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Žiaurieji Meksikos valdovai nori pralenkti Rusijos bolševikus
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SUOfflIA PASIRASĖ DRAUG’NGUMO
SUTARTI SU SOVIETŲ RUSIJA

PIENINES INDUOSE
DEGTINE VARO

Kaune apie birželio mėn. pa
baigų. Tai bus pirmos mūsų
futbolininkų rungtynės su ska

Zibalai, Ukmergės aps. 1930 ndinavais.
' metais sudegė Zibalų pieninės
i trobesiai. Nesant geresnės, vie UKMERGĖJ LAIKRAŠTIS
tos pieninės turtas buvo pa
dėtas ne visai saugioje vieto Ukmergėj manoma leisti
je. Vėliau pastebėta, kad kaž naujų savaitini laikraštį. Pa
kur keletas indų ir įvairių va vadintas bus “Rytų Lietuva.”
JAPONŲ VYRIAUSYBE “NEGALI
mzdžių dingo. Dabar aiškėja, Leidėju bus stalių amatų mo
SUVALDYTI” MILITARISTŲ
kad visa tai yra paėmę apy kyk. mokytojas I. PaceviČius.
linkes kaimų degtindariai, ku Kas bus redaktorium, kol kas
IŠ NAUJO ATSISUKAMA
PASIRAŠĖ DRAUGINGU
rie pieninės induose degtinę nežinoma.
PRIEŠ KATALIKUS
MO SUTARTI
varo. Pieninės b-vė šį reikalų
1. Didžiojo karo veteranų atstovai kongreso konutetui įduorla praSvm, su 2,500,000 vetovedė
licijai iSaiadnti. Ti. REVIZAVO EMIGRACIJOS
MEKSIKOJ
ranų
parašų,
kad
veteranams
bonusai
butų
pilnai
išmokėti.
2.
Žymi
Amenkos
lakūnė
Ruth
HELSINKIS, bal. 24. —
BIURĄ
kimasi, kad tai greit pavyks,
MEXICO CITY, bal. 23. — Suomija pasirašė draugingu Nichols. 3. Senatorius Dickinson’as iš Iovva, respublikonas, kurs bus laikinuoju pirmininku nes kivirčydamiesi tarpusavy
respublikonų partijos krašto suvažiavime Chicagoje.
Meksiką valdančioji revoliuci mo sutartį su sovietų Rusija.
1 degtindariai kaltininkus įs- Vidaus reikalų ministerijos
nė partija, kurios priešakyje
Sutarties sąlygomis visus • PRANCIŠKONAS VARGŠŲ
emigracijos referentas viena
duos.
PAGROBĖJAI
yra žinomas katalikų engėjas konfliktus draugingai išspren- < GELBĖTOJAS REIKALIN
me emigracijos biure padarė
Gailės’as, deda pastangų kri džia komisija, kurių sudarys
GAS PARAMOS
Pietinėje Cook’o apskrities 6 NAUJI TILTAI ŠIAULIŲ revizijų ir rado daug neleisti
kščionybės griovime pralenkti du suomiai ir du nišai.
nų apsilenkimų su įstatymais
APSKRITY
dalyje policija suėmė 13-ų įtaMOKESČIAI
Rusijos bolševikus. Rusijoje
Praėjusį sausio mėnesį suo NEW YORK, bal. 23. —
'________
' ir taisyklėmis. Revizijos aktas
________
iriainųjų pagrobėjų plėšikų, ku
svarbiausias bolševikų sieki mių su sovietais buvo pasira Pranciškonas brolis Gabrie
“Association of Real Estą-Į
Indiana ir Wisconsino vai Šiauliai. Šiaulių ‘ apskrities į Patiekt«s vidaus reikalų mini
mas yra išgriauti stačiatikių šyta nepuolimo sutartis.
lius visu nedarbo metu susi te Taxpayers” ekzekutyvis stybėse užsiėmė daugiausia savivaldybė šiais metais nu- šeriui.
cerkvę, o Meksikoje norima tų
Suomijos ministerių kabinę- rinkusiems vargšams
ties direktorius J. M. Pratt’as vie bankų plėšimais. Tarp Bęeš-Har^ pastatyti šešius naujus
pat padaryti su Katalikų Baž tas nusprendė ir sov. Rusijai Pranciškonų vienuolynu dali- nam susirinkime kalbėdamas ■ tuotųjų yra dvi jaunos mergi-' gelibetono tiltus. Šiauliai
TARDO SPEKULIANTUS
nyčia.
išaiškino, kad draugingumo na įvairios rūšies maistų, draŠiaulėnai vieškely per Šušvės
uos,
pa reiškė^
Vakar, štai, Meksikos pre sutartis tik tada bus vykdo -bužiuS, avalines/o retkarčiais
■
upę 17 mtr. ilgio. Šiauliai — NEW YORK, bal. 23. — J.
“Mes patariame mokesčių
zidentas išleido naujų savo ma, jei sovietų vyriausybė to- ir nikelius (5 centus),
Pakapė per Dubysos upę 17 Valstybių senato komitetas
2 ŽUVO
nė vieno dolerio nemokėti, kol
nuosprendį, atkreiptų prieš kias pat sutartis padarys ir
mtr. ilgio, prie Juškaičių km. vietos biržoje tardo kai ku
Pranešta,
kad
šis jo vargšus j vyriausias krašto teismas tars
riuos žymiuosius spekulian
katalikus. Šis nuosprendis lie su kitomis kaiminingomis valChicago & Eastern geležin- Padubysio valse.
gelbėti darbas gali būt nutrau savo žodį apie jų teisėtumų.”
čia privačias pradžios mokyk stvbėmis.
Šiauliai — Lygumai prie Se tus, kurie Šerais spekuliuoda
i kelio ekspresinis traukinys
ktas,
nes
ima
netekti
reikalin

Pratt
’
as
sakų,
kad
tie
visi,
mi daro didelius pinigus.
las. Pažymima, kad privačios
Steger’e sudaužė skersai bė reikių km. Lygumų valse, per
go
šiam
šelpimui
ištekliaus.
kurie
moka
nors
kokių
mokes

mokyklos y rb. krašto vyriau SUOMIAI BOIKOTUOJA
Senatas mano, kad šios 'spe
Vargšų šelpimo dai*bų brolis čių dalį, prisideda prie netei gių važiavusį automobilį. Žu Šiladžio upę 8 mtr. Tame pai
sybės žinyboje. Jose nė kokiu
VOKIEČIUS
kuliacijos
yra kenksmingos
vieškely prie Bilaičių km. T *. •
Gabrielius pradėjo 1930 metų sybės palaikymo, ’fik vienybe vo 2 vyrai.
būdu negali mokytojauti ka
gumų valse, per Kruojos upę kraštui, sulaiko gerovės grį
talikų kunigai ar kitų tikėjimą
HELSINKIS, bal. 23. — rudenį ir ligi šioliai .sušelpė galima laimėti kovų su netei
8 mtr. Šiauliai — Smilgiai — žimų. Kai kas nori, kad tos
Už ŽIAURUMĄ
dvasininkai arba religinių or- Vokietijos vyriausybė padidi ! apie 661,600 asmenis. Kasdien sybe.
Gruzdžiai prie Sutkūnų km. spekuliacijos būtų įstatymu
prie vienuolyno susirenka apie
Jis pažymi, kad: krašto teis
denij nariai.
no muitų už įvežamų iš SuoC'hicagos policijos leitenan Šiaulių valse, per Kilpės upę uždraustos kaip) paprastos
Taip pat šioms privačioms mijos sviestą. Del to visoj 900 varR!«' Klek ’ęalMam'JS mas kitaip dirstels į tos rū-' tas Parker’is traukiamas teis 8 mtr. Šekščiai — Stačiūnai gamblerystės.
šies dalykus.
mokykloms niekas negali duo Suomijoj sukeltas vokiečiu > visl,s saSelPia'
man už savo žiaurumų su arės per Kruojos upę 8 mtr. ilgio Žinovai tačiau atsako, kad
ti jokios pinigiškos paramos prekėms boikotas. Visur šau-1 Šio šelpimo darbo nutrau
tuotais asmenimis. Vienas vy tiltų.
GAZOLINO KOKYBE
spekuliacijos yra naudingos.
tikslu praplėsti tikėjimo pa kiama, kad prekės būtų Im- kimas skaudžiai atsilieptų i
ras reikalauja 20,000 dolerių
Nebus spekuliacijų, birža bus
mokas.
portuojamos iš Anglijos arba vargšus. Tad geradariai žmoatlyginimo.
NEPATENKINTI
PERKA

uždaryta. Ir spekuliacijų ne
Visų privačių mokyklų va Amerikos.
nes yra kviečimi broliui pran L. Martin’as, 36 m. amž.,
MU MIŠKU
gazolino
stoties
savininkas,
galima
lyginti su gamblerysdovėlius, ypač Meksikos isto
ciškonui gelbėti vargšų šelpi
“
TAXI
”
ŠOKIAI
tėmis. Šios pastarosios yra
rijos, geografijos ir pilietybės ŽENEVOS KONFERENCI me. Reikalingas maistas ir 6200 So. State gat., paabejojo
Jankai,
Šakių
aps.
Dauge

apie atvežto jam; gazolino ge Chicagoj uždarytos visos
betikslės. Kas kita yra speku
vadovėlius, turi patvirtinti
drabužiai.
JOJ MAŽAI DIRBAMA
lyje
apylinkės
miškų
gamina

liacijos.
rumų. Kad ištirti kokybę, jis “taxi” šokių vietos. Teismas
švietimo departamentas. Vado
mi parduoti medžiai. Tačiau
vėliai turi būti tik ispanų kal ŽENEVA, Imi. 23. — Nusi NEW YORKO KATALIKŲ penkis galionus gazolino uusi-1 pripažino, kad tos vietos yra jais ūkininkai ne labai paten
nešė tolėliau nuo stoties ir už vieni nedoros lizdai,
PARVYKO AMBASADO
ba ir mokytojauti tegali tik ginklavimo konferencijoje ma
LABDARYBĖS '
kinti.
Medžiai
kertant
esu
taip
degė degtuku. Jis patyrė. Li
RIUS
žai dirbama. To priežastis, tai
meksikonai, ne kas kitas.
NEGALINTI SUVALDYTI suversti, kad atėjus miškan
goninėje
su
mirtimi
kovoja.
Mūsų laikais nė vienam kra busimieji* parlamento rinkimai
NEW YORK, bal. 23. nežinia kas ir bedaryti. Ūki
MILITARISTŲ
NEW YORK, bal. 23. —
šte nerasi tokių neprotingų Prancūzijoje. Rinkimai įvyks New Yorko katalikų labdary
ninkams būtų geriau, kad mi
BUVO
PINIGŲ
Parvyko
J. Valstybių amba
gegužės mėn, 1 ir 8 dienom. bės sudaro 212 įvairių draugi
varžymų.
TOKIJO, bal. 23. — Japo ško medžiaga būt parduoda sadorių Ispanijai I. W. lyauIki tų rinkimų Prancūzijos at- jų br jos visos yra susijusios
ApygardoR teisėjas Hood nijos vyriausybė ir vėl ėmė ma ,nekirsta, arba tvarkingiau ghlin’as. Apie Ispanijos poli
VOKIETIJA NEGALI MO stovyliė nenori įsigilinti į jo sųjunga. Jos visos praėju«’sis
prisidengti savo “nesuvaldo sukirsta, tuomet jiems nerei tikų jis atsisako kalbėti.
kias nusiginklavimo ir taikos metais sušelpė 309,413 asme pareiškia, kad priešprohibiciKĖTI REPARACIJŲ
mais” militaristais, karia pa ktų tiek daug be reikalo var
reikale diskusijas. Kitaip ji nų. Tam tikslui išleista 1,256,- niais laikais pas žmones buvo
<
pinigų ir Su mokesčiais nebu matė, kad T. Sųjunga ir ,7. gt’DVYLIKA LAUKIA TEISMO
ALTONA, Vokietija, bal. gali pakenkti savo krašto- vy 067 dol. ir 84c.
____________ V
Valstybės labai rimtai atsinevo
nesmagumų
tokių,
koki
23. — Finansų ministerls Ule riausybei, kuri nori rinkimuo
TRUMPOS ŽINELĖS \
j ša į Mandžiūrijos ir Šangbašiandien
pergyvenami.
PEOjUlA, III., bal. 23.
trich pareiškia, kad kare sko se laimėti.
PRANCŪZŲ LAKŪNAS
'jaus klausimų.
lų moratoriumas baigsis lie
KUNIGU
— Krašto apsaugos ministe- Už vietos gydytojo dr. J. W.
AUTOMOBILIAI
Anot žinių, tokiu japonųj rijR rengia naujų Lietuvos že Parker’io pagrobimų dvylika
pos mėn. 1 d., bet Vokietija
POTVYNIAI JUGOSLA
pagrobėjų traukiama tieson.
vyriausybės teisinimosi T. Są mėlapį.
nemokės reparacijų. Neturi
PARYŽIUS, bal. 23. — Ka
VIJOJ
'
Cbicagos policijos viršinin
Jų byla bus pradėta nagrinė 
junga yra nepatenkinta. Nese
piriigy.
ro metu pasižymėjęs lakūnas
kas policijai įsakė, kad nakti—
Parengtas
įstatymo
pro

ti geg. 9 d.
BELGRADAS, bal. 23. — Pierra’s karmelitų seminarinai juk ne koki milit&ristai.!
jektas
priverstinai
drausti
nuo
Drinos upės srityse potvyniai jo, koplyčioje, Paryžiuje, i,.!™* miesto gatvėse nebfltų įsi- bet pati japonų vyriausybė
BRANGINTINAS ŪKIŲ
didėja. Jau apie 30,000 žmo ventintas kunigu. Pasibaigus Į^0’11* automobiliai. Autnrnobi-' draudė savo atstovui daly- ugnies kaimo trobas. Būsian REIKALAUJA PRIPAŽINTI
BOARDAS
i vauti T. Sąjungos komisijos čios sumažintos premijos ir
nių neteko pastogės ir mantos. karui jis ėjo 36 metus am- Tlams vieta — garadžiai.
BOLŠEVIKUS
susirinkime, kadr pastaroji atskiras miestų draudimas nuo
AVASHTNGTON, bal. 23. — Apie 60,000 raguočių g’Jvijų žiafls. Buvo Įeit. pulkininko
PARODOS DIREKTORIUS ruošėsi svarstyti Šangbajaus kaimų draudimo.
WASHINOTON, bal. 23.—
Ūkių boardag taip pat “kilnus kol kas apsaugota.
rangoje.
— Šiemet, be kitų numaty Kongreso atstovas Sahath iš
išmėginimas,” kaip probibiciPasaulio parodoj Chicagoje klausimų.
ja. Board’as per metus išlei- VARŠUVA, bal. 23. - Iš
Aplinkiniai Cbicagos rnies- 1 operacijų direktorium posktr- Tai aiškus japonų vyriau tų futbolo rungtynių su užsie Illinois’o, dem., kongresui iteliai
sudarė 25,000 dol. fondų, į tas R. I. Randolph^as, Chica sybės išsisukinėjimas, pareiš- nių komandomis, įvyks tarp davė rezoliucijų, kad krašto
džia apie 30 milijonų dolerių. atostogų grįžo maršalas PilŠios išlaidos kraštui neduoda i sudskis, karo manisteris ir Len kurs bus panaudotas kovai gos prekybos sąjungos prezi-lkia didžiųjų valstybių atsto valstybinės rungtynės Lietu vyriausybė pripažintų sovietų
va—Švedija Rungtynės įvyks Rusijos vyriausybę.
kijo® diktatorius.
vai.
prieš gazo branguma.
dentas.

Ženevos konferencijoj mažai
tedirbama

CHICAGOJE

f

jokios

naudos.

D RAŪ G A S

f?*

“D R A U G A S”
Iielna

kasdien.

lAakyrua aekmadienlua

PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6.00. Puketų — $8.60, Trims Mėnesiams — >8.00, Vienam
' lltaeelul — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me•»— >4.00. Kopija .08c.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrė
bta, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
Mkalul pašto ženklų.
? • . Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 18:00 vai.
. Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

“D R A U G A S”
. ,

lJTHUANIAN

DAILY FR1END

Published Daily, Except Sunday.
8UB8CRIPTION8: One Tear — >0.00. 81z Months

— p:80.

Tbree Months — >1.00. One Month — 75c.
■arope — One Tear — >7.00. six Months — >4.00.
Advertlsln* ln “DRAUGIAS” brlngs best resni ta
Advertlsing ratee on appllcatlon.

<rpRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
tS*"

DIENOS KLAUSIMAI
PROHIBICIJOS PANEIGIMAS IR
ATŠAUKIMAS

• .Nėra ko ir kalbėti, kad J. Valstybėse
svaigiųjų gėrynių prohibicijos vykdymas ne
tari pasisekimo. Tai visi gerai žino, kas tik
plačiau visur apsidairo. Kadangi prohibicijufc įstatymo pataisymui nesurandama prie
monių, visuomenėje pradeda vyrauti nuomo
nė, kad šių nelemtųjų prohibicijų arba reikia
visiškai paneigti, arba 18-ųjį priedų atšaukti.
Tai yra kraštutiniausios priemonės. Su
dalykais arčiau susipažinę šio krašto vyrai
ir tie visi, kurie šaltai protauja, pareiškia,
kad įstatymo paneigimas yra pavojingas da
lykas. 18-ųjį priedų ir iš jo kilusį įstatymų
paneigti reiškia jį palikti krašto konstituci
joje ir jo nevykdyti. Jei su vienu įstatymu
feAtų taip pasielgta, dėl ko gi su kitu kokiu
norfc įstatymu nebūtų galima tas pat padary
tį Ir tada visi krašto įstatymai netektų rei
kalingos pagarbos. Tas pat negerumas su
priedo atšaukimu. Sunkus daiktas yra atšauk$i priedų, nes būtų lygu prisipažinimui prie
■«Į|4elės klaidos. Kongresas nenorėto daryti
if! nedhrys.
Nežiūrint numatomo pavojaus ir kongre• sė nusistatymo prieš atšaukimą, visuomenė
•ikia vis labiau nerimti. Šiame krašte, kaip
ritifekur kitur, gyventojai yra linkę prie kraš; ttrtiniausiųjų žygių. Žūt-būt jie turi siekti
įj'to, kūr jų nuomonių banga juos stumia. Taip
f'oĮa yra karo ir taikos metu. Toks sųjūdis
kraštui pavojingas, nes tuo būdu padaroma
rdteug klaidų, kuriomis ne visada galima nu-

-

i-

< ■-

Mkratyti.

Hę Kad tų pavojingų visuomenės sųjūdį, t.
; y. kraštutiniausi nusistatymų, sulaikytų, kraJšo patrijotai turi imtis darbo. Geriausias
.dalykas su prohibicija apsidirbti yra pertaiMykolas Trumpėda

:At*IE VISOKIUS SVARBIUS
DAIKTUS
Apie vilką kalbėk, vilkas keliu bėgi
^Jfodai rašiau, bėdavojau, kad žiema, —•
^pavasario nesimato. O dabar — še. Mat,
reiškia nepasitenkinimų išreikšti; išiJMdo, kad Trumpėdai nepatinka, kai per
pusnys iki juostos, tuoj atitaisė,
buvo užmiršę, kad kitais metais
io laiku jau pakluonėse kur-ne-kur žoblė žaliavo. O gal kokia muterkė ,danmašinose pavasario skyriuj buvo suBala žino. Gana to, kad štai jau
rasaris.
O kai apsidairiau, didelio džiaugsmo
’iMta ko rodyti. Dėl to, kad reikia ir akėsužiūrėti, ir visokius plūgus aštrinti,
ii> sėklas ruošti. Gana kėblinėti po trobų
vakarais sukamo pančio įsikibus visoniekus pasakoti,
O štai, vyručiai, ateina vasara. Bus
>gos prakaituko palaistyti, žiemų įgylašinius, pro skūrą išgarinti.
Na, ką padarysi. Kitur, kaip girdėti,
f blogiau. Čia mums kaip yra, taip,
dirbi sau savo darbą.
JMri i Vokietijoj, sako, kažkoks Itleris,

Ii*

s

.p’

Pirmadienis, bal? 25 d., 1982

syti patį priėdę. Tai nebūtų jo atšaukimas
ŽEMES REFORMOS DEŠIMTMETIS Į tytus trobesius ir laikomuobet tik pataisymas. To norix štai, kad ir Al
i sius gyvulius. Pasirodo, kad
Smith’as, buvusios Wickersham’o komisijos
1922 m. balandžio 3 d. buvo
3. Miestų sklypui i tikumu — apie 35,000 naujakurių, gavu
nariai ir daugelis kitų. Už tai stovi kaip paskelbtas Steigiamojo seimo 6,509 sklypai, 2,896 ha.
sių žemės 1920 — 1931 m., tu
protingieji slapieji, taip protingieji sausieji priimtas žemės reformos įsta 4. Parapijų bažnyčioms — ri pasistatę gyvenamųjų namų
gaivalai.
tymas. Jis giliai palietė mūsų 178 skl., 1,527 ha.
26,355, tvartų, — 22,678, kluo- j
Priedų pertaisyti taip, kaili svaigiųjų gė- šalies ekonominį, socialinį rr
5. Kapams — 452 sklyp., nų — 20,649, svirnų — 3/198, i
yrnų kontrolė būtų pavesta išimtinai kiek-net pOntįnį gyvenimų. Dėl to 345 ha.
kitų trobesių — 5,488. Gyvu- Į
vienži valstybei. Krašto vyriausybė turėtų dabar, praėjus dešimčiai me 6. Privatinėms organizacijo lių tie patys naujakuriai turi. į
tik žiūrėti, kad svaigieji gėrymai nebūtų iš tų, pravartu yra pažvelgti, ms — 40 skl., 586 ha.
arklių 48,788, raguočių 81,956, j
Slapiųjų valstybių įvežami į sausųsias vai-1 kas per tą laik}į mweįkta _že Duota valdyti nustatyto nūn kiaulių 130,816, avių 53,048.1
stybes.
į mės reformos srity ir kokių
Atsimenant, kad naujakurių- į
sąlygomis'.
Tai puikiausias planas. Ir šis planas, į vaisiij susilaukta.
1. Valstybės įstaigoms — trečdalis turi sklypelius mažę
kaip numatoma, ateity bus priimtas. Tuo
snius, kaip 8 ha, tenka pripa
Išleidžiant minėtąjį įstaty- 2,604 skl., 31,261 ha.
būdu bus sulaikytas visuomenės sųjūdis.
2. Savivaldybėms - 1,045 žinti, kad gyvulių jie įsiveisė
...
, .
...
i ± i - x -yt •
• tln4>,. turėta
tikslo
taip, sutvarKiekviena atskira valstybe tesižino. Jei nori .
v
.
,,
,
beveik pakankamai.
,but sausa, tegu
,
..ji .tokia
,. ,bus. KT
. ,
,. - kyti žemes valdymų,” kad susi- sklyp., 2,388 ha.
Nori būt slapia,
Iš naujakurių, gavusių že
darytų tinkamos sųlygos že 3. Privatiniams asmenims
Monsignoras James Hugh
irgi gerai.
1928 m/ ir anksčiau, tėra
mės ūkiui ir visų pirma, smul kultūriniams ir pavyzdingiems mės
tik 10 nuoš. tokių, kurie dar :Ey“n’ K^Uik’ Universiteto
... ..
.
.
.
Vašingtone rektorius,
žymus
kiajam ir vidutiniajam ūkiui ūkiams kurti — 188 skL, 13,VOKIEČIŲ PLANAI
745
ha.
nepasistate
nei
vieno
trobe-1
°
/
tarpti. Klysta tie, kas mano,
-r..
.
.
•
. . .
rašytojas, socialogas,
siomis
pasistatei J d
° ’
kad žemės reforma apima tik 4. Privatiniams asmenims ir ..šio. visus trobesius
................. ,. dienomis apdovanotas aukš
Ar šiaip ar taip kalbėsime, vis dėlto pa
ir
galima
sakyti
visai
įsikūrė
|
.
..
dvarų skaldymų ir kitus su jų organizacijoms įvairiems rei
čiausiu Jugoslavijos Šy. Savos
sirodė, kad vokiečiai laukia mūsų tautai ne
parceliacija susijusius darbus. kalams — 289 sklyp., 3,335 ha. 27 nuoš., o likusieji 63 nuoš. ordenu. Šį aukštų pažymėjimą
laimės. “Mūsų Laikraštis” dėl to daro tokių
Skirta pardučti dvarų cen jau pasistatė dalį trobesių ir į
Žemės reformos įstatyme yra
paskyrė pats Jugoslavijos ka
pastabų:
du skyriai, kuriuodu kalba a- trų ir netinkamų parceliacijai baigia kurtis. Tas reiškia, kad ralius Aleksandras.
“Nors ‘Klaipėdoj jau viskas susitvarkė pie kaimų skirstymų vienase- žemių — 692 sklyp., 13,022 ha. naujakuriai parodė labai daug
ir visi rimtai rengiasi seimelio rinkimams, dijomis ir servitutų bei ben Skirta atlyginti už servitutų ištvermės ir lietuviško užsispy
reikalams, paliekant jiems Gva
tačiau vokietininkai dar nenusiramino, o juos drųjų ganyklų įkainavimų. Kai teises 15,823 ha. Palikta savi rimo, besistengdami išsilaikyti
rų centius ir nenusavinamų
iš šalies pakursto Berlynas. Tam tikros agen rnų, skirstymas ir servitutų ninkams: a) nenusavinamų no gautoje žemėje.
žemės normų. Tokiems asmeni
tūros ir agentai iš Vokietijos po visų pasaulį bei bendrųjų ganyklų likvida rmų: 1,145 sklyp., 110,267 ha;
Iš 36,375' sklypų, duotų u ms nenusavinamų normų ir
platina pramanytas žinias apie nesutarimus vimas apima didesnius žemės b) pramonės įmonių — 199 kiams kurti, ligi šiol yra per pramonės įmonių pavidalu li
Lietuvoje Klaipėdos reikalais, apie tariamų
leista į kitas rankas apie 5,700, gi šiol y ra palikta 11,400 ha
plotus, negu dvarų parceliaci-j sklyp., 1,143 ha.
užsienių reikalų ministeirio ir.gubernatoriaus ja ir jų reikšmė mūšų žemės! Nedaug gajumo ir sugebė- kas sudaro 15 nuoš. visų skly Neišparceliuotuose dvaruose
atsistatydinimų ir pan. Visa tai daroma su
ūkiui yra labai didelė, bet su jimo tinkamai išnaudoti gau pų. Nuošimtis gana didelis, teks dar palikti 28,600 ha. Nuo
tikslu sudrumsti nuotaikų Lietuvoje ir Klai
tais darbais Lietuvos visuorne- tųjų žemę parodė įvairios or- bet reikia atsiminti, kad*par žemės reformos pradžios jie
pėdos krašte, kad tuo būdu daugiau balsų
nė yra jau šėpai apsipratusi ganizacijos bei draugijos. Jo- duodančių gautųjų žemę nau yra pardavę 21JXX) ha, kas
laimėtų vokietininkai. Iš kitos pusės Klai
ir dėl jų naudingumo niekas uis žemė buVo duodama labda- jakurių tarpe yra daugiausia sudaro 16 nuoš. viso jiems pa
pėdos vokietininkai stengiasi pramanytais da neabejoja. Kitaip yra su dva
rybės, švietimo, kultūros ir e- karių, kurie gaudavo ir dabar likto ploto. Ncuusavintų žemių
viniais kelti triukšmų ir skųstis esu jų laisvė rų parceliacija.
i. esus tabdokonominėms įstaigoms kurti. tebegauna sklypus toli nuo parda vi nėj ima s
esanti varžoma, trukdomi susirinkimai ir t.t.
savo
gimtųjų
vietų.
mai
eina
ir
eis
toliau,
kadan
Buvo žmonių, kurie manė, Deja, dalį tokių žemių dėl są
Ir tai daroma su tikslu kenkti Lietuvai ir
Jų daugelis tarnavo ir da- gi žymi dvarininkų dalis yra
kad išdalintoji dvarij žemė lygų nepildymo iš draugijų bei
jos geram vardui.
daugumoj pavirsianti į dirvo organizacijų teko atimti, nuo bar tebetarnauja kariuomenė- labai įsiskolinusi.
Mes, tačiau, .nanome, kad Lietuvos vi nus, naujakuriai neįstengsiu i- kitų jos pačios atsisakė. Da- je, valstybės įstaigose bei sa-1 žemės reformos valdyba ysuomenė nepasiduos jokioms provokacijoms sikurti. Bet toki spėliojimai bar privatinių draugijų val vivaldybėse. Kariškių žemdir-| ra davusi 1,002 leidimus įkeiiš vokiečių pusės ir kad Klaipėdos krašto nepasitvirtino.
dyme yra 1,622 ha, bet ir to bių tarpe yra daug tokių, ku-lsti skolininkams nenusavintos
piliečiai jau seniai suprato, kur juos veda
Ligi šių metų, pradžios že ploto žymių dalį, matomai, rie, pardavę gautuosius skly- žemės normas. Yra įkeitimų,
pus, perkasi žemės arčiau sa- j padarytų ir be leidimo, o kai
įtūžę vokiečių samdiniai. Aiškus daiktas, kad
mės reformos reikalams pai teks atimti dėl valdymo sųlyjiems rūpi ne Klaipėdos krašto ūkininkų ir
vo tėviškių, arba įsigyja kokį!kurie sųvininkųi sąvo normas
mtų plotų sunaudojimas šitaip gų nepildymo.
nors.turtų miestuose.
'yra Įkeitę po^3 — 5 kartus^’“
bendrai gyventojų reikalai, o kad, dirbdami atrodo;
Bežemiai, kariai jr kiti nau
už Berlyno pinigus, jie, kaip ir visi parsi
'
Tokiems anksčiau ar vėliau
1. Duota nuosavybei! beže- jakuriai parodė ne tik dideli
Daug mažiau sugebejinio
davėliai ten loja kur juos lakina. O lakina
teks su savo žeme atsisveiki
juos Berlynas labai riebia sriuba, nors pa iniamą 36,375 sklypai, bendro pasiryžimų, bet ir sugebėjimą, prisitaikyti prie naujų aplin nti.
kurtis gautose žemėse. Apytik kybių parodė buvusieji dvarų
tys Vokietijos piliečiai šiandien srebia labai ploto 340,532 ha,
Atrodo, kad žemės reforma
2.
Mažažemiams
—
23,334
rį
jų
įsikūrimo
vaizdų
gali
savininkai,
kurių
žemės
per

liesą sriubą. Savo pakalikams apmokėti ir
bus išstūmusi iš Įprastų gy
sklypai,
82,761
ha.
duoti
žinios
apie
jų
pasistateklius
yra
paimtas
reformos
prasiskolinusi Vokietija pinigų dar apščiai
venimo vėžių didelį dvarinin-

apsitenka.”

Klaipėdos krašte.' Be abejonės, ir patys tn
Ligi šiol Lietuvos vyriausybė per mažai krašto gyventojai pradės suprasti, kad vo
dėmesio kreipė į Klaipėdos krašto lietuvi kiečiams ne to krašto žmonių gerovė rūpi, o
nimo reikalus. Ji buvo perdaug nuolaidi san Berlyno interesai.
tykiuose su vokietininkais. Reikia manyti
kad po paskutinųjų įvykių, patyrus vokiečių
Socialistų ir laisvamanių laikraščiai iš
planus Lietuvai tik žalų daryli, vyriausybė savo Susivienijimo “sorkes” vaidina. Ir vie
labiau pradės rūpintis lietuvybės stiprinimu ni ir kiti susiriesdami giriasi savo laiinėji-

tai būk išradęs, kad geriausia nieko ne
dirbti, o surinkti jaunų vyrų bėrį ir vaikš
čioti ieškant, ką čia sumušti, kieno butą
sudaužyti, kam peilį pašoūėn įmauti, ar
kulką įsodinti. Dėl to, girdi, kad vokie
čiams visur bėda: visiems kam per karą
kiaulysčių pridarė, reikia mokėti ir jokios
linksmybės nebesą. Vienintelis Vokietijai
išsigelliėjimas išysunkios padėties esąs —
gauti Klaipėdos kraštą. Bet ten lietuviai
sėdi. O/bermontininkai Itleriui papasako
ję kad lietuviai, varydami iš savo ženves
priešus, turi papratimų labai skaudžiai
juos mušti. Sako, ar tu į juos šauk, ar tu
nešauk, vistiek lenda, o kai prilenda, pa
gauna, tai ar tu mamų šauk, ar Dievo
vardą minėk, — vistiek muša ir gana.
Pašėlusiai skaudžiai muša. Vienintelis ke
lias, tai bėgti.
Bet kadangi Itleriui rankos niežti pa
simušti, tik taip, kad labai skaudžiai ne
gautum atgal, tai jis nutarė savuosius,
vokiečius, pradėti šveisti. Turįs tas Itleris sudaręs ir tokių šveitikų didelį būrį.
Na, tai kai kur kų pasigaunu*, tai jai,
duodąs, maždaug pagal lietuvišką recep
tą, kurį prieš desėtką metų bermontinin
kai išsinešė iš Lietuvos ant savo nugarų
išrašytą.

tis, jei mums didžiausia linksmybė žmo
nes skersti. O kur tu ką skersi? Kitur
eisi, pats per galvą gausi. O čiai, savo
žemėj, galim skersti, kiek norim.
Girdėti, ir Klaipėdos krašte esą tokių
mėgėjų skersti. Visi žmonės, kaip žmo
nės. O štai yra būrelis, kuris be skerdi
mo miegoti negali. Būtinai nori, kad
arba patiems ką skersti, arba kad juos
kas skerstų. Skersti jų čia niekas neno-,
rt Bet ir kitų skersti neleidžia. Na, tai
tie vyrai, kaip girdėti, dėl to smarkiai
protestuoja.
v
Net Ženevon buvę nukeliavę, Tautų
Sąjungos verkdami, prašę reikalų patai
syti.

x
— Kokia čia tvarka, — pasakoję Že
nevoj Tautų Sąjungai, — jei mūsų nie
kas nei muša, nei karia. Mes nuo amžių
pripratę prie žandaro kumščio, mus jau
pradžios mokykloj, tąsė už ausų, pastur
galius lazdomis mokytojai tvojo, viso
kiais būdais prie mušimo pratino. Dabar,
kai pasturgaliai ir antausiai išsilavinę,
prie mušimo išsispecializavę, tai niekas
mums nieko nedaro ir visaa mūsų paty
rimas šuniui ant uodegos eina. Įsakyk,
ponia Tautų Sąjunga, Lietuvos valdžiai,
kad mus muštų. O jei nesutinka, tai te
Sako, kaip mes galim kitaip linksmin gu leidžia Itlerj su peiliukais ir guminėm

mals SI,A. valdybos rinkimuose. Tuo būduik«
tl,t ‘i*™'“*'
visiems gerai išeina ir visi drauge gali džinu-' n?ra'
nonniH
gamingai dainuoti: “Happy days are here!P“rd,,oda
tokl
again.”

n

t.,

h,., m

..imu

Pi«.hu™h’e

''įninka!, kūne

gyvena užsie-

O kas bus po seimo Pittsburgh’e,
niuose, o jeigu gyvena Lietu
tai jau kitas klausimas.

voje, tai turi kokį nors kita

Voughan sako: “Bati kataliku, reiSkia!užsiėmim,, kad-tolti, dvarininesigailėti jokių auk,.”
•
į
(Tęsinys 4 pusi.}

lazdom. Jie mokės mūsų norus paten
kinti.
Tautų Sąjunga, sako, patraukė tik pe- į
f čius; iš kur tas noras būti mušamiems.
— Ne, — sako, konvencijoj neini-'
matyta, kad Lietuvos valdžia turi jus
mušti. Keutėkit be mušimo* gal pripra
si te !
— Ne, negalim kentėti t — surikę bū
relio klaipėdiečių sa išlavintais pasturga
liais atstovai. — Pagal konvencijos dva
šią mes turim būti mušami. 0 jei valdžia
nemuša, vadinasi, ji konvenciją laužo.
Sako, bylą dabar svarstys Hagos tri
bunolas ir išaiškins, ar valdžia tari klai
pėdiečius mušti, ar ne.

Sako, daugiausia tuo reikalu rūpinasi
Gubba ir Krausas. Tiedu garbingi kry
žeivių palSkuenys nepriklauso prie tų,
kurie nori būti mušami. Jie iš tų, kurie
nori kitus mušti. Na, o valdžia mušti
neleidSia. Tai jie landę, landę pas Betcherį, įkalbinėję, kad maloniausias daik
tas gauti bent porų kartų per dienų į karlį. Betcheris su sėbrais ir patikėjo. Iš
čia ir prasidėjo visas Klaipėdos konflik
tas.
■ *, •
Mes praeitų sekmadienį tų dalyką
svarstėme it, iš visų pusių išnagrinėję, su
manėme, ar negeriau būtų mušimo pasi-

n

ilgusiems Betcherio sėbrams
kasdien
prieš pusryčius nuvažiuoti į Tilžę, duoti
vietiniams
itlerininkams * kailį iškaršti ir
t, , '
iškarštiems grįžti. Žinoma* namie tų da*
lykų atlikti būtų patogiau: juk yra vieti
nių itlerininkų, yra ir vietinės gamybos
lazdų.

Klijentanis, keliaujantiems į Tilžę mu
šimo porcijų paimti valdžia turėtų, žino
ma, padėti. Turėtų sumažinti geležinke
lių tarifus, o grįžtantiems iš Tilžės po
mušimo mūsų pusėje turėtų būti už val
džios pinigus jiems duodama po stiklą
alaus ir po cigarų. Ta penkiolika dvide
šimt triukšmininkų būtų patenkinti ir viso
krašto ramių žmonių nedrumstų.
G Gubba su Krausu taip

pat, galėtų į

Tilžę nuvažiuoti savo darbo dirbti. Til
žės itlerininkai, manau, nešykštėtų duoti

jiems progos Betscherį ir jo artimiausius
pamušti.

Tada krašte būtų tamybė ir pasiten
kinimas. Ir niekas nesakytų, kad kouven-

cija laužoma

Valdžia turėtų apie tai pagalvoti. C
jei mūsų projektas nevisai tobulas, gali
me ir patobulinti. Tas mums nieko ne
reiškia.

■Sali
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DRAUGO” VAJUS BAIGSIS GEGUŽĖS 29 D.
Kas Laimes

Brangias ^Dovanas *

★
Šiai los
os

PIRMA DOVANA: geležinkelio bilietas j New Yorką ir atgal; laivakortė Skandinavų
laivu “FREDERIK VIII” (turistine klesa) iš New Yorko j Klaipėdą ir atgal. (Prie
progos primename, kad ge^ęižės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo”
ekskursija).

TREČIA DOVANA:
gražus namą papuoša
las — KIMBALL radio.

★

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu “FRANCE” (tu
ristine klesa) iš New Yorko i Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio
16 d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

KETVIRTA DOVANA

PENKTA DOVANA.-

Naujausios stailos laik
rodėlis su laimėtojo ini

Naujausios stailos laikrodė
lis su laimėtojo inicialai?-

cialais vertės $20.00.

vertės $15.00.

ŠEŠTA DOVANA:

tikras J. A. Valstybių pinigas — dešimts dolerių.

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
?

)

energingų kontestininkų tūkstančiams naujų “Draugui” ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir
mosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę.
J ■

*

-n

___

•

I

,•

Tūkstančiai lietuvių stato sau tokį

klausimą. Tūkstančiai lietuvių
/
*
\
kasdien seka kontestininkų lenktynes ir spėlioja. KAS LAIMES?

įsidėmėkite?
VYTAUTO

Šis jubiliejinis vajus baigsis milžinškam “Draugo,,

piknike.

’

.

I

Gegužes-May 29 d.

m.

Visi iš anksto rengkites į tą pikniką. Visi iš anksto įsigykite iš kontestininkų bilietą, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkites būti liūdininkais didelio kontestininkų laimėjimo.

I

sunkmeti, l£n- jmmi bevaikių Mmjnaų ir tas. Prancūzija ir ne

Vokietija,,kada jokių krizių m- nedarbo cukrus turi ypatingų, gana ttML
devyniolikto šiuitniečiū skaičiui nuolat auga. Palygi-jbet, rodos, turinti būti sveika į nebuvo; Ar įtik nesiartina, ry- tonų skonį ir kvapų.
antroje, pusėje, 3 mažieji Eu- nūs su prieškariniais laikais, ir jauna, Siaurės Amerika, šio šy su tuo, baltajai rasei gelBįės ūkio ministeris balau- nėse rinkose. Pasaulinės kai ropos kraštai — Danija, Olan bevaikių šeimynų skaičius
krašto gyventojams pasauli-j tonųjų ar juodųjų pavojus
5 d. priėmp laikraščių1 nos avižoms 9 lt., miežiams — dija ir Šveicarija pergyveno Prancūzijoj padidėjo 200,000.
nis karas neturėjo didelės į- apie kų jau daug buvo ir te- į
radarbius ir išdėstė jiems 5 lt., kviečiams—7 lt. vti cent- laimingai. Danija išvystė gy- Ypatingai didelis bevaikių
takos, bet natūralūs gyvento- bėra kalbama.
pažiūras į svarbiausius nerį. Pas mus kviečiams 10— vulių ūkį, išsiugdė galingų šelmenų nuošimtis yra mies
jų prieauglis buvo menkas
M. R.
tlus, kurie šiandien turi 17 lt., miežiams 12—14 lt., žemės ūkio gamybos kopera- tūtose.
jau ir prieš kart}). Jeigu Ame
ūkininkams ir žemės ū- avižoms 12—13 lt. Vadihasų cijų ir labai aukštai iškėlė sa Aftglijoj, kur Šeimyniniai rikos Jungt. Valstybių gyven
— Vatikano valstybėj nese
rbuotojams.
Tiumpai mūsiškės kainos yra dvigubai vo ūkininkų gerbūvį. Mums sflhtykiai galėjb būti pavyz tojų skaičius sparčiai augo,
niai padarytas gyventojų su
adus, ministeris štai kų didesnės, palyginus su kaiho- nepakaks to,, kų nuveikė dar džiu kitoms tautoms, dabar tai tik imigracijos išdava.
rašymas. Surašymo daviniais,
mis pasaulinėse rinkose.
nai. Mes turėsime ne tik iŠ- pastebimas tas pats reiškinys
Prof. E. Fisber, Amerikos Vatikane yra 994 gyventojai
Gyvemuu? jau gana seJeigu 1932 m. bus vidutinis Į plėsti gyvulininkystę išvysty Ii- čia bevaikių šeimynų skai gyventojų judėjimo tyrinėto 12 įvairių tautų. Vatikano pi
besitęsianti Žcmėv ūkio derlius ir ūkininkai, atsižvel ti koperatyvines gamybos bei čius pradėjo augti, o gimimų jas, rašo, kad bevaikių šeimų
liečiu yra 711, iš kurių tik 11
Ji gali uisitęsti ilgiau, gdami į dabartines mūsiškes kredito' organizacijas, bet tu skaičius — mažėti, kaip ant skaičius Jungt. Valstybėse
yra gimę pačiame Vatikane.
bendras ekonominis kvi grūdų kainas sumažins kiau- rėsime surasti mūsiį kaimui mielių. Dar 1911 metais bevai per 100 įliptų padidėjo 6 kar
-— Kanadoje kasmet pagiv
• >
es žemės i kio sunkme- I lių auginimų
ir nepadidins sa- pakankamai darbo žiemos me kių šeimynų buvo vos 16%. tus. Šio reiškinio priežastys minama apie 9 milijonus kilgr.
reffeves
jKLmdo ilgai veikiau-J vo ūkiuose galvijų skaičiaus, j tu. Taigi, esame begalo dide 1921 mėtftis tas skaičius paki esančios: brangus pragyveni cukraus iš klevų sulčių. Klevų
ŠOKI THROAT
^RBžastys.*
£aį rudenį už grūdus gaus lės darbo srities tvarkymo iš lo iki 32%, o 1931 mietais — mas, nedarbas, krizis ir tt.
_
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—
..............
.
,
.i,
—
.....
vynioliktamo
šimtmety apie 6—8 lt. centneriui.
vakarėse.
net iki 38%. Ir čia į gyvento Šie daviniai, paimti keturių
List erine užmuša slogų ge
fr-ūkio giminių kainos
Gyvenamasis
sunkmetis
rei

jų
prieauglio sumažėjimų tu didžiausių valstybių gyvento
Dabar didžiausias ūkininkų
malus velk akymtrkoj! Tas
i, kai patobulėjo
(John Ragdzlunsis Rorden)
rūpesnis turėtų būti kiek ga- kalauja, kad ūkininkus išmo rėjo įtakos ekonominis krizis, jų statistikos, ro’do, kati bal
lengvina gerklę ir šalina so
n.o įrankiai ii buvo įtrau | )įjlla daugiau
balau kintume racionaliai dirbti ne bedarbė ir kitos priežastys.
ADVOKATAS
pėjimą. Ltsterine apsisaugo
toji rasė pamažu pradeda iš
nuo slogų. Nesenai tirta 102
ės ūkio gamybų nau džio ir gegužės mėnesiais at- tik žemės ūkio darbūs, bet it Kraštas, kur paskutiniu lai- Įrtiiffci. Giminu) skaičiaus su 105 W. Adams St., Rm. 2117
žmonių
per
2%
žiemos
Telephone llandolph 6727
aštai. Dabar veikia
vestų paršelių ir padidinti ra- Į daugelį kitų darbų.
ku bevaikių šeimų- skaičius Į mažėjimas kai kuriose šalyse
mėn. Kurie
gprgaliavo cu
priežastys. Patobulėju- gu0-ių galvUy skaį5ių. . Nots Aš manau, — pasakė baig- ypatingai padidėjo, yra ne Į pastebėtas dar ir tais laikais, 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Llsterine sirgo, 1-8 mažiau,
Tetephone Roosevelt 9090
1-3 trumpiau ir U lengviau,
dienų technika suteikė i sviesto> kiaulių ir kiaušinių damas ministeris, — kad teiName: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
negu tie, kurie ttegnrgaliavo.
nrnno nepaprastai išplėsti kaino8
neaukStoSj vis d81. giamos mūsų krašto žmoniū
Lambert Pharmacal Co. St.
Louls, Mo.
ūkį Kanadai, Jungti- to g jų flkininkai tur5s
savybes padės mums ir šitų
5 Amerikos Valstybėms,
giau pajamų, negu gali laukti uždavinį sėkmihgai atlikti.
Talijai ir pietų Afrikai, iš grūdų.
ADVOKATAS
k«dw«M COLDS
Miesto Ofisas 77 W. Wtishington St.
inikos dėka, žemės ūkis
ltoom 15,'i
Tel. Central 2978
BALTOJI
RASĖ
PAVOJUJ
Nežiūrint įvairių sunkumų
Valandos. S ryto iki. 4 po pietų
larė galimas milžiniškuoyra didelis reikalas ir toliau
Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
lotuose ,kuriuos anksčiau
Prieš Iturį laikų keli žymūs
— 6 iki 9 vai.
didinti pieno, kiaušinių bei
Kad
dtloti
žmonėms
progos
išvažiuoti
į
Europą
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
jų sausumo ūkininką vi—
- • --- T—- 'i Ti
mokslininkai
pasistatė
sau
ti

kiaulių ūkį. . Patartina butų
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
buvo visai neįmanomas,
Namų Tel. Hyde l'ark 3395
padidinti ir bulvių sėjų, ka kslu ištirtij ar baltosios rasės kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja į Californiją ar j
e technikos užkariautieji
DOUBI E
dangi ateinantį rudenį bus da žmonių skaičius daugėja ar Floridą, vasaros laiku atostogų, patartina geriau va
ieji rajonai leidžia padiA. A. O LIS
romi bandymai eksportui bul mažėja? Surinktos statistikos žiuoti į 'Lietuvą, kur bus daug įdomiau ir maloniau
ACPI NG
i kviečių gamybai tinkažinios
keturiose
didelėse
valsAn VO KATA S
laiką
praleisi.
ves į Angliju. Nepadarys klai
11 SOUTH LA SALLE STREET
plotus keliomis dešimtidos ir tie ūkininkai, kurie di tyvėsė — Jungtinėj Amerikoj,
kc
Room 1934
Tel. ltandolph 0332
Steftiėt
“
Draugas
”
rengia
dvi
oficiales
ekskursijas:
milijonų lia ir-pagaminti
Anglijoj,
Vokietijoj
ir
Pran

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
dins sėklinių dobilų plotus,
R
PirrriOjl ekskursija iš New Yorko išplauks GEGUŽES 3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0662
miljardo centnerių kvie
cūzijoj
davė
sesnacingų
rezul

Tėmyk
keltų
gražu

nes dobilų sėklai kainos yra
28 f)., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII.
Valandos — 7 iki 9 vakare
9
Tuo tai-pu jų vartojimas
mą
ir
Jų
šviežumo
tatų.
Pasirodė,
kad
visose
to

Utarn., Ketv. ir Subatos vakare
geros, o baltukų dobilų sėk
Antroji ekskursija iš New Yorko išplauks Francūzų
išlaikymą.
palengva, o grūdų varse
valstybėse
bevaikių
šeimų
loms net gana aukštos. Jos
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j
stovi vietoje, ar net
svyruoja tarp 200—230 litų skaičius nepaprastai išaugo. Klaipėdą.
ija.
Mokslininkų nuomone, balto
centneriui.
' •
ietuvis advokatas
LAIVAKORČIŲ KAINOS:
►kiomis aplinkybėmis auVyriausybės pastangos pade sios rasės išsivystymo raidų
155
N. Clark SL, Room 909
IŠ NfeW YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
kainų susilaukti nėra
Telephone FRANKL1N 5745
•
žyniai
sutrukdęs
pasaulinis
t.i ūkininkams artimiausioje
' 13 tluhCėH for 254 ’
{abipusi
.............................................................
$125.50
3117
Union
Avė.,
7
iki
9
v.
v.
es. Sunku tikėtis net vi
ateity reikšis tuo būdu, kad karas. Kaip rašo vienas anglų
MOHUNSCr r<)cwDS ŪSE D
Tetephone V1CTORY 2213
“braugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei
nių kainų. Londone, Ham
py
.;<V. Į -■ M M ENT
žurnalas,
tik
kęturiose
valsty

žemės ūkio kultūros kėlimo
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko
;e ir kitose pasaulinėse
i-rarffira
NAUJAS IŠRADIMAS
darbai bus tęsiami. Kai ku bėse: ’Jung. Valstybėse, Ang neskaito — patarnauja veltui.
ose šių žiemų kviečių kaiDEKSNIO
GALINGA
MOSTIS
liej, Vokietijoj ir Prancūzijoj
svyravo tarp 10—12 lt., riais atvejais tie darbai bus
pasaulis per šimtus metų iauŠie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis kurios
net sustiprinti, ypač ten, kur šiw> metu yra apie 13 nulijokė jau yra gatava. Deksnio Galinga
> nukritusios iki 9 su pu- reikia mažiau išlaidų.
Mostig yra sudaryta iš 18-kos skirtin
bevaikių šeimų, ir jeigu dienomis:
gų elementų, iš visų kraštų svieU
itų už centnerį, o dabar
Nuo 1933 m. manoma im-1 padėtis nepasikeis gerojon pa
girių visokių medžių aliejų.
Deks
Gegužio—May 4 d.—BERENGARIA
11 lt. Miežių kaina—9 lt.
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
99
tis griežtų priemonių kovoje j
tai baltajai rasei rimtai
5 d.—BREMEN
duliai,
pasekmingai . gydo:
Reuma
►entnerį.
99
99
Btiy glovės wfth what
tizmą.
Rankų,
Kojų,
Nugaros
skau
su apsileidimu žemės ūkyje.1 Pradės gręsti pavojus išmirti.
7 d.—MAURETANIA
dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir at
etuvoje pernai turėjome
99
99
šalusį kraują, nikstelėjimą Ir šiaip
it savęs
Apie tokias priemones jau I Žinomas vokiečių ekonomis14 d.—AQUITANIA
ų nederlių. Kitų javų dervisokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
99
Nereik mokėti 60c. ui
tas E. Kalin rašo, kad Vokie
25 d.—MAURETANIA
galvojama.
možnių yra pagiję, o milijonai da
dantų m ošti. Llsterine Tobuvo tarytum geresnis,
99
99
nežino apie tai.
oth Pašte gaunama po >6c. i'
28 d.—FREDERIK VIII ‘DRAUGO”
Jau yra pradėtas, nors ne- tijoj yra 4 milijonai bevaikių
Deksnio Galinga Mostis yra tiek
jis pasirodė šiaudinis,
Tėmyk. kaip gerai JI vei
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
labai intensyviai varomas na- šeimų. Palyginus su prieška
EKSKURSIJA
kia. Ją vartotasatnae per
ke derlius atrodė geras,
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu
metus sutaupai $2.00.
Birželio—June I d.—LANCASTRIA, eina tiesiai į
minės pramonės plėtimas. Ta riniais laikais, gimimų skainebūtų taip Kaip rašom, pinigus g.rą►kuliant gauta grūdų apie
žinatn. Parsiduoda visur.
Klauskite
Klaipėdą.
tai yra labai plati darbo ari- čius tame krašte per phaę
LISTERINE taip; DEKEN'S NEW DISCOVEUY
mažiau, negu ūkininkai
99
b
OINTMENT. Kaina 75 centai.
3 d.—ILE DE FRANCE
tis. Mūsų krašte vyrauja smu miažėjęs. Miestuose esu dar
josi. Dabar vietomis yra
TOOTH PAŠTE
99
DEKEN’S OINTMENT CO.
7 d.—BREMEN
lkieji žemės ūkiai nuo 2 iki 5 blogiau. Pavyzdžiui, Berlyne
iamas grūdų trūkumas
HARTFORD, CONN.
25‘
ha. Vidutinis ūkio plotas te daugiau kaip pusė šeimų yra
II d.—PARIS
neapsiskaičiaviiųo sunau99
99
bevaikės. Jeigu taip toliau
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
.nt derlių. Kadangi pas siekia 13 lia. Šituose ūkiuose
99
eis, tai Vokietijos gyventojų
18 d.—UNITED STATES
veikia apsaugos muitai žiemos metu nėra beveik jokio
skaičius
iki
1975
metų
suma
Liepos
9 d.—ILE DE FRANCE
tvben aoofMnp 2emo fa uae«f J
rūdų įvežimas iš kitų kva- darbo. Keli šimtai rankų žie
a
žėsiųs
iš
64
iki
50
milijonų.
Right
from the first touch, antiseptic,
mų
pusiau
dykaduoniauja.
Na
yra negalimas, tai mūsų
healing Žemo takes the itehing
Šito reiškinio priėžastis esąs
mų
pramonė
išvysčius
ir
įgu

misery out of mOBCjuito bites, rashes,
i nes grūdų kainos pasida-:
and many other skin afflictions. Try
krizis, blogas maistas ir kita.
dus
dirbti,
kiekvienais
metais
it also for itehing, peeling tdea.
aukštesnės, negu pasauli Į
Bathcra and other outdobr folks
Prancūzijoj
gimimų
skaikaimo
žmonės
galėtų
uždirbti
thank cooling Žemo for relief from
*
...........................
sunburn. Douse it on ivy-poisoning.
įčiaus
sumažėjimas
jau
buvo
nemaža
pinigo.
ŽEMĖS REFORMOS
Pimples and dandruff fade when safe,
antiseptic Žemo is applied. It inDabar
gana
plačiai
kalbaĮ
pastebėtas
ir
prieškariniaiB
DEŠIMTMETIS
stantlv eases razor-smart. Alwayš
have Žemo nearby whercverrou go.
tna kad šį sunkmetį rte visi laikais. Statistika rodė, krtd
Any druggist. 35c, 00c, f 1.00.
Europos kraštai sveikai per-' Prancūzijoj yra apie du mili(Tęsinys iš 2 pusi.)
žemė pereina į tikrų žeinŪų rankas, gailėtis neten—
VOU. okl
TVAKT tsre.UiVJG O«. KT AMV
būtnų skirstymas vienosė►mis aprašomojo dešimtmelaikotarpy buvo taip pat
TOz
OP- SMVTmkįC,
TVAT IAKVTHB. , TVAiST
ibsi ngai varomas. Viso IaCCO\_t>
COMSTR.UR.O To
ĖSskirstyta 2,687 kaimai su
TO TMt GOOO
,652 ha žemės, priklausanl 60,9i>9 savininkams. Pa
■uA’»
kaičiai laikais vyriausių že
ūkio ministerijos rūpesnį
m ne dvarų parceliavr
bet kaimų skirstymas.
paneelįavimas jau viigianms, tuo tarpu neiš
tu viensėdijomis kaimu
kuriose Lietuvos vietose
Į dar labai daug.
9
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Ją, ją naikina, išliuosuoja pa Oftao Tėl. Republic 2266
Namu Tel. Hemlock 2010
tį dantį, nuodija pačią siste
mų. Ši liga dažnai klaidingai
DENTISTAS
O tisas Tel. Grovehtll 0617
vadinama skorbutu (sou-rvy).
2403 West 63rd Street
Res. 6707 S. Arteslan Avė.
Rašo Dr. P. Atkočiūnas (Cicero)
kampus Weatem Avenue
DR. SUZANA A. SLAKIS
Tarp šių ligą yra didelis skir
TeL Grovehill 0617
Vai. 9—9 Mskirlant tračiadlenlųs
tumas, apie kurį teks ateityje
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligų
DANTIES NERVAS
vėžių. Todėl nereikia laukti,
plačiau parašyti.
PREKIŲ PERTEKLIA1
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.}
------------kuomet dantis pradeda žyGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kituose rašiniuose (pirma
Valandoa: 10 Iki 1> ryto; 4 Iki 4 po pietų.
2423 West Marųuelte Road
Danties nervas bei gyvis, mini skaudėti, nes tuomet gre
(Vakarai*: Utarninke lr Ketverge Iki 3 vai.).
dieniais) plačiai aprašysime Pasaulio nubiednėjimas dėl Vai.: 2-fi Ir 7-9 P. M. Kat. 9-12 A.M.
/8eredomls lr Nedaliomis pagal susitarimą.
susideda iš įvairių celių, sis- šia pavojus netekti nervo arNedėlioj Bualtarua
apie
dantų
puvimo
priežastis.
karo
iš
vienos
pusės,
ir
ga
Oiiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
temų. Čia randame ne vien ba gauti abscesą, arba visai
mybos
nuolatinis
didinimas,
Tel.
Ofiso
40
S
0
Kei
9866
nervus, bet taip pat jungia netekti danties.
iš kitos, privedė prie to, kad
Dantinė pievelė
mąjį audmenį (tissue), lyniOfiso lr Rea Tel. BouL 6914
Ofiso lr Rea. Tel. Boul. 6918
susidarė dideli prekių perteDantinė plėvelė yra tas aalatiką, kraujagysles ir kraukliai. Imkim svarbiausias pre
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
ją. Kraujagyslės, lymfatika Į dmuo (tissue), kuris užima INDIANA HARBOR, INI).
kes. Pavyzdžiui, kviečių per
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
KENOSHA, WIS.
ir nervai įeina į dantį pro siaurą vietą tarp danties, šak
▼ai.: 8-4 lr 7-8 vai. vakaro
Ofiso vai.:
▼ai.: 1-8 lr 8:88-8:89 vai. vak.
metus visame pasauly suvar
mažą skylutę šaknies gale. nies ir ‘žandikaulio, o plėvelė
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.
Nedėlioj susitarus
Nedėlioj susitars*
Atlaidai. Balandžio 24, 25 tojama apie '80 milijonų tonų, Nuo 1 Iki 4 Rezidencija:
Kraujagyslės teikia dantims susideda iš įvairių celių, plau jr 26 d. mūsų bažnyčioje įvy3904 — 71st Street
! o atsargoj nesuvartotų kvie
Nedėliomis tia susitarus. >
maistą, gaivina dentiną, o ne šų (fibers), kraujagyslių, lym ks 40 valandli atlaidai,
Tel. Canal 0267_ Res. Prospect 4669 Tel. Lafayette 5798
čių yra apie 20 milijonų tonų.
rvai parduoda skausmo ir te fatikų, nervų ir tt Dantines ■ AtUidų dienos yra
Bet, kviečių atsarga eina jau DENTISTAI
mperatūros jutimą, ypač kuo pievelės plaušai, tartum to-jg>g Dievo
lajkas> ka.
mažyn. Tačiau, jeigu šiemet
Gydytojas ir Chirurgas
met dantis genda.
Kuomet kiais siūleliais, riša dantį Bll,|a Jėzua Kristus kvie{ia
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
kviečių. derlius bus geras, tai Phone Boulevard 7042
1821 SOUTH HALSTED STREET
avimas pasiekia danties nėr žandikauliu ir stipriai jį lai nus žodžiais: “Eikite pas maOffice: 4459 S. California Avė
jų atsarga vėl padidės.
Pezldencija 6600 So. Arteslan Avė.
dantis gauna keletą skir- ko kaule. Kraujagyslės teikia ne visi Todėl visi harboiicNedėliojo pagal sutarti
Cukraus per metus visame
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
DENTĮSTAS
igų ligų, bei uždegimų.
maistą kaip dantinei plėvelei, čiai, Kast chicagiečiai, hamon
<
1U
8:88
vakaro
pasauly suvartojama 27 ntili4645 So. Ashland Avė.
'Be ik'rv o dantis nėra imk taip ir danties šakniai. Kuo
tiečiai ir apylinkių lietuviai, i jonai tonų (tona — 60 pūdų
Arti 47 Street
upinis, užtat, kad dentinas met ta plėvelė patinsta, dėl
l'el. Canal 676 4 Res. Repūbllo 5360
malonėkite pasinaudoti šiuo arba 1000 kilogr., arba 20 cenJau negauna gaivinančio mai kokios nors priežasties gavus
Gydytojas ir Chirurgas
fei.
Canal
<122
brangiu Dievo malonių laiku, tnerių). Cukraus atsarga sieOfisas
2403 WEST 63 STREET
sto, taip pat greičiau' gauna plėvelės uždegimą, dantis tam
Kertė So. Western Avenue
Knn. K. Bičkauskas,1 kia 9 milijonus tonų, vadinudanties geluonį (abscess), tam pa ilgesniu, pakeltu ir skau
Tel. Prospect 1028
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
klebonas si, ketvirtadalis metinio su
IR OBSTETRIKA5
Kesldenclja 2859 So. Leavltt St.
pa įvairių nuodų lizdu ir, pa dančiu, o tačiau dantyje gal
DLN T1 bTAS
vartojimo.
Tek Canal 0706
/
Gydo staigius ir chroniškas liga*
2201 West 22nd Street
galinu priežastim kitokių kū nėra nė niažiausiot išpūvirno.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 y. v.
ROCHESTER’O SODAvyrų, moterų lr vaikų
Kavos per metus suvarto
(Kampas Leavltt SU)
Nedėlioj pagal susitarimą
no ligų, kaip antai: širdies,
Liga, vadinama pyorrliea,
DARO OPERACIJAS
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
LIETES
jama pusantro milijono tonų.
Ligonius
priima
kasdieną
nuo
Nuo 1 iki 8 vakare
inkstų, sąnarių, vidurių ir net dažnai paliečia dantinę pleve
pietų iki 8 vai. vakaro.
o atsarga sudaro milijonų 90C
Seredoj pagal sutarti
Nedėliomis ir seredomls tik
Gegužės 1 dieną mūsų pa- tūkstančių tonų, vadinasi, ka
' iškaluo susitarus
lapijos svetainėje bus iškiJ- j vos atsarga yra didesne negu Boulevard 7589 Rez. Hemlock 7691
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2130 WEiST 22nd STREET
minga vakarienė. Šią vakarie-'per metus visame pasauly jos
4729 WEST 12 PLACE
‘
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriaut Seredoa
CHICAGO
nę
rengia
jaunos
merginos,
!
suvartojama.
LACHAVICH
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
kurios susiorganizavo prieš
U E N T 1 8 T A S
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
2924 W. WASH1NGTON BLVD.
Medvilnės per metus visa
IR
SONOS
dvejetą mėtą, sesučių raginCHICAGOJE
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
4712
fcjo.
Ashland
Avenue
me pasauly suvartojama pen
LIETUVIS GRABORIUS
4:30 — 6:30 kasdien
damos įkurti sodaliečių drau
VaL: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
Laidotuvėms pa
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
ki milijonai tonų. Atsargoj
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiaudla.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cicero 662. Rea tel. Cicero 2888
Jau sodalietės gana
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano giją.
X-Ray
Tel. Cicero 1260
X—Spinduliai
medvilnės
yra
du
ir
pusė
įnidarbu
busite
užganėdinti.
todėl, kad priklau
daug parapijai nuveikė ir ža
Tel. Roosevelt 261S arba 3614
sau prie grabų iSi Ii jonai tonų.
Ofisas 2201 West 22nd Street
dirbystėa
da dar daug nuveikti, nes du2314 W . 23rd PL, Chicago
oor. So. beavitt St. Tel Canal 6128
OFISAS
LIETUVIS DENTISTAS
Vario per metus suvartoja
gija vis didėja.
668 West 18 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rezidencija: 6628 S. Richmond Ava
Val.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Telef. Canal 517 4 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
Telephone Republic 7-868
ma
apie
pusantro
1
milijono
Be
to,
gegužės
1
dieną
so
valandai vakare
4142 ARCHER AVENUE
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—3 U- 7—8 vai. vak.
TEL CICERO 5927
Halsted Street, Tel.
dalietės švęs savo metinę šve tonų. Atsargoj yra apie pusė Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Nedėlioj; 10—-'12 ryto.
Valandos: 11 ryto Iki 1 po pietų
Victory 4088. *
4847 W..14th ŠT. Cicero, III.
milijono.
8 iki 4 ir 6 Iki 8 vai. vak.
ntę.
Rytą
per
Sumą
bus
iškil

Telefonas Yards 1138
Nekėliomis nuo 10 iki 12 ryto
minga procesija. Naujos na Ka/muko (gumos) suvarto
' Phohe Boulevard 4139
Telefonai dieną lr naktj
rės bus priimtos į draugija, jama per metus 650 tūkst. to Tel. Cicero 6756
VIRGINIa 9984
Lietuvis
ir Švenčiausioji Panelė bus nų. Atsarga siekia 660 tūks
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
apvainikuota.
DENTISTAS
Ofisas: —
4645 S. Ashland Avė.
GRABORIUS
TsL Grovehtll 1695
tančių tonų. Vadinasi, atsar- .
Turiu automubilius visokiem^
Chicago, 111.
Manome,
kad
mūsų
parapi1446 S. 49 CT. CICERO
Grisu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
Husų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama. jonys ir draugai nepamirš ga didesnė, negu metinis su Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 8 vak. Nedaliomis pagal sutarti,.
visuomet sąžiningas lr
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
3319 AUBURN AVENUE šios iškilmingos dienos ir at vartojimas. Taipogi yra dide
Namų Tel.: Prospect 1930
OlDil'Ujaa IR CUlltCROAS
me 141ai du užlaikymui
lės cino ir cinko atsargos.
Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
■kyrtų.
,
Chicago, III.
Dr.
C.K.
Kliauga
silankys pds mus. Pelnas iš
deraaomls po pietų lr Nedėldieniais
Kadangi visos valstybės,
DENTISTAS
tik susitarus
Nauja, graži ko
vakarienės yra paskirtas pa kiek galėdamos, įvežimą ma Utarninkais,
Ketvergais lr Subatomis
8488 W. MARGUETTB ROAD
2420 \V. Marųuctte Hd. arti \Vestern
plyčia dykai*
rapijai. Visi atsiminkite, ka»L žina, o gamyba nuolat augu,
Avė.
Pliouc Hemlock 7828
Ofiso Tel. VICTORY 3687
PanedSliais, Seredomis ir Pėtnyčlomis
Gydytojas ir Chirurgas
labai
gailėsitės
neatsilankę,
1821 So. Halsted Street
, 3307 Auburn Avenue
'GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ^
Of. lr Rea Tel. HEMLOCK 2374
tai ir prekių atsargos ne ma
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
nes merginos žada labai ska žėja, bet didėja.
VEDSJAS
AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Yards 0994
1650 WEST 46th STREET nią vakarienę paruošti. O ti,
kietai
tik
po
75c.
Juos
galima
Kampas 46th lr Paulina Sta.
3133 b. H LS- EH biKEET
Rezidencijos Tel. Plazu 3200
X Didžiausias jūrų gyvulys
Tel. Boulevard. 5203-8413
Antras ofisas ir Rezidencija
įgyti sodaliečią komitete, pas yra banginis; JiB turi 30 met
LIETUVIS GRABORIUS
VALANDOS:
6504
8. ARTES1AN AVĖ.
Nuo 10 iki 12 dieną
Didelė graži koplyčia dykai
Nubudimo, valandoje
kreipkitės sesutes, arba parapijos komi
rų ilgio ir sveria 1250 pūdų.
Nuo 2 iki, 3 po pietų
Ofiso Vai. Nuo. 9-12 rytais: nuo 7-9
prie
manąs,
patarnausiu
simpatiš

718 WEST 18 STREET
Nuo 7 iki U vakare
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu tete.
Amerikoj, Amazonės upėj
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
piet. Uturn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Tel. Roosevelt 7531
kitur. Koplyčia dėl germenų dykai.
Sodalielė yra trys tūkstančiai visokių
Šventadieniais pagal sutarimą.

Dantų ir burnos higiena

DR. K. DRANGELIS

OR. j- J. SIMONAITIS

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. K Z.ZALATORIS

DR. A. J. JAV01Š

DR. G. Z. VEZEUS

DR. J. J. KOWARSKIS

> DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BL0Ž1S

DR. S. A. DŪWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. BADŽIUS

OR. S. BIEZIS

OR.GUSSEN

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽI

i

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. T. DUNDULIS

DR. M. T. STRIKOLIS

DR. A L YUŠKA

DR. MAURICE KAHN

L J. ZOLP ,

DR. j. P. POŠKA

S. M. SKUBĄS

a

l

DR. YA1TUSH, OPT.

rūšių žuvų. Tarp jų pamiuėtina žuvis vardu piaru. Ji yra
apie 5 metrds
ir sveria
apie 500 svarų

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

įSTAIGA

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

JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605—07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai. YARDS 1741 ir 1742

tu

V

LEONAS LEKAVIČLA
Mirė balandžio 21 d., 1932 m., 7:45* vai. vak. sulau
kęs pusamžio. Kilo iš Raseinių apskr., Kaltinėnų paį ap., Šakiij kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Domicėlę po tė
vais Parskaudaitė, 4 dukteris: Josephine, Stelių, A>lice ir Mary; sūnų .Juozapą, 3 žentus: J‘. Ruddy, 1*.
l£awksworth ir B. Burba; anūką Jaekie, brolio duk
tė į Alice Stankus ir gimines, o Lietuvoje brolį Juo
zą oą.
Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermitage avė. Laido
tuvės įvyks utarninke, balandžio 26 n-, iš Eudeikio
koplyčios 4 vai. bus atlydėtas į 8v. Kryžiaus parapi
jas* haėnA»«ių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kali
miem kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystamus-mas dalyvauti Šiose lainofruvėse.

Gtiso Tet Victory 6893
Tel. Wentworth 3000
Rea. Tek Drexel 9191
Rez. Tel Stewart 8191
LIETUVIS AKIŲ
SPBCIALISTAS

DR. A A ROTH

‘ DR. H. BARTON

i

Palengvins akių įtempimą, kuris GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Cnirurgas
esti priežastim galvos skaudėjimo,
tvaigimo, akių aptemmio, nervuotu- Ofisas 3102 So. Halsted St.
6558 S. HAJUSTEH iSTREET
mo, skaudamą aklų karšti.
Nuiniu
eataractus. Atltaląąu trumpą regystę
Kampas 31 Street
Vai.: 2-4-ir 7-9 vai. vakare
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuoso Vul. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
itai tikimuose, egzaminavguas daro
Res. Phobe:
mas su elektra, parodančią mažiau- Nedėliomis ir šventadieniai s Unglewood 6641
Office Phone
jias klaidas.
Wentworth 3000
Wentworth 3wv0
10-12
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM
6558 SO. HALSTED STREET
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Psrliėlė savo ofisą po numeriu
Valandos: 2-4 lr 7-9 vaL vakare
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

DR. A R. McGRADIE

DA CHARLES SEGAL

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

G. SERNER
LUZTUVU AKIŲ SPECIAI46TAS

4728 SO. ASHLAND AVĖ.
JSl’ECUALIHTAS
DMovų. Motorų tr Vyrų Ligų
vai.: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 p«
platų: 7—8:80 vaL vakar*
Nodėliomis 10 iki II

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK

8151

DR.V.S.NARES
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
VhlMAdns: nuo 10—4; nuo S—-8
Nsdėllomls: nuo 10 Iki 12.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuetto Road
VALANDOS:

9 iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti

A. L. BAVIOONIS, M. Bf
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
A TeL Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart tventadienio lr ketvirtadienio.

Tek Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 061 u

DR. B. ARON
GYDYTOJAS ir chirurgai

Ofisas 6155 South KedMe

Rea 6436 Bo. Cailfomia Ava

Vak: 3 4. 1-9 T. X. Ižsklrlaat Mat'

M'ĮWJ umi^ijll .U.
" •*'
, ■ T','tr>t»dieni», bftl. 25 d., 1932
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ėjau. Vos žengęs namų slenkTOWN OP LAKE
soma bus, to daugiau darbi} ma į apyvartą. Tos mergaitės i čini padarė sėkmingą operar’UTr'AnnTP?
stį nustebau. Gražus, jaukus,
atliksime. Kviečiame nuošir- puikiai reklamuoja fabrikų. riją, po kurios ligonis labai
ištaigingas pp. Daukšų namas
Čia nesenki buvo surengtas džiai visas atsilankyti.
Įdomu, jog paduose yra ypa žymiai sveiksta.
pilnas
svečių,
viešnių.
Žiūriū,
poniai
Konstancijai
Martinv
.
...»
.
.
,
.
,
tingi skaitliukai, suskaitą žin Pas jį dirba ofise 2 lietu
terų Dirvos” redaktorė S. Sa
GRAŽIAI PAVYKO
i
•
a
Kaip išgirsiu daugiau ką
(4516 So. Hermitage
.5
.
, .7
gsnius. Merginos už šiuos pa vaitės iš Town of Lake, bū
kalienė, kuri plačiai išaiškino1 susirinkę visi Chicagos lietū- kienei
. .
,.
.
apie šj rengiamą šokių vaka-..
KeBužfls )g J sivaikSčiojimiis gauna neprao. tent: p-lės Elena Nutantaitė
Praėjusį sekmadienį, balan Moterų Sąjungos tikslą, už viai vargonininkai su žmono Av« ) pagerbimo vakarėli, rę> kurfs j
džio 17 d., Dievo Apvaizdos davinius, nurodė organizaci mis, ex-vargon. p. Lauraitis paminint jos gimimo 41 metu [jums visiems apie jį daugiau tą atlyginimą. Tačiau tas la ir Zosytė Metrika?tė.
Rep.
par. salėj Moterų Sąjungos jos skyrius ir į kurį kiek rei su fononą ir p. Pieržinskąs su sukaktuves. Buvo sukviesta pranešiu. Girdėti, kad daug bai kenkia sveikatai, ir jos
,
.
• . ..negal ilgai tarnauti, dėl to
Chicagos apskr. buvo surei.- kia mokėti. Ragino visas mo žmona. Nespėjus pasidalinti pp. Martinkų giminės, drau įvairumu ,bus tą
vakarą. Ma-1’
jos gauna kas du mėnesius
gęs agitacinį vajaus vakarų, teris dėtis Sąjungon, sąjun- gražiais įspūdžiais, kokius iš gai ir šiaip jau jų draugai. tysinie.
atostogų. ‘
sinešiau
iš
bažnyčios,
simpaKai susirinko toks gražus
gietes ragino daugiau dirbti,
kuris gražiai pavyko.
Telefonai:
Gė’elė
tinga
p.
Daukšienė
visus
pabūrelis
svečių
ir
viešnių,
visi
Žmonių buvo artipilnė salė, ypač šio vajaus metu.
Be to, yra specialisčių, ku
Gary 26629-22425-21749
kvietė
į
kitą
namjo
galą
—
pas
gražiai
linksminosi
prie
geros
ypač daug moterį}, kurioms
rias kviečia paragauti pietų,
Jauna 8 metų mergaitė
KEISTI VERSLAI
uošvę
p.
Brazauskienę
užkan

muzikos.
Dalyvavo
gražus
bū
ar skaniai jie pagaminti ir
šis vakaras buvo rengiamas. Kundrotaitė, akompanuojant
Kokios bus to vakaro sėk taip pat jaunai Bernadyšiū- džiui. Valandą už gražiai pa relis ir jaunimo, gražiai pa Londonas įdomus ir keistos pasakyti, kur ko trūksta. Yra Graborius ir Balsamuotojas
• Po to pa .miestas: čia šalia naujausiu net daiktų į čemodanus su- Moteris aptarnauja moteris
mės pačiai Mot. Sąjungai, at tei, tikrai artistiškai (.<u gūs puošto stfilo stiprintasi ir šrie- žaista ir pašokta.
„
eitis parodys, nes daug vieti- iais) padainavo tris daineles. Į kučiuotasi. Prie stalo, be pa kviesta pne stalo, kuris buvo ^phnikos patohnlinimŲ rasį krovimo specialistų.
Vienintelė koplyčia Garv’je
čios
šeimininkės,
gabios
virė

va
^
tt
*
s
apkrautas.
j
aU
g
primanančio
tolimus
f
IV
nes kolonijos moterų žadfjo rlojim»ms nebuvo gal„, ,djp
1425 MADISON STREET
jos—kepėjos p. Daukšienės, m po y o -metų .pasakyta aingiug> atgyvenusius papro- 1
atvykti į kuopos susirinkimą i
visionlf, ,a
'ir
• ••Vi*
O*
i*
patarnavo jų simpatinga dūk- - kalbų ir pareikšta linkėjimų
Nenoroms tenka nustt.
DR. McCRADIE JAU
įsirašyti Sąjungon.
1650 CONNECTICUT ST.
niūkė. Reikia tikėtis, Kad iš
SUGRĮŽO
krelb,
kuri
Šįmet
baigia
aufcSponiai
Martinkienei
įlgiauMi;
tas
ko
rod
„
s
,
dahar
ne
Apie vakaro programą no-1 jos išaugs talentinga ii< tuGary, Indiana
tąjį slaugiu mokslų su aukš- šių metų ir geros kloties vi- KalftlJ Mtj> kaa atitiko Mari
riu tik tiek pasakyti: ji buvo vai.ė.
i ta,s poiyiū.ius, ir fonema «to.- šame kame. ,
Dt. A. R. McCradie, kuri'1
. •
joB stuarl ,aikaiSj ,,ia Wra
net per gera, ypač kad įžan- j
Pakviesta
kalkė''
Moterų
i
nininkė p. Pieržinskienė (Da
ga buvo nemokama.
Po to vėl linksmintasi.
gyva. Izmdone, tarpininkau- turi savo ofisą 6558 S. MalsU.\;ungos veikėja j-lė ’). Ne-j ukšienės sesuo). Pats V. Dau
Beje, šis pagerbimas įvvko'jant policijai, galima pasam-!ted St’ an* kart buvt> iSv* ’ Reikalingas suaugęs vyra.s Visų pirma M. S. centro putytė ypač linkaį, M. S. 3- kša taip pat žiūrėjo, kad nie jos ištekėjusios dukters Hat- 'dyti heroldą (šauklį), kur vai | kęR * Nortk Dakota ™ t,k vl'| kuris galėtų dirbti prie namui
vicepirm. ir apskrities pirm. ė:nj kUopai gražios at. iiies/ ko netrūktų.
tie Elizalde ir sūnaus Bronis ikščios tam tikrame Britanijos įzituoti savo giminaičius^ betiruo&ok Duosime valgį ir kamValerija Petrošienė, paaiški- j .!ė, jįevulytė ‘seniau yra va?
savo j?iminal- bari. Užmokestis pagal šutaiPavalgius A. dėmia, Varg, lovo iniciatyva. Be galo gi 1 sostinės rajone ir garsiai ske- !^fliP Pa* -b8
ftusi vakaro tikslą, pakvietė j(j, A avug 3_ėiai ku« r«ii ir daug
S-gos .Chicagos kuopos vice- tinas paprotys, kad vaikai pa lbs dalykus, kurie neturi vi
“ATLAIDŲ ŠALTINIS” lies.
kalbėti Sąjungos ir Chicagos gražių darhų nuveikus,
J. Kaniauskas
apskrities dvasios vadą kun. I Buvo pakviestos kalbėti M. pirm. (iš Indiana Harbor) ta- reiškia motinai tokią meilę, ' suomeninio pobūdžio, kad kąž
4016 So. Cortland St.
Išėjo iš spaudos maldaknyH. Vaičflną. Kai jis kur kai-į g. 67 kuopos raštininkė E. ręs porą žodžių toastmasteriui savo pagarbą bei užuojautą, koks tipas'pametė veksejį ar
PARDliibAM (K MAINOM
ba, tai nieko į bovelną nevy- i Mickeliflnienė ir 3 kps. veikė- pakvietė komp. A. Pocių, ku- Tai girtinas sumanymas. Pa- piniginę. Tuo tarpu Paryžių- gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė
nioja. Čia taip pat daug tie- j ja Aukštikalnienė. Abi pareiš- ris visiems svečiams leido pd- žymėtina, kad ponai Martin- je dienraščių pardavėjai ne- ją ir išvertė T. Kazimieras
sušukti, kapucinas, išleido seserys ko
sos pasakė moterims ir pseu- ke Mot. S. gražių linkėjimų. sakyti kas ką turi. Iš kalbų kai tame pačiame name turi gali nieko daugiau
paaiškėjo, kad p. V. Daukšas įrengą grocemės biznį.Ka-1 kaip tik laikraščio
pavad’ni- trimetės Maldaknygėje yra'rktl ar
doveikėjoms. Jei dažnai pa
Tų pačių gabių vaidilų su\
'paaiškinimas apie atlaidus ir
čios sąjungietės ir kiekviena j vaidintas antras veikalėlis —- yra seniausias lietuvių vargo- dangi p. Martinkienė yra siin- mą.
J. NAMON MNANCE CO.
Londone
yra
tikrai
originaJ daugiau, kaip 300 įvairių mai
nininkas
Chicagoj
ir
ilgiau1
patinga
ir
draugiškai
su
vi
«755 So. Western Avenue
moteris nors kartą J komedija ‘Jaunystės karštis*,
šiai išbuvęs Šv. Kryžiaus pa-! sais elgiasi, todėl ir turi gerą lių profesijų. Nesenai, 74 me- dų, kuriom popiežiai suteikė
per mėnesį tokių kalbų pasi ; Vaidilos visus iki soties pri
i Patyrusi virėja ir namų šei
atlaidus.
Nors
visos
maldos
rap.,
kad
jis
yra
ne
tik
varį
pasisekimą
grocemės
bizny!
tus
turėdamas,
mirė
Viljamas
klausytų, užtikrinu — neliktų juokino. ~
mininkė su geromis rekomen
gonininkas, bet ir konipozito- Į *>
Jos draugt Knaitsmitas. Jis buvo samdo- geros, bet už vis geriausios dacijomis ieško vietos - darbo.
nė vienos moters, mergaitės,
Beje, pertraukomis per lo
mas ceremonmeisteriu įvai yra tos, kurioms suteikti at Šaukti telefonu Cicero 5609M
kuri neįsirašytų Moterų Są teriją surinkta keletas dole- * rius. Kad p. Daukša yra vie
BRTGHTON PARK
riuose baliuose, oficialiuose laidai. Šita knygelė turėtų bū
jungon. Ir pačios sąjungietės rių. Dovaną aukojo apskrities nas geriausių vargonininkų,
"i
1
?:
priėmimuose. Iš to ir gyveno^ ti visų katalikų rankose. Kai AR ŽADI KRAUSTYTIS?
kitaip darbuotųs Sąjungos ge pirm. V. Petrošienė. “Door kad turi gražų, aukštą tenoro
balsą, tai ftino visi Chicagos
Šv. Teresės’moterų ir mer- Jo puikus balsas visa tvarkė, na su aptaisais ............. 60e.
rovei.
'
prize” aukojo M. S. 20 kps.
lietuviai, bet kad jis yra ir
draugijos mėnesinis 1 Jis nurodydavo Svečiams vie j “DRAUGO” KNYGYNE
Po to kalbėjo vietos parap. pirm. M. šriupšienė.
7126 So. Rockwell Street
kompozitorius, tai daugeliui susirinkimas Įvyko balandžio tas, sudarydavo menu bankic- j
2334 So. Oakley Avė.,
klebonas kun. Pr. Vaitukaitis.
TeL Repnblic 5099
Kaip girtina, kad M. S gos
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<•44 SO. PAULINA STREET
ką praleistų, o jos pagelbimTol. Bonlevard 1189
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Statau namua kaip muro taip Ir
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės;
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