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Tornado-viesulas ištiko tris pietų valstybes
HITLERIS REIKALAUJA, KAS PRŪSI
JOS VYRIAUSYBĖ ATSISTATYDINTŲ
Rusijos sovietai pasirengę prieš japonus. Indijoj
areštuojami indai tautininkai. Kinai sukilėliai
Mandžiūrijoj neleidžia japonams nė atsikvė
pti. Rusijoje atgaivintas raudonasis teroras
5 ŽUVO, 20 SUŽEISTA
MEMPHIS,

Tenn., bal.

26.

REIK ALAU | A VYRIAUSY
BES ATSISTATYDINIMO

j

Pagaminta nauja mokesčių
EŽERAS — PRIVATUS

mokėjimo programa

Illinois’o ^vyriausiasis teis
mas nusprendė,
• » kad Žuricb e- '
žerėlis yra privatus ir jo sa-j
vininkai gali neleisti kam pa- i
.šaliniam juo naudotis, šalia |
to ežerėlio daug žmonių turi j
vasaros namelius. Šiems dabar i
ežerėlis neims prieinamas.

I
.
------------Vakar Chicagoj apskrities rėtų užsimokėti ligi lapkričio
j ir miesto vįršininkai pagami- 1 d. Iki šios dienos už antrųno mokesčių mokėjimo prog- ją pusę būtų imama 1 uuoš.
ramų. Šiandie bus ši progra- bausmės, bet savastys būtų
jina, paimta į Springfield’ų ir apdraustos nuo pardavimo
bus prašoma legislatflros ją (foreclosure).
pripažinti.
, Mokesčiai už 1931 metus

SPROGO BOMBA

j

Štai kas norima padaryti su taip pat būt. mokami dviem
• mokesčiais:
dalim, jei kais negalėtų antkart

! Mokesčius už 1930 metus' užsimokėti visų. Pirmoji pusė
— Tornado (viesulas) ištiko į BRRLYNAS, bal. 26. — Se
leisti mokėti be 1 nuošimčio turėtų būt užmokėta ligi baTies Viii nnes Auto Launrytinę Arkansaso valstybės da kmadienio rinkimuose vokiečių
bausmės
ligi birželio 1 d. Kas landžio 1 d., o antroji — ligi
dry and G ge, 7818 VincenIĮ ir vakarinę Tennesseee vals. fašistų partija (tautininkai so
iki to laiko užsimokėtų tik pu- lapkričio 1 dienos, 1933 menes avė.,
rogdinta bomba/
dalį. 5 asmenys žuvo. Dideli cialistai) padarė didelę pažan
mokesčių, tai kitų pusę tu- tais.
Apie 1,900 oi. nuostolių pa- 1 Naujas West Point’o karo
medžiaginiai nuostoliai pada gų. Nė vienoj valstybėj nelai
akademijos viršininkas majo---------------------------------------- »-----------darvta.
ryta.
mėjo persvaros, bet iš rinki
iras gen. Wm. D. Connor’is. '
Naujos rūšies taip vadina• Paskiau pranešta, kad nuo mų išėjo stipriausia partija.
spindulio motoras.” Jį
SUSTOJO KELTUVAS
tornado kiek nukentėjo ir Ala- Prūsijos seime fašistai laimė mas
KINAI ARDO GELEŽIN
bama valstybė.
jo 162 atstovus, o iki šioliai išrado vokietys inžinierius J.
KELIUS
Centralinėj policijos* nuova
turėjo vos 9. Naujam seime ji AVinkler’is ir šalia Berlyno daGEN. NAGEVIČIAUS PA
VILNIAUS KATEDRA
kt/iuTtttČ k i or
BOLŠEVIKAI PASIRENGĘ neturės daugumos atstovų, bet do bandymus. Šis motoras, sa- doj, Ha ir State gat., tarp
SKAITA LONDONE
PAVOJUJ
...... .
atstovų skaičiumi bus didžiau koma, ateity bus reikalingas 2-ojo ir 3-ojo aukštų staiga.
PRIEŠ JAPONUS
,
. ..
,
.
_.
”
j
•
. • i
Kinai sukilėliai
Mandžiūrijoj
Šis moto- sugedo ir sustojo keltuvas su I , .... ,
.
. ¥ .
* ’ Vilnius. Ties Vilnium Neris i Gen. Nagevičius archeologų
sia už kitas partijas ėmus jas skrajoti dausomis.
,
„. .
y
.-.
T..... .. atkakliai kovoja prieš japonus
ras veikia degančiojo "gazo žmonėmis. Jie visi turėjo iš- ._ . s
__ .
MASKVA, bal. 26. — So skyrium.
ir prieš jų įkurtų naują vy- pakilo 6 metrus aukščiau nor- kongrese Lohdone rengiasi da
vietų vyriausybė visiems fizi Tad fašistų vadas Hitler’is spindulio principu. Yra nepa- lipti per keltuvo stogelio sky- .
malaus lygio. Mieste užlieta ryti pranešimą apie savo at, lę. Žemyn nusileisti pataisv- riaus
ybę'
Sukilėliai aplink Mukden, iaįrta“K
V“du0 taiP P’» iliktus rtarbu,s APuo14’: ®»v0
škai sveikiems militarinio aan- ir reikalauja, kad Prūsijos vy prastai didelės jėgos.
to«
kopėčios.
žiaus komunistams įsakė būti riausybė, kurios priešaky yra
katedrų, ir taip jų pa- pranešimų jis ketina pailiusardė geležinkelius ir tuo būdu'
TURKAI MASKVOJE
pasirengusiems pašaukus juos premjeras Braun’as, sočiai i sšiam miestui susisiekimai iš plovė, jog bijoma, kad ji nesu truoti filmą ir. iš gipso padaMOKESČIAI
ginti sovietų unijų.
tas, tuojaus atsistatydintų.
trijų šonų atkirsti. Kitose vie- griūtų. Sienose pasidarė 18 rvtu modeliu.
MASKVA, bal. 25. — Čia
Savo keliu įvairiose Rusijos
tose geležinkeliai ir gi anga-, centims'tr’ PloHo P1^’“' Ka‘
Numatoma, kad ligi gegužės
■dalyse duonos kiekybės par JAPONAI AREŠTUOJA RU atvyksta turkų ministeris pir
_
j tedra uždaryta.
V. PETRULIO BYLA
mininkas
Ismet
pašas,
užsiemėnesio
1
d.
Cook
’
o
apskrity
davimas žmonėms žymiai su
SUS KOMUNISTUS
Iš Tokijo praneša, kad japonių reikalų ministeris T. RuŠ-i.bus surinkta ne daugiau kaip
mažintas. Javai gabenami į ka
Buv. finansų ministerio V.
VISI GELEŽINKELIO NORI
jų
vyriausybė
tariasi
dar
dau
di
bėjus
ir
53
įžymieji
turkų
43 nuošimčiai mokesčiu i.Ž
ro atsargos sandėlius. Daug HARBINAS, Mandžiūrija,
Petrulio byla nagrinėti paski
giau
kariuomenės
siųsti
į
Mavyriausybės
departamentų
vi

1930
metus.
javų vežama į Mandžiflrijos lwd. 25. — Japonų policija
Vaškai, Biržų aps. Apylin rta gegužės 10 d.
ndžiūriją.
ršininkai
ir
parlamento,
liteViso
mokesčių
skirta
290,pasienį.
H vienos jaunos rusės namuose
kės gyventojai mano, kad pa
LIGONINES VIENERIŲ
rado daug įvairios rūšies gink įatūros ir spaudos atstovai.
283,770 dol., o bus surinkta
vasarį bus šiaurinėj Lietuvoj
SUŽEISTI 7 KLAIPĖ
lų, amunicijos ir sprogstaAčios Sovietų vyriausybė nuspren gal tik apie 165 milijonai dol.
RUSIJOJE NAUJAS
METŲ SUKAKTUVES
tiesiamas geležinkelis ir jei
DIEČIAI
medžiagos. Sąryšy su tuo ja dė šiuos turkus svečįus ko iš
TERORAS
jie pareikš reikalingą susido
ponai areštavo 51 rusij komu kilmingiausia pasveikinti ir
NEAV YORK. — Tomis die
ŽMOGŽUDYSTE
mėjimą, tai geležinkelis bus
SMALININKAI,
Klaipėda,
RYGA, bal. 26. — Rusijoje nistų.
pavaišinti. Jų, priėmimui pir
pratęstas pro jų laukus. Ne nomis čia minėta naujos Ko
bal.
25r — Darbo partija tu
plinta naujas teroras. (Šimtai
mu kartu Kremliuje bus pa Joliete į vieną privatų su
seniai net vaškiečių delegaci lumbo ligoninės vienerių me
ir tūkstančiai žmonių areštuo BOMBOS SUDRASKYTI naudota carų rūmų puošnioji sirinkimėlį nuėjo nekviestas rėjo čia politinį susirinkimų ja buvo nuvykusi į Biržus rū tų sukaktuvės. Šimtai kviestų
sosto salė, kuri visą laiką bu svečias, F. Whitney’as, 30 m. ir pabaigoje susikovė su lie pintis tiesiamuoju ‘‘Žeimelis svečių dalyvavo iškilmėse —
jama ir tempiama į kalėjimus.
VIENA, Austrija, bal. 25. vo uždaryta. Numatoma keli amž. Kada jam buvo nurody tuvių tautininkų partijos na — Vaškai — Pasvalys” gele puotoje.
Šįkart teroras vedamas
riais. 7 asmenys sužeista.
šimtai svečių.
—
Ties
savo
namais
sprogu

tos
durys,
jis
vieną
žmogų
nu

prieš visus tuos, kurie turi pa
Sveikinimus prisiuntė Šve
Darbo partijos nariai sako, žinkeliu. Ką ji ten nuveikė —
sios
bombos
sudraskytas
bu

šovė
ir
tris
kitus
sužeidė.
Su

negirdėti.
slėpę aukso pinigų ir kitų au
ntasis Tėvas Pijus XI, Jo Ebūk juos tautininkai užpuolę.
vusia m. Andrico majoras Hoimtas.
FAŠISTAI LAIMĖJO
kso daiktų.
min. kardinolas Hayes, New
chstrasser’is ir jo draugas RuAUSTRIJOJE
ŠERIA
STOGAIS
Yorko
arkivyskupas, preziden
REIKALAUS MIRTIES
hian
’
as.
Policija
kaltina
ko

LIKVIDUOTO
JAI
RAUDONIEJI PLĖŠIKAI
tas Hoover’is, Italijos ministeBAUSMĖS
*
munistus.
;
VIENA,
Austrija,
bal.
25.
Daugelis
ūkininkų
susilaikė
ČANGČOVE
ris pirmininkas Mussolini’s ir
— Miestų ir provincijų rinki Cook’o apskrityje uždarytų ROCKFOBD, III., bal. 25. a«Pan)aT«
manydami kiti.
MIRĖ KALĖJIME
muose laimėjo fašistų partija. jų bankų likviduotojai, kaip - 17 m. amžiam žmogžudį R. ”avaf,ari bran»an
AM0Y, Kinija, bal. 26. —į
Šioje ligoninėje daug vargšu
Tik šiame mieste ir toliau so praneša, iš indėlininkų pinigų McWilliamS’» vyriausia™ va.!Bet »Wv"liam8 kaina <’« da“Iš Čangčovo gauta žinia, kad|
nemokamai gydoma arba pa
ima san ne viėnodą atlygini
tą miestą užplūdo ginkluotų-[ MEXIC0 CITY, bal. 25. — cialistų dauguma užsiliko.
lstybės teismas išgelbėjo nuo giau krito, negu kad buvo ru galba teikiama.
Paskelbta, kad kalėjime mirė
mą. Per mėnesį atlyginimas
jų komunistų plėšikų gaujos.
mirties bausmės. Teismas įsa deny. Susilaikydami gyvulius,
Danielius
Floires
’
as,
27
m.
aINDIJOJ 400 AREŠTUOTA yra nuo 50 dolerių ligi 833
Vyksta plėšimai ir gyventojų
kė iš naujo perkratyti bylą. o čia dar žiemąi užsitęsus dau
5 VYSKUPAI KUNIGO
mž.,
kurs
1930
metais
pašovė
dol.
geliui ūkininkų pritrūko pa
žudymai. Krikščionių misijos
DELHI, Indija, bal. 25. —
Pranešta, kad: valstybinis
inauguruojamų Meksikos pre
JUBILIEJUJE
šaro. Pašarui, pripirkti nėra
taip pat plėšiamos.
Gandhi’o tautiškojo kongreso
kaltintojas ir kitos bylos metu
zidentą Rubio Jis buvo nu
CENZAS
... .
.
...
,. . pinigų. Dėl to kai kurie fikipartija norėjo turėti metinį
Išaustas 20-iai metų kalėti.
,I mukai * piešia
šiaudinius namų PTTTSFTEUD, Mass. —
PRANCŪZUOS REIKA
suvažiavimą, kas britų vyriau
•
rties bausmę.
Federalinio cenzo biuro spe
stogus ir tais šiaudais šeria Kunigo mons. Conatv’o kuni
LAVIMAS
sybės uždrausta.
Daugiau
cialus agentas su padėjėjais
MASKVOS DARBAS
gyvulius. Gyvulėliai ginasi nuo gystės aukso jubiliejaus iškil
kaip 400 suvykusiųjų delegatų
POLITINIS MOTERŲ
Cook’o apskrity surašinėja
badė apipuvusiais šiaudais mėse dalyvavo penki vyskupai.
PARYŽIUS, bal. 25. SANTIAGO, Čili, bal. 25. — areštuota.
SUVAŽIAVIMAS
Per tris dienas turėta bažny
pramonės įstaigas.
laukia pavasario.
Prancūzijos vyriausybė, kaip Čili vyriausybė skelbia suse
DETROIT, Mich., bal. 25.
tinės ir pasaulinės iškilmės.
pranešta, už savo nusiginkla-l kusi krašte komunistų sąmok SHAKESPEAR’O TEAT
Tarp daugelio žymiųjų pasan— Čia vyksta krašto moterų
GRĄŽINTAS
NAUIA TEATRO SALE
vimo mažinimą, reikalauja, kad, slą, kuriame dalyvavo ir Ma
RAS LONDONE
lininkų buvo ir šios valstybės
balsuotojų sąjungos suvažiavi
būtų sudaryta ekonominė Pa-1 skvos komunistų centras.
LONDONAS, bal. 24. —
Iš Nevark’o, O., grąžintas mas. Ši moterų organizacija Teko patirti, kad vedama federalinis senatorius Walsh’
dunojaus valstybių unija.
Poeto Shakespear’o atminimui j Cbicagą G. Copley’as, 24 m. krašto politikoje dirba.
derybos nupirkti “Metropoli as.
UŽPULTA JAPONŲ PA
čia atidarytas teatras, kurio amž., kaltinamas Oak Park’o
tam” kino teatras, kuriame
PO 20 METŲ PALEISTAS
SIUNTINYBĖS NAMAI
ORO STOVIS
pastatymas kainavo vieną mi policmono nužudyme.
WASHINQTON, bal. 25. — praplotus sceną ir atremonta
SPRINGFIELD, III., bal.
KUBA, bal. 25. — Žmonių lijoną dolerių. Atidarymo iš
Kongreso narių tarpe kalba- vus salę manoma perkelti Val
CTTTCAGO IR APYLTN25. — Iš Southern Illinois’o minia, daugiausia kinai, vakar kilmėse buvo apie 70 valsty
M. Julian’as, 17 m. amž., ma, kad sesija bus nutraukta stybės dramos teatrą. Esamuo
Muiiri In u rylą minia ■
kalėjimo paleistas Sam White,; užpuolė japonų pasiuntinybės bių atstovaujama. Sakoma, bu 3154 5th avė., valydamas re-1 ne vėliau kaip birželio mėn. ae teatro rūmuose paliktų tik K l-'.S
kurs 20 metų nekaltai kalėjo, namus ir daug langų išdaužė. vusios tarptautinės iškilmės. volverį pasišovė ir mirė.
10 d.
opera.
tomas lietus; šalta.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DRAUGAS
nusprendė, kad 1928 ir 1929 m.\ taksai ne
teisėti. Bet šiomis dienomis Springfield’o
Meiną, kasdien. Uakyrus sekmadienlua
PRKNUMEKATO8 KAINA; Metama — $6.00. Pu- aukščiausias teismas • , tų, sprendimų atme
l« Metų — 11.60. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
tė. Bet tuo šis keblus mokesčių klausimas
Iftoieslul — 76c.. Europoje — Metams >7.00, Pusei Menesibaigia. Yra rengiama byla, kuri bus pa
Kopija .02o.
;'v —
Bendradarbiams Ir korespondentams rafitų negry siųsta aukščiausiam teismui Vašingtone, rei
nas, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pakto ženklų.
kalaujant, kad ir visi turtuoliai, kurie vienu
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
ar kitu būdu išsisuka, būtų apdedami mo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
kesčiais, kad valdžios išlaikymo našta nekris
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
tų vien tik ant darbo žmtonių pečių.
vai. po piet
Šia proga norime priminti, kad sumokė
jusieji nesunaikintų taksų bylų, o protesta
“D R A U G A S”
vusieji dėl aukštų taksų neturi pagrindo nu
siminti, nes tas klausimas, kaip jau minėjo
lITHUANJAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Except Sunday.
me, pasieks net Vašingtonu.

KO NEREIKĖTŲ PAMIRŠTI

“D R A U G A S”

BVBSCRIPTIONS: One Tear'— >0.00. 81z MoutAs
— $2.$*. Tbree Months — *2.00. One Montk — 76c.
■urope — One Tear — $7.00. 8lx Months — $4.00.

o«kr — .ooo.

Advertlslng ln "DRAUGAS** bringa best resalts.
▲dvertlslnc ratee on appllcatlon.

♦ “DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
■
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DIENOS KLAUSIMAI
TAKSŲ KLAUSIMAS

t Šis klausimas dabar yra aktualiausias
klausimas. Jį svarsto visi: valdžia, spauda,
o ypač taksų mokėtojai. Žmonės šaukia, kad
taksai aukštai* neteisingai nustatyti, nėra pinigų iš ko juos mokėtu Dėl to daugumas pro
testuoja arba tik dalimis temoka. Miesto val
džia (turime minty Chicagų) taip pat keblioj
padėty. Ji įlindo į skolas. Darbininkams al
gų nepajėgia išmokėti. Nėr iš ko. Namų sa
vininkai taksų nemoka.

■’ Žmonės teisingai protestuoja prieš nežmo
niškai didelius neteisingus mokesčius, kurie iš
kilo dėl suktų politikierių užsimojimų eik?
voti žmonių sumokėtus pinigus. Juos eikvojo
respublikon. miesto valdžia eikvojo county va
dai, eikvojo ir valstybės šulai. Šiam išlaidutiaui ribų nebuvo. Prireikė kokiam darbui, ne
žmonių gerovei, o politiškais sumetimais su
manytam. pinigų, pakėlė taksus. Žmonės nie
ko nesakė, mokėjo, kol pinigų buvo. Bet už
ėjo depresija. Darbo, nė pinigų nėr. Dėl to
b Šiandien visi jau suprato, kad per toli nuei: ,ta, neapsižiūrėta. Visiems “melžiamoji kar
vutė” jau užtrūko.
. «*•;'
• Kokia iš to “taksų jovalo**TSŠįtis?
K * Mokesčių mokėtojai turi priversti valt džių įstatymų keliais tinkamai sutvarkyti ir
teisingai nustatyti taksus. Ligi šiol buvo
turtuolių ir politikierių, kurie visokių pro? lekcijų keliais nuo mokesčių mokėjimo išsimukdavo. Visokiam protekcijonalizmui turi
būti padarytas galas. Nors kartų reikia priįversti, kad taksus visi lygiai, be jokios iš•| imties mokėtų.
f Taip pat svarbu, kad valdžia neeikvotu be reikalo pinigų visokiems “politiškiems
Z darbams” ir aukštoms, nereikalingoms sam? domų valdininkų algoms. Valdžia lengvai gak* tetų apsieiti su 50 nuošimčių dabar mokamų
mdkesčių. Reikia tik noro, daugiau geros va
lios ir taupumo.

Prieš keletu mėnesių teisėjas Jareckis

NEVYKUSI SALVĖ

kąi

KATALIKIŠKŲ ORGANIZAGIJy REIKŠMĖ

t

Vokiečių spauda dėl Klai Tur būt mūsų spauda, vai dys ir pas mus vis naujas ir rovė ir jos pagrindais. Dckris
pėdos krašto sukėlė nemaža dindama gero kaimyno rolę, naujas organizacijas. Trum tianizuojamas pasaulinis mok
triukšmo ir liejo ant mūs pa tyli ir nekelia viešumon kai pai tad palietę, aiškumo dėliai, slas, katalikų mokslas igno
mazgų kibiruš. Norėjo mus myno darbų.
šiuos visus dalykus, eisime ruojamas, neigiamas, su juo
pastatyti pasaulio akyse ir
Todėl kaimynas jaučiasi šva prie temos branduolio, būtent, smarkiai kovojama. Dek rišt ia
barbarais ir azijatais, kad tik
rus ir teisus. Dar daugiau • prie katalikiškų organizacijų nizuojan$a‘mokykla. Katalikų
ryškesnės būtų vokiečių “kan
jis mus juodina. Jis jau už reikšmės ir jų reikalingumo. mokyklos uždaromos, boiko
čios” Klaipėdos krašte. O
miršo pabaudos ekspedicijų
Katalikiškam gyvenimui or tuojamos, slegiamos, — priemes vis-tylime, tik ginamės.
žygius mūsų krašte, jis užmir ganmdjos turi labai didelė. S“«ai’ »“''«l»tybint<», dek™.
Didžioji Lietuvos lyguma ra
šo kaip piudė jo žandarai mū reikšmės. Be organizacijos ka ' tianizuotos, supasaulintos ir
miai nuteikia jos gyventojus.
sų žmones šunimis ir engė na talikai negalėtų patenkinti vi Uet stačiai subedievintos mo
Lietuvis tyli, neša savo naškyklos monopolizuojamos ir
, . , x• i • •
, gautomis jis užmiršo mūsų iš sų savo reikalų ir negalėtų
tų
ir
kenčia
paniekinimus.
_
.
r
'
APPnintJia mAtnric
niaroroitoc! progresuoti. Kaip viskas pa varu brukamos. Dekristiamgėdintas
moteris ir
ir mergaites.
Kartais baisu darosi dėl mūsų
Visoki nesubrendėliai Lietuvo saulyje, ir katalikiškas gyve zuojanios šeimos. Išleidžiami
tautos likimo. Aršūs kaimy
je drįsta mus vadinti azija nimas progresuoja. Amžino civilinių jungtuvių įstatymai,
nai naudojasi mūsų geru būdu
Kažin ar Lietuvos tautininkų vyriausy
tais nevertinančiais gyvybės. sios, nesikeičiančios, Dieviško arba, stačiai sakant, legalizuo
ir mus niekina tik todėl, kad
Tegu jie pasižiūrėtų į kryžius sios tikėjimo tiesos, gyveni jamas viešas konkubinatas.
bei patiktų, jei Jungtinių Valstybių vyriau
jau .per greit mes užmiršom
Lietuvoje, tegu pasiskaitytų mui keičiantis, vis nauju būdu Dekristianizuojama net labda
sybė pradėtų vyti lauk iš šio krašto Lietuvos
jų padarytas skriaudas. 700
grynus faktus, tuomet pama performuoja katalikų gyveni rybė, atimant jai atng&mtinį
piliečius, kurių yra ne šimtai, bet tūkstančiai.
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Ta nelai. v. vokietino... .mūsų žemę tytų kiek vokiečiai vertino mų, išvystant jam naujas, to motyvų ir pakeičiant jų filan
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tropija, skersuojant į Bažnynw mūsų
nniKii tautai
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žmogaus gyvybę Lietuvoje, bulesnes formas, — tame yra
tiek laiko užmigom ir nejau
, čios vedamų labdarybę. I)e-\
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traukti, pradėdami tremti iš Lietuvos Ame čiam mumfc padalytos skriau- Lietuviai svetingi žmonės, katalikų gyvenimo progresas,,
tame
katalikiškojo
tik5
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knstiamzmijama
spauda,
teirikos piliečius. Anais metais Šiauliuose pa dos. Dabar jie vėl agresingi i Vokiečiai studentai turi mūgyvumas. Tame tai beriksi- džlant ,r brukant »Tairius
darė kratų, pas p-lę A. Bubliauskaitę, Ame
ir žengia pirmyn. Išplėštas iš SV universitete korporacijų,
dieviškus,
nemoralius,
ar.
rik°S pilietę, o prarijusi mėnesį prievartos, ,ų nagy
kUv„kiediU firm, atstov, ir a- čiančio katalikų gyvenimo
procese labiausia bendradar- h™1
indiferentiškus
keliu išvežtas iš Lietuvos kun. J. Vaiteliu-,
gentų atvažiavusių iš Vokie biauja ir jį palengvina kata., l“‘kra«''bls
nis jiems skaudu paleisti.
knygas. Privanas taip pat šio krašto pilietis.
tijos pilnas kraštas. Dar dau likiškos organizacijos. (Sa >ai clame ir ™iwne
Didžiojo karo laikai ne taip
giau, Bįeiclio vokiečiai yra Lie
Šitų visų dekristianizacijos
“Herald Efcanriner”, Amerikoje seni. Tik 13 metų kai vokiečio. tuv<)je valdininkai mokyto. pirmoji orgapizacijų reikšmė.
Anot
darbų varo įvairių spalvų: be
nestovi Lietuvoje, tik 13 . .
• T. ,
•
depresija siaučia dėl to, kad “sunkiu miegu” koja
Toliau. Katalikai turi ves- j dieviai, masonai, socialistai, Ii
. . . * .v.
v Jai>
o Lietuvos universitetų
ašaros nuo , .
....
. .
užmigo darbas, drųsa ir išradimai. Gerai metų kai.,nudzmvo
_ t , . .., baigusieji -žmones jau negau- ti nuolatinę kovų su tikėjimo beralai, tosofai, materialistai,
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,
dar, kad
jie miega, o nemirė. Vis dėlto Į musų veidų. Tauta, kun pncs (na vietos.
Skaudu. Ar daug ir doros priešais. Ir tų kovų pozityvistai ir indiferentai;
kada nors jie pabus ir šio krašto ekonominis Į13 metų padarė tūkstančius Į
turi tarnybas Vokie” katalikai laimės kariaudami veda ar tai atskirai, prie kiek
ir finansinis gyvenimas pradės eiti papras- ji barbariškiausių žygių mūsųjų.. ? Ar
jįetuvįaį būti tiktai organizuotai. Matome
vienos progos, ar, daugiausia,
tu, noimališku keliu. Tik reikia sudaryti pa-(krašte, dabar jau drįsta mus Vokietijos valstybės gynėjai? paskutiniais laikais, kaip dcsusimetę į įvairias draugijas.
jėgų tiems milžinams ko greičiausiai iš sal- šmeižti, tauta, kuri 700 metų mes visa tai kenčiam ir, žino kristianizacija, arba nukrikšPrieš tokį platų ir dažniau
<laus miego prikelti.
I enge- mūšų tautos dalį, dabar ma, esam nekultūringi žmo čioninimas, jau giliai yra ilei
siai or^anizutų priešininkų
jau drįsta mus kaltinti dėl
dusi šaknis žmonių draugijoj antplūdį, katalikai negalėtų
nės, vokiečių engėjai.
priespahdos. Kad, mes užmiršir kaip ji vis labiau plečia- atsispirti, būdami pakrikę.
Naujas Airijos prezidentas De Valera
studentai Vokietijoj
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si. Deknstiamzuojamos valslv Čia jau negana apsigynimui
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Atskiriama
Bažnyčia nuo paprasto pastoracijos darbo.
ja visai atskirtų nuo Didžiosios .Britanijos.
Knlhanr ttrau
/tmii
niau, kad neprimenam vokie- pin
čių avPTintnmin
svetingumų. Kalbant
To siekti pradėjo, atsisakydamas prisiekti čiams trylikos metų praeities, j kiny. lietuviškai, 2-je klasėje valstybės, kad lengviau Baž- Prieš tokį platų, dargi orga
nyčių suvaržytų ir pavergtų. nizuotų, puolimų katalikai pri
Britanijos karaliui ištikimybę. Bet no visi
1 važiavusis
džentlmenas su
airiai šiam De Valeros žygiui pataria. Net' Belgijoj kiekvienoje vieto- triūkšmu išbėgo į kičų kuuę Dekristianizuojami valstybės valo organizuotai gintis ir,
įstatymai.. Išleidžiant juos, ne kur reikia, patys organizuo
vra civilinio karo pavojus. Tai nieko naujo į
kur sušaudyti belgai, stovi
šaukdamas, kad jis nesupran
airių tautoje. Jie mėgsta kariauti. Jei neturi.puikūs pamįnklai ar juodos ta ar tai Vokietija, ai> ne. G- siskaitoma su katalikiška do- tai pri^ pul^i. Enama pri«,
progos kovoti su kitais, kovoja tarp savęs Rentos, kurioj įrašyta kultūrto, katTnėbūtų'nei vieno neor'
niversiteto profesorius buvo
Iregerių
darbai
ir
suminėtos
□ oks tai, mat, airių kraujas.
daugiau išauklėtas; jis arka tizmo siekia vokiečiai kilų ganizuoto kataliko, nes prie
: jų aukų pavardės. Mes sa- neduodavo
šas tiktai pakrikai esančius
svetimtaučiams tautų atžvilgiu.
vo aukas °greit užmiršome.
Ko - studijų knygutėse
- parašų, arkatalikus tikisi užbaidyti, su
.
j^merikos Dukterų draugijos vadovės pa dėl -nepastateme
kryžių vokui ifca stačiai siųs()avo studijuoti
Kaizeris vokiečių tautų au klaidinti, suvilioti, prie savęs
siūlė deportuoti iš šio krašto visus svetir.i- fin wmnpnmr» nnknms Vn/lol ‘
klėjo karui Ir dabar dar jauv
...
...
..
IC11J žiaurumo aukoms, kodėl
„
salius ir visai sustabdyti imigracija. Tuo bū- L -i
. • •
, . «air$on, Kultūringas ’ mies čiama to auklėjimo pasėkos. patraukti, ir jis žino gerai,
kad prie organizuotų neprieis.
du, girdi, sumažės nedarbas ir šis kraštas i.epn, & 6 1 & j™
—4 I tieti« darbininkas buvo atvigreičiau susilauks gerovės. Tai didžiausia neP^’
? bP? “^Iresnis; jis grasindamas šau- Vis dar vokiečiai mano pa-j štai kame be galo didelė kaklupdyti prieš save savo, kai- talikiškam gyvenimui organit-------------------- .T .... ,sudeginti sodžiai ir vienmekftd tuog prakeiktus 8Ve.
------- .
sųnionė, kokių kas galėjo sugalvoti. Nedar
mynus jėga, prievarta ir šmei zacijų reikšmė ir jų reikalin
miai? Bent dabar reikėtų pa
timtančins dar kortų mušime,
bų ir depresijų turime ne iš ateivių priežas . .
murifa. Tegu pamatytų pa£«u.|StudijaTūsiej. Vo|detijo} Tiai žtais. Draugų vokiečiai neturė gumas. Tas reikalingumas dar
ties. Tai pasekmės valdžios nerūpestingumo
prieš
didijį
karų▼ -ir dabar labiau aiškėja, apsvarstant
lis koks miškas kryžių sekad.
.
m , - . jo r
---- ------•« —
ir nebuvimo tinkamų santykių tarp darbų ir vokiečių “kultūros” pėdsa-1 iver^nft vo iečių
u tirą . . juos spiauja. Jie dar vis ne kiekvienų katalikiškų organi
kapitalo.
Tinkamlas atlyginimas dąrbinin- kas Lietuvoje. Gausingi vokie
v°kiečių draugų nepada- gajį suprasti, kad jųjų ‘Macht zacijų grupę atskirai.
kams už jų sunkų darbų* ir teisinga turtų dis
Kun. Bačkys
čių ekskursantų būriai galė- rysi, nes jie aiškiai supranta politik’ subyrėjo ir antru kar
tribucija tegalės grąžinti kraštui visiškų ge
kokios hegemonijos ir despo- tu gali subyrėt einant kaizerovę. Neteisinga nžsipuldinėti atn ateivių, ku;
pasidžiaugti savo tautos i
SKAITYKITE IR P1.AT1N.
rie daugiausia prisidėjo prie padarymo A-: “garbingais” žygiais ir “auk Besikeičiančio katalikų gy-, r*° pramintais takais.
K. K.
KITĘ “DRAUGĄ”
nierikos tuo, kuo ji šiandien yra.
šta” kultūra.
venimo reikalai, be abejo, gim

PASTABĖLĖS

ti jį pietų, todėl durų atidarymu nesidomėjo ir nepažvelgė į jas. Apie pietus jis
ir užmiršo, nes ištisų •dienų sotinosi ci
garų dūmų aromatu.
(Romano “Pavergtieji Broliai”
Vienu akimirksniu plačiai prasivėrė
fragmentas)
paradinės durys, ir ant kambario slenks
Penktadienio vakarų ponas Bortkevi- cio atsitojo kokių 30 metų aukšta raus- I
nerimo. Baisios mintys klajojo jo gal vais skruotais, ir juodais, kaip varno spar
/ ♦Oje, ir atskiri sakiniai
tik gauto laiš- nas plaukais, moteris.
t kaip šmėkla slankiojo prieš jo akis.
Moteriškė, Apmetusi ji nuę galvos iiu ikišiol pasitikėjimas vis dar nu
ki kojų spindinčiu ir energijos pilnu ž\*ilgindavo tas baisias ir jaudinančias gsūiu pastebėjo, kad —jos vyras šiandie
itis.
nepaprastai kažkuo susirūpinęs. Ji išdi
Atsilošęs, sėdėdamas minkštoje sofo- džiai ir viteriai prisiartino prie Bortkeu
jis be perstojimo degino vienų po ki- čiaus ir užklausė dar kartų kviesdama jį
cigarus ir galvojo apie —šioą, nakties pietų:
t valandų, nes laiške jam buvo praneš— Ar sergi... kad taip neramus?
būtinai šiandien laukti svečių...
Kad paslėptų savo baimę ir jo iš vei
Staiga jis neramiai pašoko nuo so- do neįtartų, Bortkevičius Rengėsi nusi
ir su, atsegiota švarko krūtine pradė- šypsoti dirbtinu jaoku:
akubiai žingsniuoti po kambarį.
— Aš net ir nemanau sirgti. Tik.. —
Už durų pasigirdo beldimas.
ir jis nutraukė kalbų.
— Kas ten?., [eikit!,— užkimusią ger
Jis buvo lengvabūdis, todėl tučtuojau
atsiliepė Bortkevičius.
būtų viskų išpasakojęs savo ištikimai
Jis manė, kad tarnaitė ateina šauk žmonai, bet nenorėdamas pakenkti jos ge
Ginčikų Kostas

Antradienis, haland.
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rai nuotaikai, susilaikė sumanęs pasaky
ti jai vėliau ir gauti jos patarimų.
Moteriškės jausmuose kilo įtarimas.
Niekuomet to nebūdavo anksčiau. Jau
ketvirti metai, kai jie drauge gyvena, ir
dar nebuvo tokio darbo, kad laisvas na
mie būdamas jos mylimasis valgytų pletus vakare ir kalbėtų nebaigtais saki
niais. Per visų tų laikų buvo ir nemalonių
įvykių, bet niekūmet jis taip nesinervi
no, kaip šiandien. Ji suprato kažkų sle
piant nuo jos, ir trisidegusi 'moterišku

smalsumu sužinoti dalukų, drųsiai priėjo
prie vis dar toj pačioj vietoj stovinčio
Bortkevičiaus ir apipylė jį daugeliu kinu
simų.

.
Borkevičius įprastu aristokratišku
mandagumu pabučiavo jų į Veidų ir švel
niai patraukęs už rankos, pasodino į so
fų. Gyvenimo santykiai, mpilė nedavė
jam tiek drąsos nuslėpti nuo savo žmo
nos tik jam vienam žinomų paslaptį.
Nors ankščiau jis ir prisižadėjo to niekam
nesakyti, tačiau neištesėjo. Jo reti, lyg 16
oietų vaikino, ūsai pradėjo drebėti, kai
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panėręs į juodų kelnių kišenę ištraukė
Moteriškė, vos perbėgus kelias eilu
tes, pabalo, lyg drobė, ir laiškas iškrito
laiškų.
— Štai, —- tyliai ištarė, pagyvenęs,, viš jos rankų. Tai antras jos gyvenime
bet nutukęs, panašus į mėsininkų, vyras. atsitikimas, kurs taip staigiai pakirto jos
— Tai mūsų gyvenimas ar mįrtis. Skai jėgas. Pirmukart panašus įvykis buvo
1919 m., kai užėję bolševikai išrekvizatyk....
Jauna moteriškė, neramiai žvilgterė vo jos dabartinio vyro, tų pat, kur ir da
jusi į Šalimais sėdintį vyrų, skubiai —pa bar gyvena, dvarų ir, dėl ištikimybės len
ėmė didokų stambiomis raidėmis išmar kams, jį patį panfškėje pririšę prie me
gintų popierį. Ji manė, kad Čia bus iš džio buvo besirengiu sušaudyti. Tada juo
Vilniaus jo meilužės laiškas, kuriuos jo du vos buvo bepradėję meilės vainikų pin
vardu dažnai atsiunčia. Paskutinį kartų ti.... Ji buvo jauna, o jaunatvė ir žavin
jam nesant namie laiškas, kuriame kažko- tis rausvais skruostais veidas bei aukš
; kia moteris, pasirašiusi “Elena” reika- tas kūno profilis išgelbėjo jos mylimąjį
lavo jų vesti arba sumokėti 15,000 zlo iš baisios mirties nagų. Ji, kaip sužeis
tų, kaip ji rašo, už jos nekaltybę ir kūdi ta pantera, sužinojusi apie tų įvykį, grei
kiui užlaikyti Bet ji to laiško Bortke- tai išbėgo iš savo kambario ir puolė bol
čiui neparodžiusi sudegino. Todėl ir da ševikams po kojomis. Tuokart ji taip ko
bar tikėjosi to pat, ir išėmusi iš voko ne misarui [stigo į akį, kad šis, nebežinoda
pažįstamos pabraižos išmarginimų popie mas kų daryti, sušaudymų atidėjo tolimesniant laikui. Ir viskas laimingai praė
rį, pradėjo skaityti.
4
“Už tamstos tūkstančius padarytų jo. Bet dabar...
mums skriaudų,* atsigėrėk šiandien pasku
| tinį kartų šiuo pasauliu, nes ilgiau gy(Bus daugiau)
| venti negali”.
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'u/radienis, baland. 26, 1922

GEGUŽES

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu “FRANCE” (tu
ristine klesa) iš New Yorko i Klaipėdą, ir atgal. (Šiuo laivu birželio

dio bilietas Į New Yorką iir atgal; laivakortė Skandinavų
(turistine kle sa) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Prie
;ės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo”

ketVirta dovana

TREČIA DOVANA:
gražus namą papuoša
las — KIMBALL ra
dio.

16 d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

PENKTA DOVANA:

Naujausios stailos laik
rodėlis su laimėtojo ini

Naujausios stailos laikrodė

cialais vertės $20.00.

vertės $15.00.

lis su laimėtojo inicialai

ŠEŠTA DOVANA:
tikras J. A. Valstybių pinigas — dešimts dolerių

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
ir “Laivui,, skaitytojų gauti ir pir

Dešimts energingų kontestininkų tūkstančiams naujų “Draugui
mosioms dovanoms laimėti dirba išsijuosę.

Tūkstančiai lietuvių stato sau tokį

klausimų. Tūkstančiai lietuvių

kasdien seka kontestininkų lenktynes ir spėlioja. KAS LAIMES?
jubiliejinis vajus baigsis milžinškam “Draugo
piknike

Visi iš anksto rengkitės į tų piknikų. Visi iš anksto įsigykite iš kontestininkų bilietų, kuris vienam kuriam duos didelę laimę. Visi rengkitės būti liu
dininkais didelio kontestininkų laimėjimo.

A,

mūs,

haland. 26, 1932

, Vokiečiai tame kongrese bū vai pasiduoda lenkų įtakai, , Versalio sutartį. Kita vertus,
j tų veikliau ir skaitlingiau da- j dažnai savo spaudoj rašo Vii- | pasaulinei taikai palaikyti įlyvavę, jei dauguma dalyvių! niaus ir kitais klausimais tai, steigtoji Tautų Sųjunga ir ne
Amlžių bėgyje masonų orA laukus, Nathano kvietimų pa nebūtų reikalavę žūt—būt prikaip Varšuva to norėtų.'
senai mirusio Briando iškelta
pažinti
Vokietijų
pasaulinio
1
Nuo
Prancūzijos
“
Didžiųjų
ganizacija ne tik išsiplėtė, bet kartojo jo įpėdinis D. Torrigasis “Paneuropos” sumany
karo
kaltininke.
nį.
ir susiskaldė. Šiandien drųsiai
Rytų”, kurių įtakoj randasi mas yra mhsoniškų žygių ir
galima tikinti, kad pasaulyje Atsakydami į įtalų kvieti Nors iš viso pasaulio maso mūsų laisvamaniui, žymiai ski jų politinės išminties vaisiai.
nėra kurio nors visus maso mų, Amerikos masonai at nų maždaug tik du trečdaliai riasi Amerikos ii- Anglijos ma
Baigiant aprašinėti pasau
tedalyvavo šonai. Vokietijos masonai pa lio masonus, manau, įdomu
nus vienijančio centro. Tačiau virai pasisakė nedalyvausiu šiame kongrese
f
masonų galybė ir jų įtaka Popiežiaus valstybės žlugimo vis dėlto jame buvo įteig staruoju laiku taip pat žymiai
(Tąsa 5 pusi.)
‘ ‘ Tarptautinė masoneri- pasikeitė. Garbindami “tikrą
tautų visuomenei, politinei ir paminėjime. Suvažiavimas ne ta
kultūrinei būklei tebėra labai įvyko. Vietoj “viso pasaulio jos sųjunga”, į kurių įstojo jį germanizmų” ir remdami
didelė.
galybių” skirtu laiku suvažia įvairių 12-os Europos kraštų Hitlerį, jie kelia nerimų visoj
didžiosios masonų ložės.
Vokietijoj ir sudaro naujų pa
Vieųas stambiausių masone vo tik italų masonai.
rijos centrų, pavojingiausių Sekantis iš eilės mėginimas Porai metų praslinkus, są vojų Europos taikai.
Katalikų Bažnyčiai ir krikš suvienyti pasaulio masonus bu jungos narių skaičius padidė
Amerikos masonai yra '.te
jo
iki
19-ės.
Toje
sąjungoje
vo
padarytas
1921
m.
Šveicari
čioniškai kultūrai yra Praių
na įtakingiausių visuomenės
dalyvauja
ir
Lietuvos
maso

jos
didžioji
ložė
‘
Alpina
’
spa
cūzijos “Didieji Rytai”. Drą
dalių anapus vandenyno. Sa
nai,
tačiau
juos
atstovauja
sų
lių
mėnesį
Genevoj
sukvietė
siai galima tikinti, kad dabar
ko, ne kas kitas paveikęs buv. »
tinės —Prancūzijos politika, tarptautinį masonų kongresų. jungoj... lenkai. Mat, iki di Amerikos prezidentų Vilsouų.
Nesirūpink
niežėji
džiojo
karo
Lietuvos
ir
Lenki

Šį
kartų
dalyvavo
daugelis
mu.
pleiskanomis,
veikianti visos Europos poli
kad jis atsisakęs patvirtinti
išbėrimais, spuogais
tinę ir ekonominę būklę, yra Europos ložų atstovų ir net jos masonai radikalai ir sočia
Ir kitais odes negerumais.
Tik
gauk gydantj antiseptiką. Žemo—
nustatoma tos galingiausios Naujorko masonai. Dalyvavo listai (pav., socialdemokratai
saugus.
Aptlekose.
85c.,
60c..
masonų organizacijos. Visi žy taip pat Vokietijos “Tekan ir k.) sudarė vienų organiza
<1.00.
(John
Ragdziunas
Eorden)
mesnieji Prancūzų politikai y- čios saulės” ir Lietuvos ložės cijų. Dėl tos priežasties ir
ADVOKATAM
Šiandien mūsų masonai iengra Katonai arba klauso aia-į atstovai.
105 W,. Adams St., Rm. 2117
O
< K r . . •. I.
TI oNS
šonų nurodymų.
Telephone Hsindolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Rodytųs, nesu arū snių p .i.

Dabarties Masonai

Varakulis su Janušausku vejasi Rašinskienę.
Mandravickas bėga nuo Staniulio. Gilienė pra
lenkė Grybą. Petrauskui vėl “karšta.” Aukškab
nis vejasi Grybą, Rėkus — Kazlauskienę. Pabi
jonaitis pralenkė Žolynienę, Gaižauskas - Kondratą.

Neretai gyvenime pasitaiko Tos
j ų
rungtynės
taip, kad pavojus žmogui pa- negeruoju kvepia Sutkui; jas
beldžia į duris iš ten, iš kur j jaučia taip pat ir Žvirblis,
jo visai nesitikėjo. Tokį mo- Į Gudėnas ir kiti. Vyrai, dabomentų dabar gyvena Rašins- kitės!
kienė. Pasikėlus taip aukštai,
Tat toks * yra vėliausias
ji manė esanti kaikuriam lai “Draugo” vajaus kontestinin
kui “safe’-J; arba jei kas jau|kų biuįtinas.
ant jos kėsinsis, tai pirmiau
U. Kašinskienė, 103y S. ou
siai Stancikas, Gubysta ir
Stulginskas. Apie Varakulį ir Avė., Cicero, 111.........509,600
Janušauskų ji nė nemanė. Bet P. Varaaulis, 724 best tb
žiūrėkite, kas pasidarė. Vienu St., Chicago, UI......... 506,480
tarpu, lyg susitarę, jiedu pra v A. J. Janušauskas, 1301 S.
lenkė Stancikų, Gubystų ir 50tli Ct., Cicero, UI. .. 506,450
V. Stancikas, 1706 VV. 4i šų ka;p vokiečiai i prancūzai.
Stulginskų, ir visų Rašinskienes aukštybę ant vištos kojosChicago. 111......... 503,450 Tuo .arpu abiejų tautų maso
pastatė. Tiesa, ir jų tarpe bu F. Gubysta, 4355 S. Mozan nai m jaučia tarpusavio ne
503,000 drauge i gurno.
Pralaimėjusį
vo kova už pirmenybę, bet St. Cliicago, 111.
A. Stulginskas, 1626 S. 56 pts^viinį karų Vo Adrija dėka
Varakulis pasirodė smarkesnsi. Žiūrėsime, kų dabar da Avė., Cicero UI......... 503,000 p am ūzų ir kitų sųjungimnre’h alavu ams iš kurto bu
rys Rašinskienė ir pralenktie-1 V. R. Mandravickas, 815-45
Į St., Kenoslia, Wis. .. 381,750 vo patekusi į f iečių masonų
jiS. Šlamutis, 6651 S. T aiman globų. Masonų žinovas jėzui
Blogai būt buvę ir MandraAvė.,
Chicago, UI. .. 377,380 tas J. Urban’as nurodo šiuos
vickui, jei ne naujas jo pre
M. Varkalienė, 6315 So. Lin įdomius dalykus iš tarpusaviu
numeratų “bunčius”, didelis
balsų liodas. Staniulis būtų už coln Avė., Chicago, 111.333,370 masonų santykių. Italų maso
P. Petrauskas, 14 Johnson nų vadas Ernestas Nathan,
lipęs jam ant kulnų. Nors
matydamas pavojingų maso
Mandravickas tolokai nuo Sta st., Bmghamton, N. Y.
....................
328.490
nams susiskaldymų, sumanė
niulio pinnyn 'pasitraukė, bet
Ag.
Gilienė
3131
Emeraid
sušaukti 1920 m. viso pasau
kažin ar ilgam, {3e abejo, Sta
niulis ‘ ‘ keršys ’ ’ ir dės pastan Avė., Chicago, UI. .. 320,390 lio masonų atstovų suvažiavi
Grybas, 2244 \V. Adams mų, tuo tikslu jis kreipėsi ras
gą, kad pralenkus Mandravic
St., Chicago, 111......... 314,470 Cu į “viso pasaulio galybes“
kų.
O ve, Grybui taip pat iš J. Aukškalnis, i354 Uarn- (tikriau tarus, į masonų orga
dygo naujas nemalonumas. Di son St., Gary, Ind. .. 231,360 nizacijas), kviesdamas susi
A. Valančius, 4226 S. 50 rinkti Romoje. Suvažiavimas
dėlių trukšmu jis praėjusį šeš
tadienį pralenkęs .Gilienę jau Avė., Cicero, III......... 224,500 buvo pritaikytas masonams la j
O Kazlauskienė, 4356 S. bai svarbių sukaktuvių pro
kėsinosi ant Petrausko. Bei, a
not posakio, neperšėkęs per Rockwell st., Chicago 174,850 gai: mat, tais metais sukako
ravelį nesakyk op! Žiūrėkite, Rėkus, 1850 \Vabansia avė., pusė amžiaus nuo Popiežiaus
kų Gilienė padarė: atsiuntė ! Chicago, 111................ 173,410 valstybės panaikinimo. Kvie
Mistunas, Roseland, 111. 245 timas liko be atsako. Kiek patokį didelį naujų balsų liodą, kad Grybas už varsnų už \V. 108th St................ 160,470
.................... 44,400
P. Pabijonaitis, 2320, W. 2
pakaly paliko. Nuo tokio Gilienės- ' žygio,
be abejo PI., Chicago, III......... 120,200 Bacevičius, 1850 YYabansia
nės, ir Petrauskui jau darosi A. Žolynienė, 6709 Archer Avė. Chicago, III. .... 26,700
“karšta” .Jei jis nepasisku Avė., Chicago, 111. ... 119,950 J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
25,850
bins atsiųsti naujų balsų, Gi A. Gudėnas, 6807 So. Camp-'Scranton, Pa.
lienė bile dienų gali jį pra bell St., Chicago, III. 115,000 M. Bovaitienė, 700 8, 9 at
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. Herrin, III......... . ........ 25,550
lenkti. Petrauskai, budėk!
Melrose Park, III. .. 114,350
A. Paukštis, 2225 S. Oakley
Lyg žinodamas, kad Gilienė
Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau- Ava., Chicago, Iii* .... 21,000
‘sumindžiojo” Grybų, Aukš
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley
kegan, III.................... 103,300
tinis taip pat pasikėsino ji
Gaižauskas, 148 E. 107th s t., Avė., Chicago, III. .. 20,350
zytis ir ... pralenkti. Nors
J. Balsis, 610 Wall St. Rock
Roseland, 111................ 70,42p
vukškalnis dar toli pasilikęs
A. Condratas, 1700 S. Ma- ford, I1L .............. .
5^00
įuo Grybo,
vienok nežinia,
A. Langmanas, 4521 S. Wayomensing avė. Phila. Pa.
tas rytoj gali įvykti.
...................... 65,200 shtenatv Avė. Chicago,
Rėkus su Pabijonaičiu neat Bugentavičius, 1616 N. Lin 111.................
17,700
leidžia įtemptų vadžių. Praė- coln St. Chicago, III. 61,900
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00d
lusį šeštadienį jų žygiai nebu
Vaicekauskas, 4242 S. Ma J. Baltrūnas, 945 N. 25 St
paskutiniai. Šiandie Rėkus plevvood avė., Chicago, III.
E. St. Louis, 111.......... 1,(XXJ
Itsidurė netoli Kazlauskienės 1
Pabijonaitis, pralenkęs Žoienę, vejasi Misiūnų. Jei
sdien jie darys tokių pažan
aišku, iki kontestas past
igs jie gali ne tik toli nuįti, bet ir pirmutines vietas
niauti ir geriausias Vdoval&imėti. Linkime pasisekij

JOHN B. BORDEN

žemo

NUPIGINTOS LAIVAKORTES

Telephone Roosevelt 9090

Name: S Iki 9 ryto. TeJ. Repub. 9600

A. A. SIAUS
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą
aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 20%. Taigi, kurie važiuoja j Californiją ar į
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 GEGUŽĖS
28 D., į 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 į Klaipėdą .... $75 JO
į abi pusi.............................................................$125.50

A CVOKATA8
Miesto Ofisas 77 W. Wasliington 8t.
Eooui l50i
Tel. Central 2978
Valandos. S ryto iki 4 po pietų
Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos
— 6 iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayctte 7227

iCIU AGENTŪRA
OAKirr

narkios rungtynės eina
Gaižausko ir Kondrato.
dienų Gaižauskas buvę
įdratų pralenkęs, praėjuši-štadienį -Kondratas praįkė Gaižauskų, o šiandie
ižam kas vėl Kondratų už
tai y paliko. Ir nežinia, kus
kuriant
užsįleis.

n,

a.’*'*'.?

Thl« Is e Paeiees Tiveel Sėt and includes teee posreer, $!.««; Rouge, 75c,
Tlasue Creasa
Depllatory $1.00,
Feciel AMrtoseet 41.74. B* t h Salt 1.00,
Teilat Weter *1.75. įtartame $2.75. BrllMantlae 75c, Skln wkltener 76c.
Totai
V<tu« $11.00. SpecUjfcrloe, $1.87 for aU
tea pteoM ta Introdugi tbte line.

Siunčiame per'peštą COD
Pinigai grąžinami,- jei

Bu Ven 5*0-5*

New York

Namų Tel. Kyde Tark 3396

A. A. O LIS
ADVOKATAS.
11 SOUTH LA SALLE STRLET
Room 1934
Tel. Randolph 9332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak.
3241 8o. Halsted St. Tel. Victory 0662

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

'

GHAS. A. PEPPER

"

“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei lietuvis advokatas
kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko j 155 N. Clark SL, Room 909
Telephone FRANKLIN 5745
neskaito — patarnauja veltui.
3117 Union Ave.į 7 iki 9 v. v.
Telephone VICTORY 2213
Šie laivai išplaukia- iš New Yorko sekančiomis
dienomis:
NAUJAS IŠRADIMAS
Gegužio—May 4 d.—BERENGARIA
>>
>>
5 d.—BREMEN
>9
7 d.—MAURETANIA
>>
14 d.—AQUITANIA
25 d.—MAURETANL1
>>
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO”
I
EKSKURSIJA
Birželio—June I d.—LANCAŠTRIA, eina tiesiai į
klaipėdų.
3 (L—1LE DE FRANCE
n
99
7 d.—BREMEN
ff
II d.—PARIS
99
99 16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
n
99 18 d.—UNITED STATES
Liepos
9 d.—1LE DE FRANCE

10 PIECE COSMETIC
SĖT 81.97

IS A

LEKSNIO GALINGA MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų ,auke jau yra gatava. Leksnio Galinga
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtinI gų elementų, iš visų kraštų sviet*
girių visokių medžių aliejų.
Deks
nio Galinga Mostis 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. Gvarantuojain: jeigu
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grą
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite
taip; DEKEN'S NEW CISCO VERT
OINTMENT. Kaina 76 centai.

DEKEM’S OINTMENT GO. i

BEAUTY
CONTEST!
Ali your life you are in onc Bcauty
Contest afrer another 1 Pcoplc look ac
you — and judge you. Ūse Camay,
the Soap of Beautifal Women —and
your skin will be so radiantly fresh
and lovely that the whole world vvilL
find you attractivel Your povvdera
and creams will look far better.
You’11 win cach little Bcauty Contest.

CAMAY
Soap oF Btautlful VZomgo

HARTFORD. CONN.

hW

laiW

Murinę valo. Švelnina gaivina
be pavojau*. Jus Ją pamėgsit*
Knyga “F.ye Care** gaga “Eye
Beauty” ant pareikagMimo.

d r i

Antradienis, baland. 20,

n

g

x g

vardu kun. A. Bublys padėko- Ofl8° Tei. Repubuo 22*fl
r
Namų Tel. Hemlock 2010
jo Sus-mo apskričiui.
i. A.
Netikėtai atsilankė
DENTISTAS
’ ’ Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Kenoshos lietuviai labai pui Į Sutkus iš VVaukegano, 111. Jis
2403 West 63rd Street
Res. 6707 S. Arteaian Avė.
kumpus Western Avonue
DR. SUZANA A. SLAKIS
riai priėmė visus suvažiavimo; ragino rinkti atstovus į seimų
T«l. Grovehlll 0617
Vai. 9—9 išskiriant traėladientus
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
Atstovus, kurie visi dalyvavo ir žadėjo pasidarbuoti, kad
Balandžio 17 d. Kenosha, pamaldose.
Gerb. kieoonas būtų ko mažesnės kelionės iš
I 4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Wis., šv. Petro parapijos sve kun. Bublys pasakė gražų pri laidos, nes šiais laikais reika
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 11 ryto; 4 iki 6 po pietų.
2423 West Murųuette Road
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
tainėje įvyko L. K. K. S. A. taikytų pamokslų. Kenošos iie lingas didelis taupumas.
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M.
Seredomia ir Nedėliomls pagal susitarimų.
W{isconsino apskrities suva tuvių parapija turi puikų cho
Nedėlioj susi tarus
Mūsų žmonės kai kada yra
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
Mes mielai priėmėm p. Sut linkę į tinginiavimų.
žiavimas. Kaikurie to suvažia rų, vadovaujamų varg. Kailiu
Daug
Kea. 9866
Tel. Ofiso 4060
vuuo nutarimai reikia žinoti kaičio. Šis choras bažnyčioje kaus pakvietimų drauge su 11 kas tame dalyke save apgaudi
visiems VVisconsino apylinkių ir vakare per koncertų links linois’o apskrities atstovais nėja. Alano, kad tas žmogus,
važiuoti.
lietuviams.
kuris dykinėja, yra laiminges
mino
visus. Visiems la
5815 — 6th Avenue
Pavyzdžiui, nutrata sureng bai patiko dainos. Garbė KeMes turime 2 atstovus: She nis. Iš tiesų tai taip visai nė
KENOSHA, W1S.
ti Lietuvių Dienų liepos mėn. iįošos jauninrui ir jo, vadui.
boygan’o, Wis. 62 kuopos — ra. Ne tie žmonės yra lai«ninOfiso vai.:
Ir nuo 6 iki 8 vai. vak
31 dienų Port Washington, Atstovams ir svečiams bu Antanas Stauskas ir iš Ru gi, kurie tinginiauja, bet tie, Nuo 1 iki 4 Rezidencija:
i
8904 — 71st Street
Wis. Tai bus penkta iš eilės vo parengti puikus pietūs. Ma čine, Wis.' 67 kuopos — An kurie daug dirba.
Nedėliomls tia susitarus.
••
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669 Tek Lafayette 6798
Lietuvių Diena VVisconsine. A tyt, yra gabių šeimininkių. tanas Vasiliauskas.
1. Darbo nauda kūnui. Kad
pie jos svarbumų ir naudų ne Tik gaila, man neteko sužino
B. Vaiskus, darbas gerai sektųsi, pirmiau D E N T I S T A I
kalbėsiu, nes visi tai gerai ti jų pavardžių. Gerbiamosios
šia reikia darbų pamilti ir mo
Gydytojas ir Chirurgas
VaL: 2 liti I po pietų, 7 Iki 9 vak.
žino. Tik svarbu susirūpinti šeimininkės, nelaikykit tai blo I
Phone Boulevard 7042
keti
gerai
dirbti.
Kas
nemo

1821
SOUTH
HALSTED
STREET
DABARTIES MASONAI
Office: 4459 S. Califomia Avė
tuo, kad būtų ko didesnis pa- j>u, nes aš nemaniau rašyti.
ka darbo dirbti, turi daug
P?zldencija 6600 So. Arteaian Avė
afsekimjas. O tatai pareis nuo
Nedėlioja pasai sutarti
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
vargti ir iš to maža- naudos
1)
E
N
T
I
S
T
A
S
Suvažiavimas
atidarytas
•
iki
8:19
vakare
Asų pačių pasidarbavimo ir
(Tąsa iš 4 pusi.)
teturi. Tvarkingas darbas
4645 So. Ashland Avė.
■irimo, vienybės veikime. malda. Pinu: A. Stauskas pa
žni/ogų
apsaugoja
nuo
daugy

Arti 47 Street
klebonų kun. A. Bublį l bus nurodyti skaičių masonų
'įsos katalikiškos ir tautiš kvietė
Tel. Canal 6764 Res Republio 6350
sukalbėti maldų. Po to buvo! organizacijų atskirose Euro- bės ligų. Kas daugiausia ser
Gydytojas ir Chirurgas
kos draugijos ir chorai turi
ga?
Tie,
kurie
daugiausia
tinr#L
Canal
6122
Ofisas
2403 WEST 63 STREET ,
pos
valstybėse
pradžioj
XX-jo
sutariamai veikti. Niekas ne svarstomi suvažiavimo dieno
Kertė So. Western Avenue
amžiaus. 1900 m. buvo 3.744 giniauja. Kai žmogus nuolat
Tel. Prospect 1028
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
turėtų liepos 31 dienų rengti tvarkės klausimai, Susivieni
ir
tvarkingai
dirba,
jo
kūnas
IR
OBSTETR1KAS
anglų
masonų
ložės,
tame
skai
Rezidencija
2369 So. Leavitt St.
D E N T i b T A S
jokių išvažiavimų nei -pikni jimo reikalai.
Tel.
Canal 0706
Gydo staigias ir chroniškas ligas
čiuje 609 ložės svetur. Prancū pasidaro stiprus, atsparus ir
2201 West 2znd Street
Valandos: 1-4 po pietų ir 7-9 v. v.
kų, nes tų dienų visi turėsime Rašt. patiekė kvitų už įteik
vyrų,
moterų
ir
valkų
(Kampas Leavitt Si. j
zijos “Didieji Rytai” 1898 m. ligos jo neįveikia. Daktarams
odelioJ pagal susitarimų
DARO OPERACIJAS
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
važiuot į Port Wasliingtonų, tų bernaičių kolegijai 100 dol.
daugiausia
reikia
gydyti
tingi
Ligonius
priima
kasdienų
nuo
turėjo 322 ložes, 21 kapitulų
Nuo 1 iki 8 vakare
Wis.
pietų iki 8 vai. vakaro.
aukų. Marijonų kongregacijos
Seredoj pagal sutarti
nius
ir
į
vaistines
tingimai
į
ir 7 ^eropagus savo krašte ir
Nedėliomis ir seredomia tik
iškaino susitarus
: Boulevard 7 68(1
užsieniuose. Vokietijoj 1899 m. daugiausia, supila pinigų.
GRABORIAI:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. Heunuck (691
- 440 joanistų ložų, neskaitant
Šiame gyvenime Ič darbo
2130 VVEiST 22nd STREET
4729 WEST 12 PLACE
kitų. Bendras skaičius veiklių mes nieko gero neturime. Ko
Vai.i 7 Iki 9 v. ▼. išskiriant Seredoa
CHICAGO
LACHAVIGH
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Ju
vokiečių masonų tais pačiais dėl kai kurių ūkininkų tvoros
bus.
D E N T 1 8 T A b
2924 W. WASH1N»TON BLVD.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
metais viršijo 46,000. Airijoj taip apgriuvusios, stogai pra
IR
SŪNŪS
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
CHICAGOJE
4712
8o.
Ashland
Avenue
1899 m. buvo 410 ložų; Škoti kiurę, dirvos vandeniu paplū4:30 — 6:30 kasdien
-LIETUVBS GRABORIUS
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
. Laidotuvėms pa
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba
tarnauju
geriausia Fa tarnauju . laidotuvėse nuopigiausia. joj — 407 L; Italijoj — 140 dusios? Dėl to, kad jie per
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cicero <02. Res.x tel. Cicero 2888
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o. mano
X-Ray
Tel.
Cicero
1260
X
—
Spinduliai
ložės
(ir
37
užsieniuose)
j'Švedarbu
busite
užganėdinti.
mažai dirba. Jei daugiau dirb
todėl, kad priklau
Tel. Kooseveit 2 51 o arba 2616
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
dijoj — 1900, 12 škotų ir 21 tų, to nebūtų. Kodėl kai kudirbystės.
2314 VV. 23rd Pi., Chicago
cor. So. Leavitt St. Tel C<uiat 1183
OFISAS
joanitų ložės, viso apie 10,0(10 į rįų ūkininkų arkliai pasišiauLIETUVIS DENTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
668 West 18 Street
6628 8. Rlchmosd Ava
narių, Šveicarioj — 33 ložės I šę, susivėlę ir rūksta kaip ko- Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 Rezidencija:
Telef.
Ganai
S17 4 1439 S. 49 Court, Cicero, llh
Telephone Kepu bite 7868
4142‘ARCHER AVENUE
valandai vakare
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—I Ir 7—8 vai. vak.
TEL. CICERO 6927
(apie —3,300 narių); Vengri- kios baidyklės; kodėl batai Nedėliomis ir Seredomia susitarus
Halsted Street, Tel.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Nedėlioj; 10—12 ryto.
Vjctory 4088.
joj — 52 ložės (3029 nariai), i dumblini, kųdėl kiemai viso 4847 W. 14tb ST. Cicero, 111.
2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.
ieleloaas i artis ildo
Rusijoj, Austrijoj, Holandi kių šiukšlių pritaršyti?
Dėi
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
Phone Boulevard 4139
joj ir kitur masonų organiza- to, kad per daug yra tingima.
Tel.. Cicero 67 66
Telefonai dienų Ir naktj
V1RG1N1A 0020
cios buvo draudžiamos ir per Jei daugiau būtų pasidarbuo
Lietuvis
Crfaborius ii Baisamuotojas sekiojamos, todėl žinių apie jama ir laiko veltui neleidžia
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4845 S. Ashland Avė.
DENTISTAS
įsi. Grovehlll 1695
GRABORIUS
Turiu uutoinubiLao visokiems tų masonų skaičių neturime. įua, ir malkos būtų laiku su
Clncago, III.
1446 S. 49 CT. CICERO
Oruu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki
Musų patarnavimas
_
reikalams. Kaina prieinama. Nėra taip pat tikrų žinių ii' kertamos ir arkliai būtų išva Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare 8 vak. N'edeiiuims pagal sutarti.
visuomet sąžiningas Ir
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
nebrangus, nes neturi
3319 AUBUKN AVENUE apie Lietuvos masonų skaičių lyti ir batai švarūs ir po kie
Namų Tel.: Prospect 1930
G h .U ZlOJaS iii UBiilGivGAS
me maldų užlaikymui
Va,. 9-li-otu 2-4 ir 7-9 vok.
—
ypač
dabartinių.
skyrių.
mus
nereikalingi
daiktai
nesiChicago, iii.
Dr. C.K. Kliauga
deramomis po pietų ir Nedėldismoia
D E N T I S T A S
tik susitarus
valkiotų.
Nauja, graži ko
Kun. Prof. A. Maliauskas y
Utarninkais, Kctvergais ir Subatomis
>422 W. UARQUETTE ROAD
W. Murųuette IRI. arli ttcslern
plyčia dykai,
ra linkęs laikyti tikrais Lie Tad kur tik pažvelgsime, vi 2120Avė1'lioi.c llc,tt.o-.k 7
Ofiso Tel. VICTORY 3687
Panedčliais. Seredomia ir Petnyčiomis
Gydytojas ir Chirurgas
tuvos
masonais
mūsų
valstie

sur
reikia
darbo.
Kai
daugiau
1821 So. Halsted Street
Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 1
3307 Auburn Avenne
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
4631 80. ASHLAND AVĖ.
čius — liaudininkus, jų spau pasidarbuojama, ir pats žmo
VEDOJAS
AKIŲ gydytojai.
Tel. i arda 0994
1650 WEST 46th STREET dos darbuotojus ir politikos gus jaučiasi kitaip gyvenąs.
vadus.
3133
1djJ8aEd oakEET
Kampas 46th ir Paulina Sta
2. Darbo nauda dvasiai. Nie
Rezidencijos Tel. Plaza 8300
Antras
ofisas ir Rezidencija
Tel. Boulevard 6208-8413
L. Str. kas
LIETUVIS GRABORIUS
žmogaus
taip ne
VALANDOS:
1 Nuo 10 iki 12 dienų
6564
S.
AKTE1S1AN AVĖ.
Didelė graži koplyčia dykai
I Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
sugadina, kaip tinginiavimas.
Auu
2
iki
3
po
pietų
v
Ofiso
Vai.
Nuo
9-12 rytais: nuo 7-9
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
718 WEST 18 STREET
Nuo 7 iki 9 vakare
vak.
Antro of. Vai.: Nuo 3-6 po
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu Skaitykite ir platinkite Kodėl kai kurie žmonės prade
Nedel. nuo 10 iki 12 dieuų
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Tel. Roosevelt 7683
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Šventadieniais pagal sutarimų.
remkite visus tuos pro jo vogti,plėšikauti? Dėl to,
kad tingėjimas juos supūdė.
□tiso Te t Victory 6893
fesionalus ir biznierius, Kodėl kai kurių tėvų vaikai
Tel. Wentworth 3606
Rea.
Tel.
Drezel
9191
kurie garsinasi jame.
Rez. Tel 8tewart 8191
yra nesuvaldomi? Dėl to, kad
Jei neatsiliepia šaukite CentraJ74O4
LIETUVIS AKIŲ
tėvai juos neišmokė ir nejpradienraštį “Draugą”
SPECIALISTAS
tino į darbą. Betinginiaudami
Palengvins akių Įtempimų,
kuris
Gydytojas ir Chirurgas
jie visko prasimano ir visokių esti priežastim galvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
svaigimo,
akių
aptenimio,
nervuotunedorybių pridirba.
LIETUVIŲ
6558 fcį. HALSTED STREET
uio, skaudamų akių karšti.
Nuimu Olisas 3102 So. Halsted St.
eataractus. Atitaisau trumpų regystę
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Kai žmogus įpranta j dar ir tolimų regystę.
Kampas 31 Street

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. K. DRANGELIS

DAKTARAI:

KENOSHA WIS,

DARBAS

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G, Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

It

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAU8KAS

J. F. RADŽIUS

08. S. BIEZIS

DR. GUSSEN

DR. M. T.-STRIKOLIS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

Ufi. P. ATKOČIŪNAS

DK. A. L iUŠKA

DR. MAURIGE KAHN

I. J. ZOLP

DR. 1. P. POŠKA

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ

DR. A. A. «0IU

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų 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 graboriūs, 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

JUOZAPAS
BACEVIČIA
Mirė bal. 24 1932 m. 8:56
vai. vak. 14 metų 8 mėnesių
amžiaus. Gimė Chlcagoj.
Paliko dideliame
nuliudimo
motinų,tėvų, 3 seseris Ir vie
nų broli.
Kūnas pašarvotas 5739
So.
Peorla St. laidotuvės Jvyks se
redoj bal. 27 Iš namų 9:15 vai.
bus atlydėtas Į Visitation (55
St. & Peorla) bažnyčių, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos už
vellrfnies sielų.
Po pamaldų
bus nulydėtas | šv. Kazimiero
kapines.
Nuoilrdžlal kviečiame visus
gimines, draugus-ges l.r pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.
Nuliūdę tėvai, seserys, bro
lis ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
bortus 8. M. Skudas, Tel. Roosevelt 7532. -

DR.H.BARTON

,

Prirengiu teisingai akinius visuose
bą, dykas negali pasėdėti nė itsitikimuose,
egzamlnavitnas daro Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Res. Phone:
mažiausios valandėlės. Jis tu mas su elektra, parodančių mažiau Nedėliomis ir šventadieniais Engiewood 6611
Office Phone
sias klaidas.
Wentworth 3U00
Wentworth 3ee«
ri kuo nors užsiimti.
Nuolat Specialė atyda atkreipiama moky
f
10-12
esant užsiėmusiam, blogoms klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
mintims pas tokį mogų nėra re. Nedėliomis nuo 10 Iki 12.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
vietos. Toks žmogus jaučiasi, PĄ
6558 SO. HALSTED STREET
LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
k'ad tik darbas ji gali padary Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
ti laimingą ir nuo visokių blo
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
4712 S. ASHLAKD AVĖ.
gumų apsaugoti. Įpratus į dal
ai’ECUALIETAU
Tel. Boulevard 7589
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ugų
bą, žmogui ne sunku atlikti
4910 SO. M1UHIGAN AVENUE
vai.: ryto nuo 14—12 nuo i—4 pe
TeL Kenwood 5107
visos pareigos link Dievo, ar
įlietų: 7—VnL vakaro
Valandos:
Nedėliomis
iki
II
Tel. Yards 1829
timo ir savęs. Kas šias visas
Nuo 9 iki N valandai ryte;
Nuo 4 Iki 8 valandai vakare
Telefonas Midway
pareigas gerai atlieka, yra ge
apart tventadienio ir ketvirtadienio.
ras žmogus ir jam nieko ne
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
HEMLOCK 8151 .
trūksta Tinginys to nepada
Tek Hemiook 8704
rys.
Rea Tel. Prospect 061«

DR. A. R. MCGRADIE

DR. CHARLES SEGAL

A. L DAVIDONIS, M. D:

DR. G. SERNER

Kun.

J.

DR. y. S. NARES

Stankevičius
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

X Geriant vyną ar degtinę 756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
susimušti stiklais yra labai se Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
nas paprotys.

Nedėliomls: nuo 10 Iki 12.

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 JWest Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal lutartį

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Ofisas 6166 South Kedale

Res. 6423 So. Califomia Avė.
Vahl 2-A !*• T. S. Uakivthat Ketv
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C H I C A G O J E

Antradienis, baland. 26, 1932

i

grama, kurių nuolat kas an
tradienį leidžia lietuvių įstai
Ar namų darbas raišu padarė
ga PEOPLiRS FURNITŪRA
NORTH SIDE
KOMPANIJA.
PRANEŠIMAS
Teko nugirsti, kad šiai pro
Nepaisant
Labdarių 6 kuopos susirin A. L R K. Moterų Sujun gramai labai rūpestingai ren
atsikelti, turi
kimas įvyko balandžio 3 d. gęs Chicagos ir apylinkės kuo gėsi daininkai J. Romanas,
Vienu būdu
Dalyvavo daug narių. Išklau pų, Apskričio ir veikėjų susi A. Čiapas, H. Bartošienė, pa
sę apskričio pranešimų, kad rinkimas įvyks balandžio 28 nelė G,. Tamkotonytė. Bus gar
labdarių centras leidžia žemes d. lygiai 7:30 v. v. šv. Antano susis Peoples radijo kvarte- SPORTIVBLY SPEAKINO’
sklypų (lotų) išlaimėjinmi (ti parapijos svetainėje. Kam ru
įr duetas, kalbės dr. denkietai laimėjimui po 10 cen pi šios organizacijos gerovė, tistas C. Z. Vežeiis, dalyvaus
by J. 0. S.
tų), daugumas narių paėmė turi būtinai dalyvauti minė j juokdarys Čalis Kepurė, bus
Baseball is just around the'
tikietų platinimui.
tam susirinkime. Turime ap- • gražios ir rinktinės muzikos corner, ye traupers, Bridge- į
P. V. Kavaliauskas plačiai. tarti organizacijos padėtį._ l z j jr (įaUg kitų įdomių kiekvie_________ ,
___ ,
port, Providence, Brighton',
aiškino apie a. a. kun. Kudir-1 tat V1.sos 8<MnnSietes veikėjos, Iiam, pasiklausyti dalykų. To- North Side, Marąuette and
t;
...- I1 urgniiiZrUiuiTn,
nulipu Valdvkos kilnius darbus. Jis
suoroi‘g»mzatorps; kuopų
valdvIS o,.
SllOl
* Į ^1 atsiminkite šį vakarų nusi South Chicago tbe principais
ganizavo Si, kuop», vra gaI, j >*>’., Apsltrifio valdyba, s»r* statyti ,savo radijų.
j of tbe hectic , campaign, wbo
kės narys, per kuopę, sumokė. <lomėkite
"uririukium
ŽINIUS
jinaugnrate tbe geason.May tbe'
nepamirškite
dalyvauti.
ir
jęs $100.00 ir labai daug rū
Eiglit at St.'Philip’s Field. į
t
Centro Valdyba
PAGALBA LIGOJ
pinosi našlaičiu ir neturtingų
Althougb our inaugural inav,
šeimynų šelpimu. Pasiūlė,'kad
be devoid of openiūg - rav ce-;
i jas sindikatas, kuris pakėlė čia, kn.i u-’ašk.s vokiškas, čia
kuopa užprašytų Sv. Mišias nut. rast. J. Grisius. Perskai-J Viešpats Jėzus čia, žemėje, remonies, it will present
a;
'kainas ir tuo bfrb- išnaudoja lietuvių nėra, o 'Mini- atėji
už kun. Kudirkos sielų. Ir tytas, šv. Kazimiero seserų dieviška galybe gydė ligonius glamorous struggle for tbe e- J
! vartotojus.
laikas kad net lietuviškų dių
J
kvietė prisidėti prie pastutv- laiškas, kviečiantis dalyvauti ,ir visiems gerų darė. Bet šiais ainčmtion and amusement of
rasti reikia leisti.
Herė is Pliar Lap, tbe Au<-j
seime.
jų
rėmėjų
seime.
Kvietimas
laikais
daktarų
gydymas
taip
f
a
ns
and
fannettes
in
tliat
fair
J
tralian
mo paminklo ant jo kapo. Vi
NAUJAS DIFNRAŠT1S ,
wonder liorse tliat
st tam kilniam sumanymui priimtas, atstovais į seimų iš pat luina nuostabus, sėkmių May day. • Tliię year.'tbe lea-won tbe $50.000 Agua CalienNuo balandžio ratu. 1 <d, Be- ,
pritarė. Šv. Mišios už kun. rinkti A. Bugvilienė. A. Gri »as. Tai vra brangiausia mo- gUe preaents an innovation. of te bandicap. Holding him is rlyno pinigais leidžiamas Klai
Kudirkos sielų bus laikomos sius ir S. Staniulis.
kslo saka; be daktaro ligoje, i an enciose(j foall — park. In- Tonuny WoodstoekT bis train- pėdoje, lietuvių kalboje, laik
Serga draugijos nariai: .J. turčius ar biednas, negali ap- „tead of traver»ing the iengtll
„„
balandžio 30. d. Šv. Mykolo
and at tbe left is Billv raštis “Lietuviška Ceitnnga”
Strazdas
J
Jenusas,
J
Gai-jsieiti.
Taip
pat
negalima
aphn
,
adth
Chicaga
aud
El
|
io
, tbe jockey who pilcted išeis kasdien, net du kartu i
ltažnyčioje. šeštadienį daug
R E A L E S T A T E
ir be" pagalbos Visagalio
ii.:...Sunday en-ibiui to vietorv.
žmonių- yra
liuosi nuo darbo, nzauskis,
dienų. Žinom." tai tik vok., i
i .J. vMačiulis, J. Į• Jau- I seiti ........
. ..agaiio t_.u,|__
iurye)s____
for„„yotur
tad ateikite išklęuayti Šv. Mi- Ik"s. »'"-ha. Psamko ir pa , VieSpaties Dievo, Kare per ,ertainmant vou llave >t to i _ . -----------L-------------------_ ninku “^len.e.oi Dampfboo*” Prisirašykite į mūsų Spulkų
žiu.
, šalpų gavo K. Bladikas ir O. šventų Komunijų nuoširdžiai saunter to St Philip’s, Ke- be rewarded, anyway
Of vertimas Į lietuvių kalbų. Ste- ?exų informacija suteikiama
»
Dykai
Rengimo vakaro komisija • Zemąškienė.Draugija taip pat besimeldžiantį ligonį gydo ir i
Tf»pk<jnn JRlvd
i course, by tliis time, you aren’ bėtina, kad vokiečiai visur pu
2608 West 47th St
pranešė, kad svetainė paimta I iSmo^jo pomirtinę už kelis stiprina jo jėgas. Užtat būki’ favorite K of IU * P*ying any. atUr.tion to me,
“ ATLAIDŲ ŠALTINIS”
gegužės 25 d. Žada surengti I mirusius narius,
PAKDtOLAM IK MAINOM
me geri V. Dievui, daktarams:
players|nulf sai4’ būt listen, I’ve got
, to finish this coluran.
gražų vakarų* Kapų lankymo 1 Draugija yra nutarusi ligi ir kunigams, nes Jie visada
Fartnaa, na#nus, lotus Ir visokius
your crowd, your field and
Tšėjo iš spaudos maldakny biznius visose valstijoje. Mes turi
40
metų
amžiaus
asmenis
pri

ir
mirties
valandoj
mums
paj
dienų gegužės 30 d. nutarta
dideli pasirinkimą. Nortntieji pi
your Lathuanian rooting ogė Atlaidų Šaltinis. Paruošė me
rkti ar malnyti pirma pamatykit mu
važiuoti ir darbuptis prie už imti į dr-jų be įstojimo mokės J tafnaus.
TELŠIUOSE ŽARNŲ
‘ raspberries ’, will add a toucb
jų ir išvertė T. Kazimieras sų bargervj. Klauskite A. Grigas,
Real Estate vedėjo.
kandžių, kaip ir kitais metais. čio. Tad, brangūs tautiečiai, Mačiau nuopelnus gero dr.
SINDIKATAS
kapucinas,
išleido
seserys
ko- J. NAMON PTNANCE CO.
J.
J.
Simonaičio
(2423
W.
Maof
reali?rn
to
the
sp^etacle.
A
Visų bendras noras — dar naudokitės gera proga. Pri
<1755 So. Western Avcnue
' trimetės. Maldaknygėje yra
klausyti prie mūsų dr-jos y- rąuette Road, Chicago, Ill.,ivery nominai; admission fee
Neseniai susidarė Telšiuose
buotis labdarybės tikslams.
Tel. Grovehill 0617), kuris Į™11
—y°nr only beadacbe. “žarnų sindikatas.” Rabinams paaiškinimas apie atlaidus ir AR ŽADI KRAUSTYTIS?
P. M. Kareckienė pranešė, ra lahai naudinga, gaunama daug ligonių nuo visokių ligų
(oontų)
probably pritariant žydai mėsininkai su daugiau, kaip 300 įvairių mal
kad ligoninėj yra P. M. Ta- didelė parama susirgus. Vyrai
ir mpterys priimami lygiomis ir sužeidimų yra išgydęs, ir work no havoc with tbat bul- sitarė parduoti žarnas tik vie dų, kuriom popiežiai suteikė
7126 So. Rockwell Street
moševičienė; jai padarė ope
ky bankroll. So, consider your nam mėsininkui, už tam tikrą atlaidus. Nors visos maldos
teisėmis.
Dr-jos
susirinkimai
.
dabar
gyd.o
staiga
mirtinai
Tel. Republic 5099
racijų. Operacija gerai pavy
' įvyksta kiekvieno mėnesio an- susirgusį B. Posenkų. Dievojself a fortunate individ,na ’xatlyginimų. Šis Ąardavinėja ■geros’ bet
b' už vis geriausios
ko; tikimasi, kad greitai pa
Mes permufuojame pianus
. Į trų sekmadienį parapijos mo-:meilės ir dr. Simonaičio gero j wben you cart view a double I urrnjnjnųams po -7, centų me- yr.a ^os'. knrioms suteikti at
sveiks. P. M. Tamoševičieuū
gydymo dėka ligonis sveiks-i“ header every Sunday, ror ■ Įrag, o mėsininkai » riyalo inu laidai. Šita knygelė turėtų bū forničiug ir kitokius dalykus.
kykloje.
daug
darbuojasi parapijos
J. Blankus ta. Susirgo K. Kavaliauskų , paltry 15 fiežozees. Now, į t. nemažiau 8()
, u; inpt- ti visų katalikų, rankose. Kai- Į Musų patarnavimas yra
reikalams ir labdarybei. Tad•
na su aptaisais............. 60c. [greitas, geras ir nebrangus.
augintinė mergaitė, ir jų jis 1 mayb® I špoke out of turn, TU.
visi linki jai ko greičiau pa
išgydė. Marijonų kun. Kuli-j1 shoudn’t haVe divulged tbe,
parduotų pigesne kaina “DRAUGO” KNYGYNE j ' Mes pervežame daiktus iš
BREDGEPORTAS
sveikti ir vėl darbuoti kil
kauskų, ūmai susirgusį, šv. fee ąuestion, būt then, maybe traukįamas tieson į rabinų tei2334 So. Oaklev Avė.,
,jr j kitus miestus.
niems tikslams.
it
would
hurt
yotir
pnde
if
Tuo
,
)|H
,
U
HUsit
|
JU
.
ė
nau
Chicago,
III.
Labdario i Linksmos žinutės. — Malo-1 Kryžiaus ligoninėj, jis išgydė.' you weren’t asked an admis-_ _________________________
nu mums visiems, kad mūsų Ir mane, senai sergantį, netur
vargšų, pradėjo gydyt. į sion pnee. You generally. », HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHmH*
didelė visuomenės veikėja po- tingų
.. .
..
_
_
I -; " •
18-JI GATVE
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Bet
jau
laukiame
savo
vad<uo
KydyGs,
nė
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nekantrumu,
.spaudžia
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bėdos,
lt taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
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Sus-mų atidarė dr-jos pirmi
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pasilgimu. Kaip A. R. D. cen* i Dėl to prašan v. ų Ii-tu -,u the ante. Such progresą mušt 2 lių treatmentai.
ninko pavaduotojasi V. Samia.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
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Ir patarnavimo, Sau
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____________ tik narės, bet ir visi svarbieji
OBEEN VALI.EY
PRODUCTS
Šventai Raštas, Senojo darbeliai, kaip greičiau sulauOlsells Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
Naujojo Įstatymo, su Vulgapifmininlcės ponios A. Nau
4644 SO. PAULINA STREET
tos tekstu, Antras Tomas, plo sėdienės ir jos svarbių ir ma
Tel. Boulevard 1889
lonių
patarimų.
nais popieriniais aptaisais,
Jau visos šios minėtos drau
kaina $3.00.
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
ĮVAIRUS K0MTRAKT0RIA1
Į EUCHARISTINĮ KONGRESĄ IR LIETUVĄ
Šventasis Raštas, Senojo gijos turi daug visokių svarjuos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 už $100
Testamento III. Psalmių kny- bių reikalų ir darbų. Taigi,
KUNIGŲ VIENYBES VADOVAUJAMA
bonus su kuponais.
I4PI
-----------‘LAUKS
Iš-------------------NEW Y0RK0
ga, patarlių knyga, Eklezias- visoms bus smųgu ir lengva Į
Namų Statymo Kontraktorlus
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia•talsii įvairiausius namus prieinami
tikas, Tzajo pranašystė. Vertė i dirbti su savo tuylima vadopinželio
1932
kaina
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
ir Komentorių pridėjo Vys- j ve.
7151
S.
CALIFORNTA
AVĖ.
Nauju Motoriniu Laivu SATURNIA
kiai ir tikslingai parfipinam.
knpas Juozapas Skvireckas, ! Kaip visada ji mums tar-'
Ekskursijoje dalyvaus: Vyskupai, Pralotai ir Katalikii
Plonais popieriniais aptaisais, navo gražiu patarimu, taip ir
Siunčiam pinigus į Lietuvę per 18 metų ir niekam
Tslef Republic ••••
Šviesuomenė. Šv. Tėvo leidimu, laive bus užlaikomas
Kuiną $3.00.
dabar visos laukiame su meile
nei centas nežuvo.
6v. Sakramentas
Vadovas Sakyklai. Trečioji ir linksmumu širdyje.
' Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judūmo ir ne
knyga, Pamokslai apie Dievo Kaip greičiau su mumis pa
Atgal iš Klaipėdos 'ekskursantai grįš Skandinavų Ame*
GNNBRALIS KONTRAKTORIU8
žudomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
Statau namua kaip muro taip Ir
Malonę, Sakramentus ir Mal simatyti ir vėl darbuotis!
rikos linija, per Kopenhagą.
medžio nuo mažiausio iki didžiausio
--(•Inos prieinamlaualoa.
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Klase,
tiktai
$°40.
kas. Kaina $1.50.
ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ
Tel. Hemlock 2323
Virš minėtas knygas gali
RADIJO PROGRAMA
Reikale Ekskursijos kreipkitės j vietos lietuvį agentų,
ma gauti:
arba j
4559 South Paulina Street
šiandie
iš
stoties
W.
G.
“DRAUGO” KNYGYNE
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
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