r nDAMRCI
ck 2010
10 1 D A K T A R A i• kis. Nepatingėkite, jo drau- UHi K* UnAliuLL IS

TOWN OF LAKE Lėtina, kad ko greičiausiai pa- gai, dažniau aplankyti.
s\ piktų. i nežinai, Town of La-

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje, X Per Velykų šv. p-ia E. ke jaunime> kas pasidarė su

DENTISTAS
2403 West 63rd Street 

kumpas VVestern Avenue 
Vai. 9—9 išskiriant tračiadientus

senus .laukiame name. l’onia L. 
viso- -Marčiulionienė yra žvmi vei-

hulandžio 17 d. prasideda 4d Marčiulionienė aplankė Cbi- 
vttlandų atlaidai. Bus gera cagištins p us Stiliaus Brigh- 
proga Velykinę išpažinti at-įton Parke ir Daukšų šeimyną 
likti ir pelnyti daug Dievo |Town of Lake. Kas buvote 
malonių per tą brangią šventę Springl'ieltl, III., tai teko vi-

X Nesenai palaidotas a. a. paviešėti ir pasigėrėti jų
1Jonas Budginas. Bu\ 

biznierius. Laikė dai
kių knygų. Siuntinėjo pinigus‘lieja ir Moterų Sąjungos or- 
į Lietuvą, apdraudos ir kito- į ganizatore. 
kiuse reikaluose patarnauda-Į X Iškilmingai palaidota su 
vo. Buvo senas viengungis I gedulingomis pamaldomis# Šv. 
(bečleris), gal nemanė apie mir j Kryžiaus bažnyčioje a. a. P. 
tj. Kuomet turėjo gerokai pi-įJudienė. Dalyvavo didelis ku
nigėlių, “geri prieteliai” žy-'rys žmonių laidotuvėse. Sudė- 
miai nuskriaudė. Kai staiga j ta daug gyvų gėlių bukietų 

įirė, neturėjo nieko apsidrau-Į prie karsto. Buvo dievota ir 
turinčiu turtu, tai miesto ;dora, gera žmona. Dieve, duok 

Idžia davė dalį palaidojimo jai amžiną laimę dangaus ka 
išlaidoms, o kas liko paėmė į į ralysleje!
savo iždą. Giminių neturėjo,! x Jono Kazlausko vaisti
ni timesni prieteliai rūpinosi nėję (455!) S. llermitage Av.) 
aidojimu. Butų geriau, kad galima gauti visokių lietuviš

kų žolelių — šaknelių ir rei
kalingų vaistų. Lietuviai, ei
kit pas savą, nes jis geras 
žmogus, remia bažnyčią ir šei-

turtas butų likęs lietuvių lab
darių įstaigoms.

X Serga Jurgis Marcinke
vičius vienas gal seniausiai
gyvenantis Town of Lake. Lin'pia pavargėlius.

GRABORIAI:

J. K KADŽIUS
2-IGIAUSIaB LIET. GUABOiUlft 

CHICAGOJ E

LACHAViCH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS OEABORIUS
Laiuouvems pa

tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
ir pigiau negu kiti Pe*kale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 25H

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystes.

OFISAS

2314 W. 23rd PI., Chicago

iviefWecanai ^39 S. 49 Court, Cicero, III.

SKYRIUS: 8288 8.
Halsted Street., Tai. 
Vlctory 4*88.

TEL. CICERO 5927

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
G KABUKIU S

Musų patarnavimas 

visuomet sąžiningas ir 

nebrangus, nes neturi

me išlaidu užlaikymui 

skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply#'^ dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M.SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7583

Vyčių 13 kuopa? Jau ilgą lai- metų amžiaus. Amerikoj įšgv- 
ką nebesigirdi nieko! Argi čia Veno 30 metų Priklausė prie 
nebėra jaunimo? Kur ('artis gv. Jm-gįo parapijos ir Tre-
pasislėpėl tininkų draugijos. Pašarvota

“Naujoka;

MIRĖ DR. DRANGELIO 
MOTINA

Vakar mir* Ieva Drangelie- 
nė, veikėjo dr. K. Draugelio 
motina. Velionė sulaukė 67 i jautą

S. Mažeikos koplyčioj, l^aido- 
tuvės įvyks pirmadienį 8 vai. 
rvta iš Šv. Jurgio bažnyčios iį r v t v

Šv. Kazimiero kapines. Dr.
'Draugeliui dėl jo mylimos mo-
1
itinos mirties reiškiame užuo-

|

PADĖKONĖ

Ofisus Tel. Grovehlll 0617
Kės. 6707 S. Artesian Avė.

Tel Grovehlll 061

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 \Vest Murque(te Koad 
Vai.: 2-5 ir 7-U P. M. Kot. 9-12 A M 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Kės. 9867

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

N jo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
į Nedėliomis ti«. susitarus.

DENTISTAI

DR SUZANA A SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų l igų 

4145 Archer Avė. (Kampa* Francisce Avė '
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 Iki ‘‘ po oi«'u 
V’ikH’-ais- Utnrnlnk“ ir K atvers kI »
J.reilomts ir Nerimtomis «imltfc Omų

Uiiso i ei Ldtayette 7337 Rez T vi. Įlydė Park 3395 i

Ofiso Ir Kez Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Kės. Tel. Boul 6914

DR BERTASH OR. IMAIKEL1S
758 West 35 Street (Kamp 35 r HniMeri St •
4<i.. i i Ir i lt i:tt vai vak Ta.

Mvdtllo) susitarus

» « 't • k vai

Maiiidloj sus! taras

Tel (Janai 0261 Kės. Prospecl 66a9 Tei Lafayette 5798

DR. P. Z. ZALATORIS DR. A. J. JAVOIŠ

Telefonas Yards 1138

STANLEY f. MAŽEIKA
Graborius ir Balsainuotojas 

Turiu autoinubiliato viookienjo 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBUKN A VENGĖ

Cliicago, 111.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 VVEST IbtlHSTKEET

Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Bouievard 5203-8413

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABOR1Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin

tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 

nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū

no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 

didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 

patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū

rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 

Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Karlmi-a Brazdelkienė

Mirė. pagyvenusi 67 metus, 
Lietuvoj Salantų par.rap. Tūzų 
kaime, Verbų sekmadienyje, 
kovo 20 d.. 1932 metais, iškil
mingai palaidota Salantų par. 
kapinėse.

l’aliko didžiam nubudime 
Amerikoj sūnų Antanų, dukte
rys: Barborų Žitkevičienę ir_
Katrinų Žilevičionę, žentus An
tanų Žitkevičių ir Jonų Žilevi
čių. Iškilmingos gedulingos šv. 
Mišios su ekzekvijomis už vc- 
lionies sielų įvyks trečiadienio 
rytų, balandžio 20 d. šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčioje, 
\Vest I’ulbnan, III.

širdingai prašome gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti pamaldose.

Nubudę; Antanus ir Barlsira 
Zltkevičiai.

AIA
PETKAS HLOftlS

Mirė bal. 11, 1932 m., sulau
kęs pusamžio. Kilo iš Kėdainių 
apskr., Grinkiškės par. Kai.rie- 
ntų k. Amerikoj išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Jevų po tėvais Prasaus- 
kiutė, du sunu Petrų ir Jonų. 
3 hrolius Juozų, Kazimierų tr 
Dr. Jurgį Bložius, dvi seseris 
Petronėlę Dareškienę ir Mari
jonų Černauskienę ir švogerius. 
6 pusbrolius, dėdė Lekšnų ir 
gimines, o Lietuvoj brolį An
tanų, seserį Pabonę ir švogerį.

Čia norime pareikšti gilios 
padėkos žodžius gerb. klebonui 
kun. H. Vaičiūnui ir jo asisten
tams už gedulingas pamaldas, 
gėlių aukotojams, gėlių nešė
joms, šv. Mišių aukotojams, 
bažnyčios tarnams ir visiems 
giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, dalyvavusiems šiose 
laidotuvėse. Taipgi dėkojame 
už patarnavimų Viąų šv. vyrų 
ir moterų draugijai.

Dar dėkojame graboriui La- 
chavičiui už rūpestingų ir prie- 
telingų patarnavimų ir tvarkių 
laidotuvių surengimų.

Nubudusi: Bložių šeimyna

Pbone Bouievard 7042 v

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

A.rtt 47 Street

Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

P-szidencija 6600 So. Artesian Avė 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

* iki 8:29 vakare

Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak

Office: 4459 S. California Avė 

Nedėlioja pagal sutartį

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLŪŽIS
B L N TĮSTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Bouievard 7689
Rez. Heinlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Canal 6764 Res Repubbc 6360

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETK1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalbu susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-ltay

213U VVEST 22ud STREET
CH1CAGO

DR. J. J. KOWARSKIS
Lydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Frospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt Si 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 2-9 ». 

Nedalioj pagal susitarimų

UR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

47 29 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 

, ir l'ėtnyčios, kuriomis dienomis jis

Tel. Cicero 1260

OR. GUSSEN
X-Ray

A.
IEVA DKANGEL1LNĖ

Mirė balandžio 15, 1932, 6
vai. ryte, 67 metų amžiaus. Ki
lo iš Mariampolės apskr., Prie
nų parapijos.

Aunerikon atkeliavo 1902 ir 
veik visų laikų išgyveno Chi- 
cagoje.

Nuo 6 vai. šio vakaro velio
nius kūnas ilsėsis giaboriaus 
Mažeikos koplyčioj 3319 Auburn 
Avė., Tel. Varus 1138

Laidotuvėse įvyks pirmadie
nį balandžio 18 d. Iš koplyčios 
8 vab bus atlydėta į Šv. Jur
gio par. bažnyčių gedulingom 
pamaldom.

Velionė pageidavo būti pa
laidota šv. Kazimiero kapinėse.

Teikdami motinai paskutinį 
patarnavimų, kviečiame jos ir 
musų draugus dalyvauti laido
tuvėse.

Nubudę: Vyras Vincas, vai
kai Kazys, Stasys ir Rožė

Drungeliai /
Pildydami velionies pageida

vimų prašome ttipseiU be gėlių.

AIA
DOMINIKAS MIKUŽIS

mirė balandžio 14 d., 1932 m., 
ž:4o vai. popiet, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Kretingos apsk., 
veverzėnų parap., Letenų Km. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

i'anko U mėliam e nubudime 
moterj Unų, 4 dukteris: Eufru- 
zinų, Anastaziją, Aldonų ir Ci
nų Juozaitienę, žentų Juozaitį, 
brolį Jonų ir Juozapų, seserį 
Barborų Naujokienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2121 No. 
VVestern avo. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, balandžio 18 d., iš 
namų 9:30 vai. bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 
“Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, drugus-ges ir požys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudėikis. Telefonas Ya
rds 1741.

AIA
ANTANAS PLANUS

Po trumpos ligos mirė St. Catlierine ligoninėj, In

diana Ilarbor, Ind., bal. 14, 1932 m., 4 vai. popiet. 71 

metų amžiaus. Kilo iš Švėkšnos parapijos.

Paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, 3 duk

teris Eleną Rimkus, Chicagoj, zVntaniną Vaišnarienę, 

Indiana Ilarbor, Ind. ir Sofiją Zaronkienę, sūnų Po

vilą, žentą Povilą Vaišnorą ir gimines. „ _

Kūnas pašarvotas pas dukterį, 4857 Barring Avė., 

E. Chicago, Ind. Laidotuvės įvyks panedėly, bal. 18, 

iš namų 9 vai. bus atlydėtas į šv. Pranciškaus par. 

(Ind. Ilarbor, Ind.) bažnyčią, kurioj įvyks gedulin

gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly

dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa

žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteris, dukterys, sūnus, žentas ir gimines
Ijaidotuvėms patarnauja graborius Julius Prusec- 

kis, Tel. Indiana Ilarbor 288.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

Vai.

Tel. Cicero 6766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

| 1446 S. 49 CT. CICERO

!Val.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Dr. C.K. Kliauga
T-l TTV AT rn t riv a t-v 1DENTISTAS 

' Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųucttc R<1. arti VVestern 

| Avė. l'lione Ilciuluek 7828 j 
Panedėliais, Seredomis ir Rėtnyčiomis

1821 Su. llalsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
cor.‘ So. Leavill SI. Tel Ganai 6122

Rezidencija; 6628 S. Kichmond Avė. 
Teiephone Repubbc 7 868 

Valaadoo. 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

2924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant \Yashington Hulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGaJS

4142 AKCHEli AVENUE

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4645 S. Ashland Avė.

, Chicago. 111.
į Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų Tel.: Prospeet 1930

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dienų ir naktį 
VIRGINLa 0036

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS llt CHlRuivGaS 

Va- 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

DR. MAURIGE KAHN
Seraaomis po pietų ir Nedėldienlaia 

tik eusitarus
2422 W. MAR4JUETTE ROAD

Gydytojas ir Chirurgas

463i SU. ASHLAND AVĖ.

Tel. lards 099-i

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iKi 12 dienų
Nuo 2 ik. 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Ofiso Tai. Vlctory 2687
Of. Ir Raa Tel. Hemlook 2979

OR. J. P. POŠKA
3133 S. i i A1 s8x Ei i 114^.t1-1

Antrus ofisas ir Rezidencija
6504 S. AlfTESlAN AVE.Z

Ofiso Vai. r»uo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 9-9 rak. 
Šventadieniais pagal autarima.

^Ufinu Tek Victory 6893

Bez. T e i. Drexei 9191

DR. A. A. ROIH

Tel. Wentworth 3000

Hez. Tet Stewan 8191

DR.H.8ARI0N
Palengvins akių įtempimų, kuris GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 
ti priežastim galvos skaudėjimo, . z

svaigimo, akių aptemmio. nervuotu- Ofisas 3102 So. HaiSted St.
Kampas 31 Street

«H>, skaudamų aktų kaištį. Nuirau 
sataractus. Atitaisau trumpų regystę 
Ir tolimų .regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose ■ VaL 10-11 V. r., 2-4, 7-9 V. V. 

itsitikimuose, egzaminaviibas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 S. HALSTED STKEEi 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Nedėliomis ir šventadieniais Res. l’hone:

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO 1 TRI M 
fĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
□e akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

T«i. Yards 1999

DR. G. SERNER
LUTU VU ARIU BPECIALMTAa

Ofisas Ir Akinių Dlrbtuvš

756 WE8T 35th STREET
Kampas Halsted gt. 

Valandos: nua 19—9: aua 9—9 

Vadš'laanla: nsa 19 ntl 19,

10-12
lewood 6641 

Wentworth 3000
Olfiee l’hone 

Wentworth 30oo

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALlJSTAE

DUOTU, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 1—9 !»•

pietų: 7—9:99 vai. vakare
Nedėliomis 19 iki 11

Telefonu Midway 2880

DR. A. R. MCGRADIE r
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6558 ISO. HALSTED STREEl

Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Bamlook 9111

DR. V. S. NARES
(Naryauckaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

2420 West Marųuette Koad 
VALANDO8:

9 iki 19 Vyto, 7 iki t vak. 

I'tzra ir Ifatr rak. ea*al ariartj

Tel. Hemlook 9700

Res. Tel. Frospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie

Res. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 9-9. 7-9 v v. T«ahlrian< Kt>'«



t
I DRAUGAS

C H I C A G O J E
TOWN OF LAKE

bus skirta ir įžangos dovana nuoliai priimami be įstojimo 
Įtdoor prize). Bus ir kitokių mokesčio.
'įvairybių. Įžanga pigi. Kvie-

Išgirsite Budriko radio or-'čiami visi atsilankyti ir nau- 
kestrą pilnam sąstate, kuri dotis laimės progomis.

Balandžio 17, 18 ir 19 d. šv.! šaliniai griežia įvairius šokius, 
Kryžiaus bažnyčioje įvyks 40'taipgi mūsų pasižymėjusius, 
valandų atlaidai. Atlaidai pra dainininkus: ponia Kc.hultz-T-

15 METŲ DŽIUNGLĖSE

_ 1Ą a.. 1932
........................... 4 "I.1 '» 1 1................... . « !■

į moterį norint atimti iš jos elgetaujama. Sodžius elgetos

Kviecia visus, Komitetas Pietų Amerikoj džiung- 
Town of Lake. — Šv. Pran- |įų į Buenos Aires grįžo Alek- 

jciskaus ltymionkos moterų ir sandras Zimel, latvis, pramin- 
mergaičių draugijos mėnesi- tas ‘‘žmogumi—tigru”. Zimel 
uis susirinkimas įvyks sek-Jyra geriausias jaguarų nie-

kailinę apykaklę.

“Žmogus — tigras” lanku 
yra nušovęs 59 jaguarus ir nė 
karto žvėries nebuvo sužeis
tas.

VILNIAUS KR. VIRTO 
ELGETŲ ŠALIM

. , ■ West Side. Balandžio -1 inia(jjenį ^ai 17 d. 2 valandą džiotojas visoj Pietinėj Ame-
sidės rytoj 10:30 per Sumą j vanauskaitė soprano, Stasį Ri-jd., ketvirtadieni 7.3 va and.i $v. Kryžiaus parapijos i rjkoj.
su procesija. Pamokslus sakys j nikų baritoną ir kitus. Reikia : Vakare, Šv. Kazimiero a^a^- j mokykloje. Visos narės pra- Aleksandrui Zimel dabar v-j ---------------
jėzuitas tėvas J. Bružikas. 'priminti, kad šią savaitę Bu-.rėmėjų 10 skyrius 1 engia ^ah", j.omos atsjiankyti. ra ^2 metų amž. Iš Rygos jis Į ‘‘Vilniaus Rytojaus” žinio-

Valdyba išvažiavo 1906 m. Ilgą laiką Imis, Vilniuje ir visam krašte
-------------- Zimel klaidžiojo po Vokietija, j skurdas diena po dienos di-

Marąuette Parkas.— Aian- lpO Jung. Amerikos Valstv-'dėja. Dabar vis dažniau ran-

X Balandžio 17 d. 7 valau-į driko krautuvėje eina didelis liukų lošimus Aušros Vartų Į 
dą, rytą mokyklos vaikučiai' nupigintomis kainomis išpar-.par. svetainėje. Bus labai pui i 
priims pirmąją Av. Komuniją. | davimas radijų, rakandų ir e--kūs kauliukų lošimai ir labai i

X Serga p. Vaidins (4440 (lektrikinių šaldytuvų. F.įjūsų akis trauks gražūs išsiu-j

So. Wood Street). vinėti daiktai—‘Fancv work\

lanko ištisais būriais. Kasdie
ną jų pereina šimtai: pėsčių, 
važiuotų, pavienių ir ištisomis 
šeimomis.

SUMAŽINO ŪKININKAMS 
SKOLAS

TORONTO, Ont., Kanada, 
bal. 14. — Didelė žemės ūkio 
įrankių kompanija, Massev 
Ilarris, paskelbė kanadiečiams 
ūkininkams skolų ir už jas 
nuošimčių sumažinimą. Ūkini
nkai jai yra skolingi apie 10 
milijonų dolerių. 10 nuošim
čių skolų sumažino ir paskel- 
ln> įrankiams pigesnes kainas,

dien 4 vai. popiet, parapijos (bes. Pagaliau jis nuvyko į B11- 
' svetainėje, Nekalto Prasidėji-■ cnos Aires, ten gavo meebani-

dami kūdikiai pamestinukai, 
nes daugelis tėvų patys gyve-

įkad, žiūrėdami į juos. neno- mQ panejps $v mergaičių so-jko vietą ir kurį laiką gyveno ’ndami* pusbadžiu, neturi iš ko 
resite akių atitraukti. Įžanga Galicija atkartoja veikalą'ramiai. Bet 1914 metais Zimel Į vaikų auginti. Vilniaus prie-

vakara-s kuris buvo surengtas SV. KAZ. AKAD. RĖMĖJU ^^Lkv/ta^kZ 7**™""- | «"<** t«rnybą ir 18vyko i džiu-! glnudoKi* «... yra
* ,\ J. . ‘ Kauliukais pu Kviečiame visus'ilgies medžioti jaguarų, ku- pamestinukų ir apie 100 se-

paisti ir pamatysite, kad £an-iatsi|ankyti jr pamatyti šį vei-1 riuos vietiniai žmonės vadina nelių. Atsirado labai daug ei
ai j - - <Mte dauSiau ka'P ižanga yrajkalą. ’ tigrais. Ten jis išbuvo 15 me- getų. Elgetauja ne tik negali

Av Kazimiero Akad. renio- verta Džiaugsitės ir nesigai-! *_______________ tų, toU nuo miestų k pivi|į. dirbti žmonės, bet taip pat

VISKAS DYKAI izuotų žmonių. vaikai, suaugę, seniai. Sutin-

X Balandžio 10 d. įvy’ o 
Moterų Sąjungos 21 kuopos

parapijos naudai. Vakaras pa 
vyko, liko nemaža pelno pa
rapijai. Daug pasidarbavo vei

PRANEŠIMAI

DR-JOS SUSIRINKIMAS NEBRASKOJ DEMOKRA
TAI LAIMĖJO

kėjos ponios J. Čepulienė, M. jn draugijos susirinkimas J-dėsite atsilankę
Sudeikienė, J. Stugienė, E. 
Oedvilienė. Ką jos rengia, vi
suomet pavyksta.

X Sunkiai serga biznierė 
Marijona Levickienė. Guli Av. 
Kryžiaus ligoninėj. Linkime 
greit pasveikti.

X Agotai Ručinskienei nu
laužyta koja. Guli miesto Ii 
goninėj. Linkime sveikatos.

X Moterų Sąjungos 21 kuo
pos kepimo ir virimo pamo
kos įvyko bal. 12 d. J. Stu
gienė ir M. Sudeikienė iškepė
gardų tortą ir visas gardžiai j 
Vaišino. I

X I.labdarių S-gos 1 kuopos 
vajaus vakaras įvyks balan
džio 24 d. parapijos svetainė,). 
Nepamirškit atsilankyti, nes 
bus kas nepaprasta.

X. Y. Z.

vyks sekmadienį balandžio 17 
d. 2 vai. popiet Av. Kazimie
ro Akademijoj.

Visų A. R. D. skyrių pra- Garfield Parkas — Lietuviui 
šerne atsiųsti atstoves su pl«-*,Vyrų ir Moterų pašalpinio 
ciais pranešimais apie vajų. Įj<iiubo metinis balius įvyks j

laip pat prašome visų i e- j šeštadienį balandžio 16 d. Me-
mėjų grąžinti Vakarienbu- Knery Hali (4039 W. Madison
cio bilietus arba pinigus uz .St.). Pradžia '6:30 vai. vak.
parduotus bilietus, į,Visi malonėkite būtinai atsi-

Valdyba lankyti,
» I

įgiausių balių,
Marąuette Parkas.— Sek-

N'ORTH SIDE

M. Dobrovolskienė,

pirmininkė

zuotų žmonių.
i —Pradžioj aš medžiojau ja- kainos gatvėse išmaldos pra-

OMAHA, Neb., bal. 15. — 
Nebraska valstybėje įvyku-

Dievo Apvaizdos parapijos guarus su šautuvu,—pasakoja Sant šeimos. Ypatingai daug siuose priman rinkimui). < 
svetainėje įvyks gražus vaka- Zimel, — bet vėliau sužino- cirpiaumnčin šeštadieniais. k:n demokratai ga^o virseny \.
ras, vaidinimas, prakalbos ir jau iš indiečių. su kuriais aš jie bariais lanko krautuves ir Tas skaudžiai atsilieps į ros
laimėjimai. Negana to. kas iš visuomet taikiai sugyvenda-> sekmadieniais, kai renkasi prie .publikomis ru ens rin imuosi, 

moterų ir mergaičių norės, j vau, kati jie šaudo jaguarus ; bažnyčių. Provincijoje skurdas 
įgalės irgi prisirašyti prie Am. iš lanko. Tokia medžioklė dau ,no mažesnis. Jau dabar dau- 
Lietuvių Rymo Katalikių Mo-'giau panaši į sportą ir daug ! gelis ūkininkų neturi duonos.

terų Sąjungos. Ateikite visos Į pavojingesnė pačiam medžio- 
moterys ir mergaitės į minė-.tojui. Aaudvti jaguarus iš šan

kus vienas iš sma- 'tą. vietą balandžio 17 d. Ly-įtuvo, tai vis tiek, kaip šauti 
kur galėsime Pai 8 Talandi> vakare pras'1’

Uždarbiu jokių nėra Ten irgi

GERA PROGA

WEST CENTRAL 
WIND0W SHADE 

CLEANERS 
5103 W. Madison St.

CHICAGO, II.L

Senas langų užlaidas ISvalom ir 
periaisom, padarom, kaip naujas. Vi-

Pageidauja1”!a pusininko j “pa.rt- j 
aarship” į restorano biznj. Suslžin-o- 
ilmui sąlygų (informacijų) kreipki- l šokios rūšies naujas padarom pagal 

jūsų noro. Lietuvių dirbtuvS. Parbus 
1 paima n ir pristatome. Tik pašaukit: 

Tol. COIjVMBUS 9309

ANT ARENDOS

64 akeriai geros žemės su 
namu fcottage) ar be namo, 
kuri randasi Lockport, Illi
nois, prie Archer gatvės.

Atsišaukit:

M. J. R0ZENSKI
5200 So. Western Avenue 

Chicago, III.

dės programa. Tą vakarą ren
gia Moterų ,Sąjung6s Cbica- 
gos Apskritis. Įžangos nebus.

Rengimo komisija,

linksmai laiką praleisti ir sma 
giai pasišokti prie geros niu-

svetainėje rengiami kauliukų z’kos. Taip pat nepamirškit. 
lošiinai. Pelnas skiriamas pa- : atsivesti savo draugus ir drau '
lapijos naudai. Laimėjusieji J ges įsirašyti į kliubą. Dabai ! 417VTYK1TE IR PLATTN 

Įgaus gražių dovanų. Be to, bus nupigintas įstojimas. Jau-!

madienį, balandžio 17 d. 7:30 i 
vai. vakare vietinės parapijos

ės po num.
6249 SO. ASHLAND AVENl’E

PARDAVIMUI
pigiai bučernė ir groeernė.

3401 Auburn Avenue

i

KTTE ‘‘DRAUGĄ” 
--------------—i------------------

Šie nedarbo metai sulaiko 
daug jaunuolių nuo muzikos 
mokslo. Tačiau kilnesnės dva
sios tėvai supranta muzikos 
vertę ir nenustoja vilties, lai
džia savo vaikelius mokytis 
ir jiems dar padeda, paragin 
darni dažniau prieiti prie p:- 
jano ir juo skambinti.

N. Kulys, kuris turi muzi
kos mokyklą, ketina šiemet 
suruošti labai gražų mokinių 
metinį koncertą. Be abejonės, 
bus garbė tėvams, kurių vai
kai dalyvaus programoje.

Rep.

CHICAGIETIS FLORIDOJ

Plačiai žinomas lietuvis cbi- 
cagietis J. J. Bagdonas, nese
nai vedęs, medaus mėnesiui 
praleisti išvyko į Floridą. 
Miami mieste sustoję, pateko 
į vietinės v suomenės tarpą ir 
viename susirinkime pasakė 
gerą prakalbą. O jo žmona 
buvo miesto majoro pakviesta 1 
padainuoti ir pijami paskam-; 
binti. Jai tas pavyko taip, kad ( 
buvo iššaukta rankų plojimu j 
kelis sykius ir buvo pakvies
ta dainuoti per radiją. 1

Bagdonas yra ristikas ii | 
taip pat baigęs graborvstės 
mokslus.

Jo draugas

LIETUVIŲ VALANDA

Ryt dieną bus gražus lietu 
vių dainų ir muzikos radio pro ( 
gramas iš stoties VVCFL nuo į 

1:15 iki 2 vai. po pietų, duo-j 
damas Jos. F. Budriko krau- j 
tnvės, 3417 S. Halsted st.

SALE SALE
BAROENAI

ANTKELLY — springfield — TiRES
Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų 
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR 
NEGIRDĖTAS. Mes įų serumą negalim išaiškint), 
bet ATVADUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta
jerai p s:skys savo geruma. MES JUOS GARAN
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI

Salz.il Vienas Uš Porą Raudono ro- 
berio tūbai

(29x4.40). .. .f 3.95..
(29x4.50). ... 4.30.. .. 8.34. .
(30x4.50). ... 4.37.. .. 8.46..
(28x4.75). ... 5.12.. .. 9.94..
(29x5.00). ... 5.39.. . .10.46..
(30x5.00). ... 5.45.. . .10.58..
(31x5.25). ... 6.63.. ..12.86..

HEAVY DUTY 6 PLY
(31x6.00)... .10.85.....2L04.. .... 1.56
(32*6.00)... .10.95. ...21.24.. .1.82
(33x6.00)... .11.80. ...23.12.. .... 1.82
(32x6.50).. > .12.65. ...24.54.. ....... 2.05
(33x7.00).’.. .14.30. ...27.74.. .... 2.05
(34x7.00)... .14.65. .. .28.42.. .... 2.10

Visi kiti saizai ir ne prilygintos kainos

KITI B A R G E

F O R R E N T 

DĖL IŠNUOMAVIMO

Didelis pasirinkimas viso
kių gražiui apartmentų. Garu į 
šildomų ir be šilimos rendos 1 
nupigintos

kur buvo $33.00 dabar $27.CG j 
kur buvo $55.00 dabar $35.00 ,

M. J. KIRAS 
Home Builder

3335 So. Halsted Srreet 
Yards 6894—Calumet 4589 i

UETUViy EKSPRESAI
Jei jums prisema. krausty

kis ar kitokiam reikalui rei i # «
I kia troko, tai kreipkitės į šiuos 
lietuvius, kurie turi gerus di
delius trokus ir gerai patar
nauja.

W. B. GOTAUTAS
4414 S. CALIFORNTA AVĖ. 

Tel. Lafavette 1369

z‘PlĘTK ĮĘWIČ7.

'M0R7GAGE BANKERS

J \ Z
' R. ANDRELIUNAS1
(Marųuctte Jcwclry & Radio)

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, m.

Tel.
Henilock 8380

30x5
TRUCK TIRE 

8 PLY
$14.50

32x6 
10 PLY

$24.95
A I

CHAMPION MOTOR OIL SIMONIZ
SPARK PLUGS 5 GALS. 39c59c $2.75 RADIATOR

TOP DRESSINO 100% PURE PENN- CLEANER
49c SYLVANIA 39c

KANAPACK AUTO SERVICE RO. nnt iitc.
5156-5158 SO. VVESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT 8157 Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Del Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyt) i Mūsų Gasollno Stotis 

4400-4402 So. Westem Avė. ir 5156-5158 So. Westem Avė.

Tel. Lafavette 5936
TONY TICZKUS

feodas, angliai, malkos, eks
presas, perk rausty ntas 

Automobiliai ir trokai viso
kiems reikalams

2743 West 37th Place
Chicago, Tll.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

j REAL ESTATE 
"Prisirašykite į mūsų Spulką 

Texų informacija suteikiama
Dykai f I Mes permufuojame pianus

2608 West 47th St. forničius ir kitokius dalykus.

PARDUODAM IR MAINOM Muslj patarnavimas yra 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš

, Farmas, na/nus, lotus Ir visokius 
biznius visose valstijose. Mes turl- 

I me dldel) pasirinkimų.. Norintieji pi- i 
rktl ar mainyti pirma pamatyklt mu- j. . .
sų bargei\ų. Klauskite A. Grigus, ir į kitus miestus. 
Real Estate vedėjo.

3. NAMON FINANCE CO.
•75R So. Westem Avenue WEST SIDE EXPRESS

4-

Wm. J. Kareiva
S;i\ i ii inkus

PS! geriausios rųšii-s 
ir puturnavimo, šau
kit.

GREKN VAIjLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO PAULINA STREET 
Tel. RouleVard 1389

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią kelionę 

Lietuvon, taJ klauskite musų in- 
fo-marljų. Musų patyrimas dau
gelio metų suteiks jums teisingas 
žinias.

laivakortės ant visų linijų.
Apdraudžiame nuo ugnies ir ki

tų nelaimių.

Dokumentai pirkimo Lr parda
vimo. Įgaliojimai.

Siunčiame pinigus telegrafu. 
REGISTRUOTAS NOTARAS

P. P. BALTUTIS & GO.
3327 8. HALSTED ST., CHICAGO 

Tel Yards 4 66 9

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlut

Parsiduoda 6 kambarių bun- 2146 SO. HOYNE AVENEE "«i«» namus prieinama
, kaina

Tel. Roosevelt 2072galom, garadžius, barnė, viš- i 
tinyčia, karvė, vištos, antys, j 

kiaulė. Žemė 126x300. Pigiai 
Mainysiu į išdirbtą farmą 
Wis. ar Michigan.

10620 So. Hamlin Avė.

J. BALTIKAUSKAS 
7017 So. Callfomla Avė.

p parduoda 5 flatų namą, Bri- 
ghton Parke prie pat bažny
čios ir mokyklos. Parsiduoda 

J žemesnia morgičių kaina. At
sišaukite; Telephone Grovehill 

12952.

ADOMAS STUGIS
4642 SO. WOOD STREET 

Tel. Lafayette 0673

JUOZAS MANIKAS
2900 WEST 40th STREET 

Tel. Lafayette 5676

JULIUS VELIČKA
6725 SO. ROCKWELL ST. 

Tel. Republic 3713

7151 S. CALIFORNTA AVĖ
Telefonss Hernlock RB14

Telef Republic

D. GRICIUS
OKNERALIP KONTRAKTORIUB 
Htatau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
>»nos nrlslnamlaualoa.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hernlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASIITENAW AVĖ.

2 .. 

Salz.il
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