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Rusijoj nedarbas; dirbtuvės uždaromos
SANGHAJU JE KELI AUKŠTIEJI JAPO

NU VADAI BOMBOS SUŽEISTI *
Prancūzija vengia nusiginkla-!

- J ' ■' ■ į ' \ ' ' ' ' %

vimo klausimo

Nikaraguoj paskelbtas karas sukilėliams. De Va
lerą siekia Airijai nepriklausomybės. Karo 
sekretorius prezidentę Hoover’j vadina did-, 
vvriu i

DIDELIS NEDARBAS 
RUSIJOJE

GAL VIENAS IAPONAS 
MIRS

J

RYGA, bal. 30. — Žiniomis 
iš Maskvos, sovietų Rusijoj 
plinta nedarbas. Visur daug

ŠANCHAJUS, bal. 30. — J 
Rombų į platformų, ant kurios1 
buvo aukštieji japonų vadai, |

CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MAŽINA IŠLAIDAS

Chieagos aldermonų tarybos 
j finansinis komitetas pripažino 
majoro Cermak’o pasiūlymas

LENKAI NORI BENDRA
DARBIAVIMO SU LIE

TUVA

Dėl konflikto, kilusio phs-

dirbtuvių (fabrikų) uždaroma, kaip patirta sviedė jaunas ko- 
Šimtai tūkstančių darbininkų rejietis revoliucioninkas Yin 
netenka darbo ir neturi iš ko * Kitsu. Minia jį primušė. Ne
gyventi. Šiandien Rusijoje jau 1 žinia kur policija ji laiko ir, 
daugiau kaip vienas milijonas' sakoma, jis jau miręs.
darbininkų bedarbiauja pra-F
narnės centruose. * Bet sovietų 
laikraščiai apie tai tyli.

DE VALERA UŽ NEPRI
KLAUSOMYBE

Columbia universiteto chemikalės inžinierijos profeso
rius R. McKee’as iš geležies dirba deimantus. Štai kaip dei-į 
mantai dirbami: turinti angliadario, silikono ir fosforo gele-į 
žis ko .labiausiai įkaitinama, taip kad ji ima virsti stačiai

mažinti šių metų išlaidas. P«ikutiniu metu tarp Lietuvoa 
įsiūlymai bus įduoti tarytoatsiUepė ir
patvirtinti. (vilniškis lenkų laikraštis ‘'Kur.

Nutarta panaikinti visų mie-Wil.’ Jis plačiai įr gana 
sto darbininkų atostogas ir į nešališkai nušvietęs konflikto 

laisvas nuo darbo sirgimo die- j priežastis, sugretino jas su
I:,as- į tuo, kas dabar dedasi Danci-

Visus darbininkus per vic-|ge> ,-arĮo daug panašumo, 
na mėnesį paleisti nuo darbo. į jg to jis pa(jarė tokias išva-

Įvesti penkių dien savai-
i tės darbų. < f “ Dancigas ir Klaipėda —
; Panaikinti ekstrapinigius au[du dideli vartai į Baltijos jū- 
, tomobilių išlaikymui. į rų; tų vartų laikosi dvi tau-

Tomis ir kitomis priemo- tos, kurios kadaise bendrai 
nėmis bus galima per metus'rungėsi, kad juos išlaikius, ir 
sutaupyti apie 15 milijonų do- buriąs Prūsija atstūmusi. Le- 

' lerių. ' nkų lietuvių jūros pakraščiuo
se įsistiprino svetimas gaiva-

NORI* ATIMTI KŪDIKI

įr

las. Po kelių šimtų metų jau 
tik jūros pakraščių gabalėlius,

d.d. Ithaca, New York, įvyks
ta 6-tas tarptautinis genetikos 
kongresas, į kurį kviečiama ir 
Lietuva.

Antroji tarptautinė kovai su 
žiurkėmis konferencija nutarė 
įsteigti oficialų informacijos 
ir propagandos biurų, kuris* 
rinktų dokumentacijų ir susti
printų kovų su žiurkėmis. Lie
tuva taip pat yra kviečiama 
prie to biuro prisidėti.

t - * •
Prancūzų elektros, fizikos, 

elektrotechnikos draugijos ir 
elektros sindikatų sųjunga šių 
mietų liepos mėn. 4—10 d.d. 
rengia Paryžiuj tarptautinį e- 
lektros kongresų, kurį globoja 
tarptautinė elektrotechnikos 
komisija. Kaip numatoma, ko
ngrese dalyvaus apie 400 pro
fesorių ir technikų iš *45 šalių. 
Lietuva taip pat kviečiama ko
ngrese dalyvauti.

Iš sužeistųjų japonų, sako- mantai, 
ma, mirs dr. Kava Rata, ja- 
ponų atstovas Kinijai.

į garus. ,Taip Įkaitusi geležis pasibaisėtinai suspaudžiama ir’ Kitados viena jauna motina kur išsilaikė kašubai ir žemai- — ------- ---- ■ ■
po to leidžiama palengva jai ataušti ir atšalti. Štai ir dei- apleido savo kūdikį mergaitę, čiai, pasiekė, Vokietijos galy- - GUBERNATORIAI BAL-

MAŽA VILTIS MEKSIKOS 
KATALIKAMS

NUŽUDĖ POLICMONĄ IR 
; N PATI ŽUVO

BOMBA SUŽEIDĖ JA
PONU VADUS

į kada neturėjo priemonių pa bei žlugus, viso to pakraščio 
ti pasidaryti gyvenimo. Kūdi-Navininkai. Nuostoliai tikriau-' 
kio Ūkimu susirūpino nevedė-1 šiai nieku neišlyginami. Bet 
lis advokatas Epštein’as, pro-jkitaip galvoja vokiečiai; jie 

i kuroro padėjėjas, ir teismo siekia atsiimti ir tai, ko nespė
jo nutautinti ir kų priversti

TUOSE RŪMUOSE

WASHINGTON, bal. 29. — 
Ricbmond’e, Va., valstybių gn 
bematoriai turėjo suvažiavi 
mų, kuriame kalbėjo ir pre
zidentas Hooveir’is. Pasibai
gus suvažiavimui, prezidentas 
pakvietė gubernatorius į Bal
tuosius Rūmus, kur suruoštas 
jų pagarbai pokylis. Su gu
bernatoriais buvo ir jų žmo
nos. Politika buvo padėta į 
šalį.

MEXIC0 CITY, bal. 29. — 
Vyriausias Meksikos teismas, 
kaip pranešta, svarsto dešim
tis tūkstančių yietos katalikų 
įduotų prašymų, kad gaut’

ŠANCHAJUS, bal. 29.
Vietos japonai minėjo savo' 
imperatoriaus Hirohito gimi- 

kti kraštui nepriklausomybės, mo sukaktuves. Ant specialiai 
atsakė teigiamai. Jis sako, pastatytos platformos buvo i vykdymų ?staC •> o, ku- 
kad tas bus siekiama. Jis pri- aukštieji japonų kariuomenės * l’uom’ šioj ail.ivyski injoj su- 
pažįsta, kad to siekimui pra- vadai ir civiliniai viršininkai. I var^as kunigų skaičius, 
džia bus padaryta panaikinus Tarp jų buvo ir gen. Širika-: Katalikai laukia teismo nu-

DUBLINAS, bal. 30. — Ąi- 
rijos prezidentas de Valera 
klausiamas, ar jis mano sie-

! “am paros”

LOS ANGELES, Gal., bal. ad;pUv0
29. - Mrs. Ella May Thomp-: Dabar motina kr(.ipiasi tpi,
«on susivaldė su kaimyne. Ka-Į^ norįdama atsiimti kūdi- . . . . ,....._________
da policija nuvyko j jos na- get p-pStciu’as nusistatęs štetino iki Palangos privalo
mus ištirti dalykų stovi, ji vic; prieSin,is. Jig ......................................

(jnjunctions >, aų policmonų nušovė. Paskiau

ja jų pačių nušovė.

buvo nors iš dalies grųžinti. 
Baltijos jūros pakraštys nuo

40 VALSTYBĖS ŠLAPIOS

Anglijos karaliui priesaikų. va, vyriausiasis vietos 
------------------- nu kariuomenės vadas.

japo- sprendimo. Žinovai sako, kad 
maža vilties sulaukti katali-

SEKR. STIMSON’AS ŠIAN- Parado metu staiga pasigi- kams teisybės iš šio teismo. 
DIE APLEIS ŽENEVĄ rdo bombos sprogimas. Plat-j

---•--------  [ forma sugriauta. Keturi ja-
ŽENEVA, bal. 29. — J. Va- ponų vadai sunkiai sužeisti. ________

Istvbių sekretorius Stimson’as Tarpe šių» ir gen. Širikava. WASHINGTON, bal. 39. — 
dar vienų dienų čia užsiliko. Daug kitų lengviau sužeistai Karo departamento sekreto- 
Rvto.j jis apleidžia Šveicari- Susirinkusiųjų tarpe kilo iius Hurlev’as.prezidentų Hoo 
jų- pasiauba. Iškilmės nutrauktos.1 ver’į vadina didžiausiuoju kra

Nusiginklavimo konferenci- Visų sritį apsupo kariuomenė, što didvyriu.
jos suvažiavime šis tas pavir- Keturi įtariamieji suimta. į Sekretorius pareiškia, kad 
šutiniai svarstoma, kad tik ne----------- -------- prezidentas daugiau už visus

VADINA DIDVYRIU

NEW YORK, bal. 29. -

būti vokiškas ir paimtas atgal 

— tai 90 procentų vokiečių o- 

balsis.”

----- '■------- —- Į “Lenkijos ir Lietuvos rei-
BEVAISTIŠKI GYDYTOJAI kalų bendrumas Baltijos jū

ros klausimu kiekvienam vra

škia, kad motina kūdikį visiš 
kai buvo apleidusi.

Žurnalas “Literary gydytojų, t .y.to
susekė, kad ii 48-ių 46-ios va- žm„„eg w
lstybės yra šlapios, o kitos 

į dvi griežtai nusistačiusios už 
\ prohibicijų.

NUŠOVĖ BEGINKLI 
ŽMOGŲ

Amerikoj veikia apie 36,000 aiškus. Lietuvos politika, kuri 

tiki, kad išlaikvs Klaipėdų. 

draugę linkėdama Vokietijai 

pasisekimo jos akcijai už Pa-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

BRĄWLĘįY, Cal., bal. 30. 
— Vakar čia. iš apylinkėse at- 

marį ar Dancigu, pati save į jaustas smarkus žemės supur- 
javimų” išmoka apie 125 nii-įžudo. Ir Kaune ir Varšuvoje' tymas. Mieste vos nekilo pa- 
lijonus dolerių. reikia rimtai ir neatidėliojant siauba.

------------------ j pagalvoti, kaip pašalinti iš sa-
PLĖŠIKO PAŠAUTA ntykių tų nesųmonę, kuri skal- 

------------ do lenkų-lietuvių solidarumų

kių vaistų. Krašto gyventojai 
jiems per metus už “gydyto-

DAUG ŽMONIŲ LAI
DOTUVĖSE

CONNERSVILLE, Ind., ba- j Keturi plėšikai puolė par Baltijos jūros klausimu.” 

land. 29. Netoli čia vienam ^uotuvę, 2104 So. Washtenaw---------------------------------

būti be jokio veikimo. 
Prancūzijos vyriausybė sa

vo keliu pranešė, kari ji nusi
ginklavimo diskusijų Ženevo
je nepradės iki gegužės mėn. 
18 d.

SUKILĖLIAMS PASKELB
TAS KARAS

kitus sėkmingai kovojus prieš 
bloguosius laikus.

ĮSAKYTA NEBALSUOTI

MANAGITA, bn,l. 29. — Ni- 
karagūos respublikos kongre
sas paskelbė karų krašto, suki
lėliams.

Karo departamentas po to
------------- j kai kuriose srityse paskelbė

TOKIJO, bal. 29. — Japo- Į karo apgulų ir pradėtas vei- 
uų vyriausybė savo atstovui! kimas prieš sukilėlius.
T. Sųjungoje įsakė nė kokiu į
būdu nebalsuoti, jei 19-os na-J 
rių komitetas balsuos už ko
kią nors’ rezoliucijų japonų 
kariuomenės ištraukimo iš Ša- 
ngbajaus klausimu.

PERTAISO MOKESČIŲ 
PROJEKTĄ

WASHINGTON, bal. 30. — 

Senato finansų komitetas per-

------------------- įtaiso skiriamų naujųjų moke-
TOKIJO, bal. 29. — žinio- sčių projektų, kurį žemesnieji 

mis iš Harbino, japonų ka> j kongreso rūmai pravedė. 'Kai 
riuomenė Hailin’o apylinkėse kuriuos mokesčius mažina, ki- 
Mandžiūrijoj, nukovė apie 200 tus didina, o dar kitus visai 
kinų sukilėlių. pašalina.

SENATAS NUTRAUKĖ 
SESIJĄ

SPRINGFIELD, III., bal. 
30. — Valstybės legislatūros 
senatas vakar nutraukė spe- 
cialę sesijų.

Žemesnieji rūmai dar pasi
liko. Ateinančių savaitę jie ap
sidirbs su senato pravestais 
sumanymais ir taip pat ilk 
kriks.

ŽAIBO UŽMUŠTI

BEAiUMONT, Tex., bal. 30. 
— Žaibo užmuštas George 
Moss’as, 30 m. amž., ir jo 
vienerių metų amž. kūdikis
mergaitė.

ūky šerifas Woodward’as nu
šovė beginklį žmogų C. Plou- 
gb’ų, 45 m. amž., įtariamų al
koholio dfirbirhe. šerifas tei
sinasi tuo, kad nušautas no
rėjo pabėgti.

ANT NAMŲ STOGO 
SMUKLĖ

NEW YORK, bal. 29. —

avė. Pavojingai pašauta par
duotuvės saviniųko žmona, ku
ri netikėtai įėjo į parduotuvę, 
kada plėšikai jos vyrui grą-

RETAS PAUKŠTELIS

Kerpiškiai (Papilio valsč.). 
Čia neseniai buvo sugautas

Vakar Ciceroje po gedulin
gųjų pamaldų Švenč. Marijos 
P. bažnyčioje palaidota^ Cice
ro miesto nesenai piliečių iš
rinktas naujas kolektorius Fr.

sino. Piktadariai nieko nepa-iįdomus paukštelis, — beveik Cuehna, kurs anądien žuvo au-
grobę paspruko. žvirblio didumo pelėdytė, Visi

___________ gėrėjosi įdėmiu ir visai nema-
SUMOKĖTI MOKESČIAI j lytu paukšteliu. Vietos girinin- 

_ ______ (kas aiškino tų paukštelį esant
Iki vakar Cook’o apskrity nenormalia, išsigimusia pelė

je mokesčiais surinkta 104 mi-
Prohibiciniai agentai susekė lijonai dolerių. Nėra nė tre 
ant 21-no aukšto namų stogo 
puošniai įtaisytU| smuklę, kur metus, 
svaigieji gėrimai atvica; buvo )

da. Tokių gana dažnai galima 
sutikti. Pųskūi pelėdytei žu

čios dalies mokesčių už 193o(vus (katinas jų suėdė), iš ge- 
| rian paukščius pažįstančių 
žmonių teko sužinoti, kad tai

parduodami.

MIRĖ BUVUSIS PRE
ZIDENTAS

PARYŽIUS, bal. 29. — Mi
rė buvusia Argentinos respu
blikos prezidentas J. Fr. Uri-
buru, 64 m. amž.

GAVO MEDALI [buvusi ne išsigimusi, bet visai
------------ normali žvirblynė pelėda. Ši

Sherman’o viešbučio vyriau i pelėdų rūšis mūsų krašte esa- 
sių.įam virėjui J. Gazabat’uijnti labai ireta.
Prancūzijos vyriausybė pri pa j -------------------
žino medalį už jo pasitama KVIEČIA { TARPTAUTINI

tomobilio nelaimėje ant elek- 
trikinio geležinkelio.

Laidotuvėse dalyvavo dau
giau kaip 3,000 žmonių. Buvo 
ir visa miesto valdyba.

PRANEŠIMAS

Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 
vietinio skyriaus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, Gimimo Pa 
neles Šv. par. svetainėje. Pra 
šome visų narių skaitlingai su 
sirinkti. Valdyba.,

vimus prancūzų naudai.

PLATINKITE “DRAUGA*

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES* — Iš ryto numatomas 

Šių metų rugpiūčio 24- 31 lietus; šiandien kiek šalčiau.

GENETIKOS KONGRESĄ
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C DIENOS KLAUSIMAI

GEGUŽES PIRMOJI

Gegužės mėnesio pirmoji diena yra va
dinama darbininkų diena.

Bent vienų dienų metuose darbininkai 
tari turėti išimtinai savo reikalams gvilden- 

*ti ir jų tinkamomis priemonėmis švęsti.
Toji darbininkų šventė turėtų būti šven

čiama ne vienam kuriam krašte, bet visame 
pasaulyje.

Darbdaviai ir bendrai turtuoliai, be abe
jojimo, labai nenorėtų, kad darbininkai to
kių dienų turėtų ir jų švęstų. Aišku. Jie bi
jo, kad tokia šventė darbininkų labiau nesu- 
vienytų, nesuorganizuotų. Rimtas, organizuo
tas darbininkų veikimas kapitalizmui netinki.

Gaila, kad gegužės pirmoji nėra visų 
darbininkų šventė tikra to žodžio prasme. 
Jų monopolizavo socialistai ir komunistai ir 
dėl, to ji šiandien labiau tinka vadinti socia
listų, ir komunistų diena.

Socialistai ir komunistai savo netaktu, 
tuščiu įsikarščiavimu, niekuo nepagrįsta re- 
volįucine dvasia, kova prieš religijų ardo 
darbininkų vienybę. Savo kurstymais gegu
žės pirmųjų dienų išžudo nemaža žmonių, 
prilieja nekalto darbininkų kraujo ir tuo 
savo elgesiu pakenkia darbininkų reikalams, 
paaštrina kapitalistų kovų prieš darbininkus 
ir iš kovos lauko išstumia rimtųjį, pastovųjį 
darbininkų elementų.

® Kapitalistai kaip tik to ir nori. Jie džiau- 
giaci, kad socialistai ir komunistai sėkmin
gai ardo darbininkų vienybę, kad bendrų vi
sų darbininkų šventę jie paverčia'tik sųvo 
švietė. Kapitalistai gerai supranta, kad to 
•tenaento . yra mažuma, kad jis nerimtas ir 
dėl to su juo nesiskaito. Atėjus gegužės 
xnėn. pirmai dienai, jie iš anksto žino, kad 
socialistai ir komunistai pridarys visokių eks
cesų, į kuriuos įsimaišys policija ir savo 
buožėmis užbaigs visų tos dienos “darbinin
kų sąjūdį.”

Taigi, ir išeina ne darbininkų kova prieš

činčikų Kostas

NEVYKUS SALVĖ
(Romano “Pavergtieji Broliai” 

fragmentas)

(Tęsinys)
Pirkioje kilo triukšmas ir aiinanavi

Jonas viduasly iškėlęs aukštyn ran
kų*, tarei, iš aukštybių prašęs pagalbos, 
liMHpriešindamas kai jam dvejais gran
diniais kausto rankas, negalėjo suvokti 
kat čia darosi. Jis manė, kad policija, 
Beteidusi jam apsigyventi prie motinos, 
ištrems atgal į Lietuvę. Nejausdamas 
jokio nusikaltimo, kiek drebėdamas, Jo- 
fia* paklausė komendantų;
į— Kam mane kaustote? Kur vešit?

, — A, bandite! — ironiškai nusišyp- 
s, smogė jam į galvų komendantas.— 

Atgyvenai savo amžių. Užteks tau mūsų 
flVMTus plėšti. Rytoj sušandysim tave, 

šunį.
Jonas negalėjo suprasti rūstaus ko- 
ianto žodžių, tačiau jau nujautė, kad

negerai, nujautė, kad esųs suprovo

• a • f

kapitalizmų, prieš išnaudojimų, bet socialis
tų ir komunistų muštynės su policija.

Dėl to kol kas gegužės mėn. 1 d. dar 
negalima vadinti darbininkų švente. Gaila.

Rodos, bus vietoje šia proga priminti, 
kad visokio plauko socialistams darbo žmo
nių gerovė ir nerūpi. Vyriausias jų tikslas 
yra skleisti bedievybę, kovoti prieš religijų.
Tai gerai matome Rusijos gyvenime.

Leonas XIII enciklikoje “Rerum Nova- 
rumi” su nepaprastu aiškumu yra nurodęs 
koks piktas darbo žmogaus priešas yra pa-
siBlėpjs po raudonąja kauke. Neišdžiūstantie- val8t „ relkįJO tiktai 3G 
ji darbo žmonių kraujo latakai Sovietų Ru- J . .
sijoje perdaug dažnai ir per skaudžiai pa-'v . ^a / oralinės
tvirtina Didžiojo Popiežiaus įspėjimo teisin-Įva^ 08 onstitucijos pataisa 

liktų pamatiniu įstatymu vi-

Leonas XIII gyvai, atjautė šių laikų ne
laimes ir dėl tų aiškiai nušvietė kelius, ku
riais eidami galėtume tų nelaimių išvengti.
Jis įspėja tautas ir valstybes grųžinti gyve
nimai! pamintų krikščioniškų teisingumų; rei
kalauja, kad darbininkai-drauge su kitais pi
liečiais būtų pašaukti į valstybės darbų, pa
šaukti ne kaipo vargšai ar maištininkai, bet 
kaip žmonės ir piliečiai.

Enciklikoje “Rerum Novarum” aiškiai 
nurodomos socialistų klaidos ir skaudžios 
jų kurstančio veikimo pasekmės. Katalikai 
karštai raginami į socialinį veikimų. To ra
ginimo tikslas visai suprantamas. Socialis
tų smurtas gali-laimėti tik ten, kur apmiršta 
ir nustoja veikęs krikščioniškas teisingumas.
Ir jų kerštingas mokslas randa dirvų tik tuo
se kraštuose, kur nebėra krikščioniškosios 
žmogaus meilės, kur sumindžiota žmogaus 
vertė.

Kada socialistai ir komunisiai rytoj, ge
gužės pirmųjų, tnuksmaus, skelbs savo vei
kimo programoj įrašytų kerštų ir'neapykan- 
tų, gal nemaža tais pačiais sumetimais ir

V. M. Stulpinas

PROHIBJCUA IR'NEDARBAS
(Tęsinys)

Connccticut, New Jersey ir 
lihode Island valstybės atsi
lakė patvirtinti federalinės 
konstitucijos pataisę, apie pro 
hibicijų. Tuo būdu prohibicio- 
uistai, arba “sausieji”, surin-

“January 29, 1919” ir dėl toj 
visiška prohibicija turėję pra
sidėti metais vėliau nuo jos 
paskelbimo dienos, bet daug 
teisių žinovų laikėsi nuomo
nės, kad prohibicijos priedas 
likosi įstatymu, arba konsti-

ko 18 priedo patvirtinimiui ųs^ųcijos pataisa, nuo tos die
nos, kada 36-ji valstybės mi 
nėtų pataisų patvirtino, bū 
tent — sausio 16 d., 1919.

Tuo būdu, laisvos Ameri- 
soms 48 valstybėms ir įvai-. kos Jung. Valstybės susilaukė

žmonių kraujo pralies, krikščionys darbinin- ; 
kai, stovėdami nuošaliai nuo tų griovikų ir 
darbininkų išdavikų, rimtai tesprendžia dar
bininkų klausimų, tesiorganizuoja. Kiekvie
nas rimtas darbininkas turėtų įsiskaityti Le
ono XIII “Rerum Novarum,” kad aiškiai pa
žintų tų išganingų kelių, vedantį į tikrų, no- 
apgaulingų darbo žmonių gerovę. '

rioms teritorijoms bei saloms.
18-jo priedo rezoliucijoje 

buvo pažymėta, kad minėtų 
federalinės valdžios konstitu
cijos pataisų turi patvirtinti 
ne mažiau kaip 36 valstybės 
7 metų laikotarpy nuo dienos, 
kada tų rezoliucijų priėmė J. 
V. senatas (Dec.- 18, 1917). 
Todėl, kaip matome, nepraėjo 
nė pusantrų metų, kaip reika
laujamas skaičius valstybių 
legislatūrų tų konstitucijos pa
taisų patvirtino. Dėl ko taip 
greitai įvyko? Viena priežas
tis buvo, galima sakyti, tai 
pasaulinis karas, dėl kurio 
šimtaprocentiniai patrijotai 
rėkė, kad įvedus, visuotinę ir 
priverstinę blaivybę, daugiau 
pinigų bus galima sutaupyti 
karo laimėjimui. Kita priežas
tis: dėl to, kad jau 24 valsty
bės pirmiau buvo sausos. Šios

tos visuotinės blaivybės, kuri 
pradėjo formaliai veikti nuo 
1920 metų sausio 16 d.

Prohibicijos vykdymas

Ir taip J. V. piliečiai palan- 
gva pradėjo patirti, kokių di
delę klaidų jie padarė, praves- 
dami visuotinę prohibicijų, ar-

PASTAB£L£S

-Vokiečiai jau paleido iš kalėjimo Lietu
vos socialistų šulų Plečkaitį, kuris anais me
tais su Pilsudskio pagalba rengėsi nuversti 
Lietuvos vyriausybę ir, žinoma, Lietuvę Pil
sudskiui pavesti. Laisvas yra ir p. Volde
maras^, kurį Plečkaitis norėjo “pasveikinti” 
jam grjžtant Lietuvon per Vokietijų. Pleč
kaitis vėl vyks Lenkijon. O kur pasidės p. 
Voldemaras? Gal ir jam Pilsudskis kokį dar
bų galėtų surasti?

, “Rytas” ir vėl nubaustas pinigine pa
bauda ir buvo sustabdytas tol, kol toji pa
bauda bus sumokėta. Ar tik nesnustelėjo 
spaudos cenzorius ? z

kuotas ir atsidūręs į to pačio Dubovskio 
rankas, kuris jam esant pasieny paspru
ko iš rankų. Netikėtai ir visai nesidomė
damas, įsižiūrėjęs į policijos būrį, užpa
kaly ant suolo jis pamatė civiliškuos dra
bužiuos su balta galiūnine juostele ant 
kaktos jaunų dienų draugų Jakutį. Jis į 
šyptelėjo savo draugui ir norėjo kažkų 
pasakyti, bet komendantas Dubov’skis, taip 
spyrė jam koja į šonų, kad Jonas neiš
laikęs krito ant žemės.

Motina, pamačiusi kaip jos viėnturtį 
sūnų kankina, neištverdama širdies skaus
mo, apalpo.

Kai motina atsipeikėjo, pabudo iš ne
lemto gilaus miego, sėdėjęs kampe Ja
kutis primygtinai grasindamas reikalavo 
ruošti vakarienę. Jis jau anksčiau pa
siuntė policininkus padaryti smulkių kra
tų ir, radęs sviesto puodų, pintinę kiau
šinių, o pakrantėj kabant lašinių paltį 
atnešęs padėjo viskų ant stale ir reika
lavo. kad šeimininkė keptų.

Jonas, sėdėdamas asloj surakintom 
rankom ir kojom, galvojo kodėl taip greit 
pasaulis virto šiukšlių duobe, kodėl žmo

nės už nutrintus kelis varinius centu* iš
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Paminklas nežinomam kareiviui nacionalėse Arlington’o 
kapinėse. Paminklas padirbtas iš vieno Colorado’s marmuro 
gabalo. '

niais neateis girti, bus atsar- dėjimų, ir nors viešai kalbė- 
gesni prie mašinų, mažiau ne-

ba kitaip sakant laikydami.,- iS lo J™8’ ir <*>rbi”n:
si pasyviai ir leisdami savo ko se'myna buS MaterlJa“a‘ 
valstybių legislatūroms pa
tvirtinti tų 18-jį konstitucijos 
priedų. Juk reikia pasakyti, 
kad tikrybėje paprasti eili
niai piliečiai visai nebuvo at
siklausti; ar jie sutinka įvesti 
prohibicijų, ar ne. Jokio vie
šo ir visuotinio visose J. V. 
balsavimo, arba referendumo, 
nebuvo tuo klausimu daryta.
O tiktai, kaip matėme, fede
ralinės valdžios kongresui 'ii 
senatui priėmus rezoliucijų pa 
daryti visas J. V. sausomis,

valstybės jau turėjo savo pro-, tapo ta rezoliucija pavesta va- i lijančių milijonierių ir šiaip

davo tokiais miglotais saki
niais, kad sausas suprato, jog • < . 
būsimas atstovas rems prolii- 

geriau aprūpinta. Mat, jis, bicijų, o šlapias, kad nerems 
darbininkas, neturės kur savo jos. žodžiu, saliūnų priešinin- 
uždarbį pragerti, daugiau ! kų sųjunga pasikinkr savo ve- 
pirks visokių prabangos daik-jžiman didžiumų valstybių at- 
tų ir, žodžiu, gerbūvis ir lai- stovų ir kongreso bei senato 
mė žydės ir klestės visose J.' narių.
V. taip, kad net kitos pašau-1 Tuo būdu tad sausieji fana- 
lio valstybės J. Valstybėms tikai, saliūnų priešininkų są- 
tos laimės pavydės ir statys (jungos vadai, turėdami kuri
jas pavyzdžiu. _ grėsė ir senate didžiumų savo

Ir dėl to tai saliūnų prieSi-j ištikim« žalininkų, paairem- 
niakų sąjungai pavyko «rin-ldami 18'iu pri^MeMo tie
kti ii Amerikos fabrikantų,į sio« ir asmens, lai-
pirklių, savo kraštui gero ve- sv« ^varžančius įstatymus,

hibicijos įstatymus, prieš įve- lstybįų legislatūroms 
dant visuotinę prohibicijų vi-J tinti.
šame krašte: Alabama, Arizo
na, Arkansas, Colorado, Geor- 
gia, Idaho, Iowa, Kansas, Mai 
ne, Michigan, Mississippi, Mo
ntana, Nebraska, North Ca.ro- 
lina, North Dakota, Oklaho- 
ma, Oregon, South Caroliha, 
South Dakota; Tenessee, L- 
tah, Virginia, Washington ir 
^West Virginia.

Prohibicijos priedo prie fe
deralinės konstitucijos patvi r-

patvi -

Ir kadangi visi krašto gy
ventojai nebuvo atsiklausti 
tokiame svarbiame socialiame 
klausime, kaip asmens laisvės 
suvaržymas, (t. y. net įstaty
mais nurodant, kų kiekvienas 
pilietis turi valgyti ir gerti), 
tai vadinamajai Anti Saloon 
League buvo nesunku papirk
ti kiekvienoje valstybėje rei-s
kalingų skaičių atstovų, kad 
jie patvirtintų tų 18-jį konsti

pasiturinčių žmonių milžiniš- 
krffe sumas pinigų visiškos pro 
hibicijos vykdymui visame J. 
V. krašte. Ta saliūnų prieši
ninkų sųjunga pasidarė vy
raujanti jėga visose J. Vals
tybėse. Turėdama gana pini
gų ir įvairių prohibicijos rė

dei kurių (kaip toliau pama
tysime) šimtai tūkstančių 
šiaip gerų ir ramių piliečių 
tapo kriminalistais, nesuskai
tomus milijardus dolerių tur
to sunaikino, ir nuostolių pa
darė visam kraštui. Kai tik 
praėjo metai nuo 18-jo priedo 
paskelbimo dienos, t. y. sausio

mėjų užtikrinimų, kad reika- 1920 metais, tuojau pra- 
lui esant bus paramos kiek rei 
kės, ji varė agitacijų kiekvie
noje valstybėje per eilę meti], 
kad būtų išrinkti tiktai tokie

tinimų formaliai paskelbė sau- tucijos priedų. Mat, ta And 
šio 29 d. 1919 m. valstybės; Saloon League buvo taip pla-! 
sekr. pavaduotojas Frank L.
Polk’as, nes tikrasis valsty
bės sekrtorius Robert Lansin- bei pramonininkų ir pirklių 
g’as tuo laiku dafyvayo Pary-jir šiaip turtuolių,* kad, priė- 
žiau taikos konferencijoje. Ir į mus visuotinų prohibicijų, jų 
nors tas “palaimintas” prohi-j darbininkai bus daug patva- 
bicijos priedas būvo datuotas | resni prie darbo, pirmadie-

čiai išplėtus savo veikimų ir, ^ros arba kongreso ir sena- 
buvo apsukusi galvas daugy- atstovu tegalėjo būti išrin

ktas tokis žmogus, kuris pa
sižadėjo tai sųjungai balsuoti 
už prohibicijos įvedimų. Kur 
negalėjo to padaryti

sižada savo tėvų gimtinės ir viso kas 
brangu. Juk jo buvęs draugas, dabar 
didžiuodamasis baltu galiūniniu kepurės 
dirželiu, anksčiau nemokėjo nė žodžio len
kiškai; ir štai jau dabar nekaltu žmonių 
krauju spėjo pasidaryti rajono viršinin
ku.

Jakutis, N. Švenčionėlių VI rajono 
ravira, kilęs iš Kodanėnų valsčiaus, Kar- 
donų kaimo, tortingos lietuviškos šeimos. 
Iki 1920 metų, kol galutinai lenkai oku
pavo Vilniaus kraštų, ir Švenčionių aps
krity neatsirado policininko Brisiaus žy
maus dezertyrų — lietuvių gaudytojo, jis 
daugiau simpatizavo lietuviams ir dažnai 
grūmodavo mėlynajai policijai. 1920 m. 
pabaigoj, atsiradus Briaiui, jis pinigų ir 
blizgančio erelio masinamas, pasidavė jo' 
įtakai. Po neilgo laiko lietuvių dezertyrų 
šnipinėjimo jis už stropumų ir sumanu
mų buvo pageltas Švenčionėlių VI ra
jono ravira, kur ir nūn randame jį toj 
pačioj tarnyboj dirbant kartu su Kūri
nu, Vladu, komendantu Dubovskiu ir po
nu Bortkevičiunu

Dubovskis ir Jakutis dar su šešiais 
pr licinittk'ais vakarieniavo.

.A*:-L.

dėjo veikti sausojo įstatymo 
vykdymo mašinerija. Tuojau 
prasidėjo areštai ir teismų 
baudimai už alaus, degtinės ir

atstovai, kurie pasižadės bal- kit<* spiritinių gėrimų dirbi 
suoti už prohibicijos įvedima.

Taip kad valstybių legisla-

viešai,

mų, pardavimų arba perveži
mų^

(Bus daugiau)

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

tai gaudavo slaptų jų pasiža-! kurie garsinasi jame.
— Gal iki ryto pristatysim jį, — su

niurnėjo springdamas dešrų Dubovskis.
Jakutis žvilgterėjo į surakintų Jonų 

ir nenorėdamas, kad Kavaliauskai girdė
tų, tyliau ištarė:

— Tai ir visas jo gyvenimas...
Laikas slinko palengvėle, kaip džio

vininkui mirties šešėlis kiekvienų minutę 
atnešdamas vis naujų nematytų baisu- i 
mų, smūgių.

Kai kabojęs prie sienos laikrodis iš 
mušė dvylika ir pirmasis gaidys užgic-1 
dojo, policija su savo auka pradėjo reng
tis.

— Jėzau, Marijai — pasigirdo moti
nos balsas,, ir ji apkabinusi sėdinčio as
loje sūnaus kaklų verkdama bučiavo jį.

Šįkart motinos širdis plyšo, kaip gra
nata mūšio lauke. Nors tikrai ir nežino, 
kur jog šunų išveš, tačiau motiniška ši r- 
di* jaučia, kad jau paskutinį kartų ji bu
čiuoja jo kaktų, ir amžinai skiriasi su 
juo.

Kai motina, neklausydama įspėjimo 
atsitraukti, vis dar apsikabinusi sūnų bu
čiavo, vienas policininkų, Jakučiai mirk- 1 
telėjus akimi, smogė šautuvo buože jai į

krūtinę ir, pasikvietęs daugiau draugų, 
pakėlė Jonų nuo aslos.

— Jau tau, bandite, nereiks daugiau 
plėšti pono Bortkevičiaus, — ironizavo 
kai kurie.

— Jasdal — suriko komendantas ir, * 
atidaręs pirkios duris, švitindamas ran
koj elektros lemputę, kaip perkūnas vėl 
užtrenkė jas.

Ore lijo. Naktie buvo tamsi, kaip šikš
na. Netolimam Ragučių kaime buvo gir
dėti liūdnas šunų staugimas. Buvo gir
dėti, kaip nuolat tolo arklių kanopų try
pimas įr retkarčiais pro silpnus elektros 
spindulius buvo matyti baltuojant tarp 
dviejų arklių velkamas nelaimingo žmo
gaus kūnas.

Ir oras buvo tamsus, kaip jo ateitis.
1

An&o ryta*. Pro nestorų mūro sienų 
buvo girdėti raktų žvangesys ir varsto
mų durų girgždėjimas.

Čia pat už durų ištisų naktį bambė
jo dviejų vyriški balsai.

— Tu Kovalevski? — užklausė įėję 
trys dikti vyrai.

(Daugiau bus)

I
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NEPAPRASTOS LENKTYNES
VIENUOLIKA KONTESTININKU VA- 

KAR LAIMĖJO NAUJAS POZICIJAS

VILNIAUS REIKALAI
— nė vienas. Klausimas: kur timas kiek galint neklaidingai Urbšys išarė pirmutinę ir pla- 
geriau sutvarkytas judėjimas? ir objektyviai suprasti mūsų į čitj. vagą šiame pūdyme.

Stancikas laikosi savo vietoj. Varakulis pralenkė 
Rašinskienę. Stulginskas, Mandravickas, Va- 
rkalienė, Petrauskas, Gilienė, Aukškalnis, j valomam važiuotų 

Kazlauskienė, Pabijonaitis, Žvirblis, Gaižau- lvaik-vnnu ir apribojimui

skas smarkiai eina pirmyn , . , Hr 7 i gal ir nebūtų mums įdomus,
,, 1 un. M _ 7”. 1 V uei’ ta Pr°Sa’ užsimiršęs laik-Vakar “Draugo vajaus balsu skaičius buvo ištiesi) di-! ... , •i • i i i* - i L r o • 7 ; raštis nebūtų vaizdžiai nupie-kontestminkų lenktynėse bu-I delis. Sveikiname p. Žvirbli

VILNIAUS NUSMUKIMAS autobusas, o kas valandų iš-
----------- kleręs taksi. Kaip tik ta di-

Vilniaus lenkų “Slowo”pa džiųja gatve, kuria nuo balan- 
skiria kibai piktų straipsnį džio 1 d. bus ‘reguliuojamas’
nesenai Vilniuje įvestam pri- ir apribojamas judėjimas!

mo Kaimietis atvažiuoja j rin-

Atsakymas: kaipgi, Vilniuje. 
Štai, prie ko okupantai mū

sų Vilnių privarė.

vo tikra audra. Vienuolika 
kontestininkų kovojo su savo 
oponentais u ž pirmenybes. 
Kai kurie iš jų daug laimėjo, 
užkariaudami naujas pozici
jas. jBet daugiausia laimėjo 
Varakulis ir Žvirblis.

i
i

su tokiu žygiu ir linkime ko 
geriausių sėkmių — iki kon- 
testo baigos nuplasnuoti net 
į pačias viršūnes.

Einant lenktynėms tarpGai 
žausko ir Kondrato, vakar 
spėliojau — kuriam jų teks

Vakar Janušauskas dėjo pa garbė Sutkų pralenkti ir Žvir- 
stangų, kad išmušus Rašius-i bliui kovų paskelbti. Atrodo, 
kienę iš antros vietos. Ko Ja-1 kad ta garbė teks Gaižaus
nušauskas neįstengė padaryti, 
tai šiandie padarė Varakulis.

Janušauskui užsimojus ant 
Rašinskienės, staiga pakilo 
Stulginskas ir, pralenkęs Gu- 
bvstų,- tik už šimto žingsnių 
atsistojo nuo Janušausko. Ką 
dabar darys Gubysta, palikęs 
toli užpakaly? Įdomu, kokie 
lenktynių daviniai bus atei
nantį antradienį.

Staniuliui, Varkalienei, Pe
trauskui, Gilienei ir kitiems 
pradėjus ‘ smarkiai eiti pir
myn, Mandravickas, matomai, 
nusigando ir dėl to daug pa
stangų deda,

kui, nes šiandie jis Kondratųli 
toli užpakąly paliko. Sutkų 
jis gali greitai pralenkti (ži
noma, jei tik šis nesipriešins), 
bet su Žvirbliu jau kita ro- 
kunda.
, Palyginkit vakarykštį auk
ščiau minėtų kontestininkų 
stovį su šios dienos stoviu. 
Pamatysite didelę jų pažanga 
lenktynėse.

V. Stancikas, 1706 W. 47

šęs nusmukimo, prie kurio 
Vilnių privarė okupantai. Čia 
paduosime charakteringesnes 
to straipsnio vietas.

1910 niL, rašo lakraštis, Vil
nius turėjo 181 tūkstančių gy
ventojų. Po dvidešimt dviejų 
metų sunkaus gyvenimo turi 
197 tūkstančius, arba 16 tūks
tančių daugiau. Toks jo natu- 

j, ralus prieauglius. Tiesa, jis 
visai penatūralus. Pikčiau:

kų. Kiek jų atvažiuoja, gali
ma ant pirštų suskaityti. Vis
kas pigu, į bumų įdėti nėra 
ko, parduoti dar labiau, o jei- j apmokai lietuvių ir svetiino- 
gu tenka kų parduoti, tai už lnis kalbomis raštų. Žaliavos 
tokius grašius, kad neišsimo-versmill šiam klausimui taip

teises ir pareigas dėl savo so
stinės. Ekonominiu, istoriniu, 
etnografiniu ir juridiniu raš
tu jau stiprokai įsitvirtino- 

SVARBI KNYGA VILNIAUS me Vilniaus žemėj. Tačiau at- 
KLAUSIMU ! likę tų didį dariny savo kuklio-
------------- 4nis priemonėmis, lėšomis ir

Juozas Urbšys parašė kny- pareigomis, mes tebejaučiame 
gų: “Medžiaga Vilniaus gin- toj srity spragų. Iki šiol dar 
čo diplomatinei istorijai.” neturėjom mūsų diplomatinės
,7.. . . v . . , . veiklos sintezės Vilniaus gin-
Vilniaus ginčui jau turime

če. Ir dabar čia, iš teisybės 

ir iš džiaugsmo sakykime, J.

Diplomatija yra menas ge
rai vesti viešuosius reikalus 
tarp valstybių; tie, kurie laiko 
savo rankose tautų likimų, ga
li, net ir nekenkdami patrio
tiniam egoizmui, padaryti sta 
mbių klaidų. Norint šių klai
dų išvengti, rizikingai tautų 
ateitį neužangažuoti, pataria
ma diplomatui būti dešimt ka
rtų atsargesniam, negu Maza- 
rini, ir sugebėti labiau save

(Tęsinys 4 pusi.)

ka į miestų ir 10 kilometrų 
važiuoti. Bet. todėl kokie pa
lengvinimai!

Arklys nepažabotas

pat netrūksta. Tas mūši) tau
tos gyvybinis rytų miesto o- 
ru alsavimas vis ir vis labiau 

j suauga su lietuvių tautos li- 
Pro';kimu. Tas pažymys raudonu

tokolas, lentelės nėra - pro-|sifllu driekias 
tokolas, ne ten važnioji-pro- ,:ariow uteratūr,. Išlikimo
tokolas, ne taip veži — proto
kolas, įtartinai atrodai—pro
tokolas. Net girdėti, kad jei 
kuris kaimietis atvažiuos į

. miestų po gegužės 1 d., nesi-
tai visai nėra juokinga. Bent | skutęs. tai tur& moWti pa 

prisimena* baudą bedarbių naudaį. Turi

būti tvarka. Be to, krizė: per 
daug yra bedarbių policinin
kų. v

O žiemų su sniegu ir jo va
lymu tas pats buvo. Tegul tik

potencija, beįsųmoninant tų iš 
Lietuvos nepriklausomybės pi
lnaties išaugusių idėjų ima | 
reikštis valstybingumo pajau-

ftiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiimiiimimiiimiimiiiiiiiiiš

| 10 Tukstančų Šlako Į 
I Galutinas Išpardavimas 1

tiems, kurie dar
koks buvo judėjimas Vilniuje 
1912—13 metais. Bet todėl tik
rai juokingas tas neegzistuo
jančio miesto judėjimo “regu
liavimas”, ir tai labai skrupu
lingas, labai intensyvus, kaž
koks atkaklus, pasiutęs regu
liavimas, lyg nieko geresnio

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

T1, K1ftn(.tinebūtlJ veikti’ lyS iš tiknOT
St., Clucago, III...........510.099 h- - s - , •’ y | tie negausus žmones, kurie

dar važinėja po mirštantį mieP. Varakulis, 724 West !8 
St., Chicago, III......... 509,010

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstii, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, ’g 

kuris sargas nesugramdo jo į j.ajna $300 ,3
egiptiškas piramides _ tuoj | -Smmtasis' Ra-stas, Senojo ii 
protokolas! Čia tau ne univer- Testamento In. Psalmių kny- Į 

1 si tetas, čia nereikia galvoti.'
č.ia įsakymas, paliepimas, ap

stų būtų atsakingi už jo ap'.ci-
O. Rašinskienė, 1639JS. 5<l į dim|į> ištuštėjimu nusigyveni- 

mų ir suelgetėjimų. Kuriemskad pasiekus Avė., Cicero, III......... 509.090
pusmjlijoninį balsų skaičių, A. Stulginskas, 1628 S. 56
kad nesidavus kitiems pra- Avė., Cicero, III......... 508,200
lenkti. , A. J. Janušauskas, 1301 S.

Didelė vakar kova ė,o tarp į 50tl, Ct., Cicero, III. .. 508,300 į boti judyi miesto 
\ arkahenes, Petrausko ir Gi-1 F, Gubysta, 4355 S. Mozart

St., Cliicago, III......... 507,100
V. R. Mandravickas, 815-45

galams juos kankinti!
Dėl miesto storastijos nuta

rimo nuo balandžio 1 d. apri-

lienės. Visi trys stengėsi kits 
•kitų pralenkti, visi trys žy
miai pirmyn pasivarė, tačiau 
lenktynių stovyje visi pasili
ko — pe senovei. Žiūrėsime, 
kas dėsis ateinančių savaitę.

Garietis Aukškalnis vėl at
gabena bodų naujų balsų ir 
žymiai sutrumpino tarpų Gry
bui pavyti. Išrodo, kad neuž
ilgo Grybui tikrai pasidarys 
karšta.

Savaitę, ar daugiau, nesiro
džius Kazlauskienė vakar taip 
pat žymiai pasivarė pirmyn. 
.Ii pasiryžus vytis ir pralenk
ti Valančių. Žiūrėsime, ar pa
vyks jai tas žygis.

Pabijonaitis irgi nestovi

linkraštis, parėdymas ir uni- 
fikacija. Taip yra Varšuvoje, 
taip turi būti ir Vilniuje. Irgi 
atsirado regionaiistas, kuris 
norėtų, kad Vilniuje rogėmis 
važinėtus!

Ir nuolat reikia kovoti su 
žmonėmis, nes yra tamsūs ir 
žiūri į rytus. 0 Vilniuje vaka-laikraštis šitaip atsiliepia:

“Nuo balandžio 1 d. Primai . . ... .. . ...M-ij ... . „utr v x . rai, civilizacija, kultūra, net_ ! apriks, ar kas? “Važiuotų ja- „ ’ ._vv. ,. . .„
St., Kenoslia Wis 410750 ' i • .. . ■ , žmones mokė vaikščioti.?, ir iš-Įou, vvis. .. 4i,o,<ou dl mQ regullavnxias nuėsto

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, III. .. 377,380

M. Varkalienė, 6315 So. Lin 
coln Av., Chicago, III. 350,320

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

.................................. 339,490

Ag. Gilienė 3131 Emernld 
Avė,, Chicago, III. .. 330,890

Grybas. 2244 W. Adams 
St., Chicago, III........... 322,820

J. Aukškalnis. i354 Tlarri 
son St., Garv, Ind. .. 249,810

A. Valančius. 1226 S. 50

centre... Kokib judėjimo! Nė
ra — ar girdite, ponai?”

Esu, Vilniaus pirklių sąjun
ga paskelbė kumunikatų, kad 
prieššventinė apyvarta šiais 
metais sumažėjo 30-50 nuoš. 
palyginus su praėjusiais me- j 
tais. Taip yra su viskuo ir į 
taip yra visur. “Bet kuo Čia ’ 
kalti, sušunka laikraštis, tie1 
vargšai kaimiečiai su savo ve
žimais, kurie vis negausiau 
atvažiuoja į turgus? Į kokius !

mokė. Paryžiuje per Velykų 
šventes 50 žmonių buvo suva
žinėta ir 200 sužeista per ka
tastrofas gatvėse, o Vilniuje

ga, patarlių knyga, Eklezias- j g 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, Į g 
Plonais popieriniai^ aptaisais. į E 
Kaina $3.00.

Vado,vos Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo = 
Malonę, Sakramentus ir Mal 
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskūpas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali- 
ma gauti: • =

“DRAUGO” KNYGYNE | 
2334 So. Oakley Avenue, j| 

Chicago, III.

REX RADIO IR FINANCE CO.
3343 South Halsted Street |

Galutinas išpardavimas General Motors Radijų, VTC- S 
TOR, PHILCO, F ADA, BOSCH už negirdėtai že- | 
mas kainas.

Elektrikines radios po $1 9.00 ir aukse. |
Ęianai po $15.00 ir aukščiau. =
Nauji AValnut radio kabinetai po .. $4.00 i
Gaidos vertės 15—25c po ......... -................ R centus g
Lietuviški rekordai po ....... 19 centų Ę
Casb registeris vertės $300.00 už .... $65.00 I 
8 pėdų stiklinis sliow case už .. $20.00 I
50 šmotų cbina dish setas pO . «... $4.50 į
Day Beds po ........... $12.00 1
Galutinas išpardavimas tesis per 5 dienas =

K. LIUTKUS, managerius

REX RAMO IR FINANCE CO,
3343 So. Halsted St. Chicago, III. s 

. .................................................................... .

ant vietos.. Kasdien artinas į R<K»kwell st., Chicago 183,850 
prie Misiūno. Linkime jam Rėkus, 1850 Wabansia avė., 
ištvermės Misiūnų pralenkti, Chicago, III................. 173,410

turgus? — Apsaugok Dieve!”
Avė., Cicero, UI........... 224,5001 Apie Kazimiero mugę laikraš-

O Kazlauskienė, 4356 8 I tis jau rašė. Kadaise tai būta

o Misiūnui — nepasiduoti.
O, štai, ntelroseparkietis

Žvirblis—kų ir besakyti! Nu
stebs (Indėnas, Žolynienė ir 
tas pats Pabijonaitis pamatę,
kur Žvirblis “nuskrido”. Jo

- y
“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų baltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys ko- 
trinietės. Maldaknygėje yra 
paaiškinimas apie atlaidus rr 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
ai laidus. Nors visos maldos 
geroR, bet už vis geriausios 
yra tos, kurioms suteikti at
laidai. Šita knygelė turėtų bū
ti visų katalikų rankose. Kai
na su aptaisais ............. 60c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley A ve., 

Chicago,) III.

Misiūnas, Roseland, III. 245 
\V. 108tb St.................160,470

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė

mugės. Tai būta judėjimo! 
Šiandien, jei varšuvietis ar

ba, apskritai, koks svetimšalis I
atvažiuoja į Vilnių ir pasižiū- ! 
ri Mickevičiaus gatve, kad ir i 
į katedrų, žmogus gali iš gė- 1

Melfose 1 ark, III. 133,o0<) (,GK sudegti. Visa laimė, kad 
svetimšalis, užsižiūrėjęs į Vy
tauto šventovės frontonų, ne
pamato, kad Vilniuje didžiąja 
gatve šliaužia pora vežikų, 
kas 10 minučių pravažiuoja

. P. Pabijonaitis, 2320. W. 2.
PI., Chicago, 111......... 133,200
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, Tll. ... 119,950 

A. Gudėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, IM. 115,000 

Sutkus 1007 Eiglit st.,Wau
kegan, III..................... 103,300

Gaižauskas, 148 E. 1071h st..
Roseland, III................. 78,625

A. Condratas, 1706 E. Ma- 
yornensing avė. Phila. Pu

......................... 69,700
Bugentavičiu-, 1616 N. Lin

coln St. Chicago, III. 61,91X1 
Vaicekauskas, 4242 S. Mn- 

plewood avė., Chicago, Tll.
................. . 44,400

Povaitienė, 700 S. 9 st 
ITerrin, III.................. ..  30,050

Bacevičius. 1850 Wnbansia

Avė. Chicago, Tll. ... 26.700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.

Scranton, Pa................ 25.856
A. Paukštis, 2225 S. Oakley

Avė., Chicago, III.........21,000
Ip. Tnrnška, 2334 S. Oakley

Avė.. Chicago. Tll. .. 20.35f
J. Ra Isis, 610 Wall St. Rock

ford, III..................... . 5,800
A. Lnngmanas, 4521 R. Wa-

shtenasv Avė. Chicago,
17,700

Voraitis, Lnzeme, Pa. 1,00(1 

J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

E. St. Louis, III................1,(MXI

DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą

GEGUŽIO - MAY 28 DIENA
' J

Šių ekskursijų iš Chicagos “Draugo” Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Pel- 
džius palydės į New Yorkų.

A. PELDŽIUS

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

PAPIGINTOS LAIVAKORTĖS 20%
Iš New Yorko 3-čia klesa į vieną pusę 75.50
Į abi pusi...................................#125.50
Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų ----- užsisakyk

vietų dabar.
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERTCAN LINI

JOS didžiuoju laivu

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

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

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

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, I1L



4 d r n g i g 'n 30 d., 1032

SVARBI KNYGA VILNIAUS 
KLAUSIMU

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) 
suvaldyti. Bet čia dar ne vis-i 
kas. Tani išvengti reikia ži-Į 
Įloti priešų ir savo krašto di-, 
ploniatinę istorijų, kurioj įfo-: 
sforuotos nekartotinos klaidos. 
Diplomatinė istorija skirta ne 
tik tarptautinių santykių ve
dėjų galvoms, bet ir visuome-j 
nei. Juk ši pastaroji yra ša-1 
lies politikos dinama, vairuo- j 
janti diplomatinę veiklų. Nors, 
kita vertus, ir su Napoleonu 
sakant “tartis — tai keleto 
dalykas, o veikti — vieno rei
kalas,” tačiau diplomatinė 
veikla, kuri susijusi su tik vie
no iniciatyva ir sprendimu, 
reikalinga turiningų patyrimų 
galerijos — diplomatinės is
torijos, kuri, kaip stebukla
darė, vaikšto diplomatinės vei 
klos kapinyne ir prikelia iš 
numirusių diplomatų klaidas, 
išardo ūpingai visuomenės 
pastatytus herojams pamink
lus., ir atgaivina nesųmoningai 
jpalaidotus nuopelnus.

Taigi, Urbšys išdūmojo vi
sai Lietuvoj naujų bei origi
nalų požvilgi j Vilniaus gin
čų, išeidamas pasidairyti su j 
savo veikalu j tų kapinynų, •

“Medžiaga Vilniaus ginčo! 
diplomatinei istorijai” apima ' 
visų priešželigovskinį periodų, i 
Tai dėstoma 4 skyriais? 1) į-i 
vadas, 2) tūkstantis devyni į 
šimtai devynioliktieji metai, į 
3) demarkacijų linijų komedi
ja, 4) nuo Sapiehos ligi Želi-1 
govskio. Autorius šio sistema 
tingo nugarkaulio knygai nau 
dujas tiktai diplomatiniais ofi- 
cialiniais dokumentais, nekas- 
damas iš kitur kitokios me
džiagos, ar tos nesveikos me
džiagos, kuri žmogaus gyva
tos autiistorinių bacilų įštur- 
kšta. Perdėm Urbšys su ultra- 
sųmoningu akylumu ir tik iš
tiestų dokumentų turinio ribo
se, daro pastabas ir išvadas. 
Todėl, kai jis kalba apie lie
tuvių ii- lenkų veiklų, gauni 
nepergalimo įsitikinimo, kad 
jis sako tikrų tiesų, o ne pa
taikauja kuriems dievams. Po 
tokių pastabų galim pacituo
ti jo reikšmingų konstatavi
mų, kad autoriaus užsibrėžto 
laikotarpio lenkų diplomatinė 
veikla yra logiška tųsa pagri
ndinio jų nusistatymo, kuris 
ir po šiai dienai -savo svar
biausiais bruožais nėra pasi
keitęs. Urbšys tų nusistatymo 
šaknų kėlimų išleidžia: “vis- 
kų negi aprėpsi.”

Toliau, ištrauna iš oficiali- 
nro lenkų diplomatinio doku

mento autorius pabrėžia tų 
abišalį nusistatymų, kuris pa
sireiškė 1918 m. gale tarp le
nkuojančių ir susipratusių lie
tuvių Vilniuj; “Pasitarimas 
įrodė, kad lenkų pusės jeohdi- 
tio sine qua non yra Lietuvos 
politinė uųija su Lenkija, lie
tuviai reikalavo, kad Lenkijos 
valstybė, o taip pat ir Lie
tuvos lenkai, pripažintų Ue 
tuvos valstybę su sostine Vil
niuje.” Be abejonės, nenulei- 
sdamas akių nuo lenkų užra
šytų faktų, Urbšys be jokio 
tiesos suklastojimo gali itin- 
gai pastebėti: “Nėra betgi a- 
bejonės, kad lenkuojantis ele- 

^mentas suvaidino Vilniaus į- 
• vykiuose labai svarbų vaid- 

Btetiį. Jis buvo tas spiritus 
iįilOVens, kuri- ((■• ‘ ik -Iki m ■ 
> ir akino Lenkijos vyriau

sybę smurto žygiams Lietu
voje”. Atsipalaidavęs nuo is
torinio sentimentalizmo, nuo 
vaizduotės sukurtų konstruk
tyvinių tiesų, autorius ir to
liau,

rioj vieni telošėme rimtai Eu
ropos režisierių duotų tada 
mums pastumdėlių vaidmenį.’’

Už vis įdomiausias pasku
tinis skyrius “Nuo Sapiehos

kia 2,439 mil. frankų. Taip 
pat įdomūs reiškiniai rodosi 
ir Prancūzijos banke. Nuo 
1931 m. gruodžio m. 30 d. iki 

Pasaulinė spauda vis gar-Iš. xn. kovo m. 11 d. aukso at?

KAPITALAS BĖGA 1$ PA-
RYŽI AUS IR 1$ ŠVEICA

RIJOS, OLANDIJOS

riau pradeda kalbėti apie tai, 
kad baigiasi pasaulinio’ ūkio

— pirmiausia Londonan. Tai-.Nors ekonomiškas gyvenimas

reUKlm.ms.a vicumtčle I ,igi želigoVBkio?, 
realybe - tekeuis, (rodo, kad] .iuematinpd ,
Lenkijos vyriausybės politinis i Urb6ys skoity.j defliac’jos procesas. Paskuti-
nusistatymas nepripažinti Lie
tuvos valstybės kaipo tokios, 
nesikaitaliojo nusistatymas, 
kurį “Lenkijos vyriausybė 
pradėjo pat pirmų Lietuvos 
vyriausybes atsiradimo dienų, 
kuris paskui ėjo per Gorkas, 
Staniševskius, Vasilėvskius ir 
1920 metais spalių mėnesį pa
siekė savo apogėjaus su Že-

tojų padaro to meto mūsų 
diplomatų žygių sprendėju ir 
iškelia lenkų tautos išrinktų
jų pastangas nuskinti pirmų
jų Lietuvos nepriklausomybės 

atžalų. Čia aprašoma lenkų 
kariuomenės strimagalviškas 
atsitraukimas nuo bolševikų 
kariškų pajėgų ir to momento 
statinės diplomatijos ydos.

i nerius savaitėmis pasaulinis 
trumpalaikis kapitalas, kuris 
prieš kelis mėnesius suplaukė 
į Paryžių, kaip saugiausių v4e-

sarga Prancūzijos banke paau

gi nepasitikėjimas Anglija at
rodo jau baigiasi. Prancūzijos 
bankai taip pat liovėsi gaudę 
auksų, o privatūs piniguočiai, 
seniau išėmę iš Įlankų savo

go 7,3 milijardais frankų iri indėlius, pradeda vėl dėti at
siekė iš viso 76,2 milijardus gal į bankus, 
frankų, bet tuo pat metu de-

ir rodytų pasitaisymo tenden
cijų, bet dar daug skersai ke
lio stovi politiškų problemų, 
kurias reikia ištirti, kad tos 
sveikos ekonomiškos tendenci
jos galėtų plėstis.

Iš viso to gaunasi įspūdis,
. . . ,. kad tarptautinė kredito krizė

sargą sumažėjo irgi tokia pat , • • • KT , , • ,m . . * , „ , i baigiasi. Nors dabar visos vaisumą. Taigi tas aukso uzplu-1

vizų arlia svetimos valiutos at-

tų, dabar iš ten pasijudino ir dimas galima aiškinti tuo, kad 
pradėjo bėgti iš Prancūzijos, tuo metu Prancūzija dolerius 
Šveicarijos ir Olandijos. Iš ir anglų svarus keitė į auksų, 

minėtų kraštų kapitalas dabąj Reikia taip pat. pažymėti, 
daugiausia bėga į Londoną, kad Anglijos bankas paskuti-

stybės yra atsidalinusios nuo 
kitų visokiom muitų sienom ir 
kitokiais suvaržymais, tačiau 
kreditas ir pinigai turi savo 
dėsnius ir jų valstybių sienos

! nelabai gali sulaikyti. Tik, ži- 
Inoma, nereikia būti perdide-kur sustiprėjus anglų svaro 

kursui atsirado geriausia ka 
pitalui rinka ir reikalingas ka 
pitalo saugumui pasitikėjimas.

ligovskiu.” Ir kas yra tragiš
kai įdomiausia, kad čia piršto ^a dėstoma Spa sprendimai 
bakstelėjimu parodo, jog “tos sutartis, čia lenkų karo va- 
Lietuvos priešingos politikos dovybės delegacija Kaune, Kai Todėl pinigų srovė, kuri prieš 
iniciatoriai, įkvėpėjai, vykdy- lvarijos derybos, mūsų byla'.porų savaičių dar plaukė į
tojai, agentai buvo savo dau-, Tautų Sųjungoj ir pagaliau 
gumoje imtys lietuviai, tik sa-, Suvalkų derybos ir sutartis, 
vo kalbos, o drauge ir savo ge i0, šioj vietoj stiprios- is-

Paryžių ir į kitas kaimynines 
vietas, dabar1 apsisukę atgal

niu laiku gruzino didelę dalį 
kreditų paimtų anksčiau svaro 
kursui palaikyti. Anglija su
mokėjo vis'ų rediskonto kredi į 
tų 50 milijonų svarų suma ir 
didelę dalį Anglijos iždo kre 
ditų 80 milijonų svarų suma 
Iš tų sumų Prancūzija gavi

liais optimistais. Politiškas

REMKITE VISUS BIZNU- 
RIUS KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE*

~JOHN B. BORDEN-
(John Bagdziunas BordenI

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Europos gyvenimas toks nenu Telephone Roosevelt 8080
i sistovėjęs, kad visas sveikar Name: 8 iki 8 ryto. Tel. Repub. 8600 

ekonomiškas tendencijas gali
labai greit vėl paraližuoti A. A. SIAUS

Šveicarijos emisijos bankas, j apie 5,5 milijardus frankų. Ii į
tautos atsižadėję.” Tai rodo, dorinės intuicijos suimtas auto- ptur^6 paskutiniu laiku buvo to galima daryti tokių išvadų 
kad ir nūnai dar reikia būti i rius sudaro to laiko mūsų gin- prisirinkęs daug aukso, s. m. Į jeigu 1 rancūzijai Anglija ne 
la-Rni nicAPtrianoc cn * * i tiri vi n v ... i ______ _n________i kf)VO TT1. RTltmi dpcpi Iflltll SUTYlokpillSl 1.11 lfTOflltulabai atsargiems su “tyrojo g0 miųijos sunkumų albumų, 
lietuviško trispalvio” kraujo palikdamas nuošaly savo as- 
žmonėmis, persisiurbusiais le-|menįnį smerkiantį sprendimų: 
ūkiškos kultūros nuodais. Tas : u Išlaikydami visakeriopos le- 
faktas jau mums lyg įkyriai Į nj.ų agresijos akivaizdoj savo 
žinomas, lyg ir tapęs tarp kra§to, kad ir be abejo, atliko 
mūsų žavėtinu banališkumu,^ milžiniškų da/rbų, bet ar jie 
tačiau kai su visu istorinės pad'arė viską, kas galima buvo 
tiesos smarkumu Urbšys tai anose aplinkybėse padaryti, 
konstatuoja, tad tikrai reikia Įaj klausimas, į kurį tik husi
tai įžiebti į mūsų atminti, rei- 'mieji istorikai tegalės visu ne- 
kia nenuleisti nuo Jogailos ai- gajįškumu atsakyti.” Žinoma, 
nių vaidmens akių. yra daug sumetimų, dėl kurių

Trečiame skyriuje su ta pat. negalima jau dabar visu ne- 
nesugriaunamų duomenų įro- šališkumu ir plikumu išspręs- 
doniųja galia pažymima, kad LL Nors Urbšys supranta, kas 
“didžiųjų valstybių nustato-1Ui®fyt iš jo’veikalo, miseliz 
mos demarkacijos linijos pasi- mo
rodė vien pikta komedija, ku- gumų istorijai, vis dėlto jo ei

kovo m. antroj pusėj turėjo1 liūtų sumokėjusi tų kreditų, į 
išleisti iš savo rankų 60 mil. tai Prancūzijos-Anglijos moku' 
frankų. Dėl to Šveicarijos ba- įnašai balansas būtų buvęs 
nko aukso atsarga dabar šie- vienu milijardu frankų akty 
............... vus Anglijos naudai. Iš to

lutėse kai kur sužiba lietuvis-, taip pat galima spręsti, kaij. 
ko susisielojimo ašara. [daug yra išplaukę iš Francu-į

Baigdami turime pabraukti, i Ūi°s trumpalaikių pinigų. Pra 
kad Urbšio knyga yra pirmu- ncūzijos bankas todėl pasku
tinė, kuri tinkamiausiai ats- tiniu laiku sustojo pardavi- 
kleidžia netylėtinug mūsų ko- nėti anglų svarus, nors jų dar 
vos dėt Vilniaus trūkumus bei turi upie irtil. Tuo tarpu 
klaidas, tai misijai stichijiš- Amerikos dolerius vis dar te
kus trukdymus ir materiali- bepardavinėja už auksų. Taip 
nius negalimumus, o taip pat P®* ir privatiniai Prancūzijos 
visus šviesiuosius lietuvių Lankai, kurie iki šiol savo už 
bruožus ir pastangas šiame sieniuose išskolintus pinigus 

bei istorinio lirizmo žalin- diplomatiniam kare dėl sosti- traukė pas save, daliai- vėl 
nės. L. A. pradeda išskolinti į užsienius

NUPIGINTOS LAIVAKORTĖS

2ĮO
Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti į Europą 

aplankyti savuosius, laivų kompanijos papigino laiva
kortes net 207c. Taigi, kurie važiuoja į 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 Nevv Yorko išplauks GEGUŽES 
28 D., į Klaipėdą per Kopenhagą laivu FREDERIK VIII. 
Antroji ekskursija Iš Nevv Yorko išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIRŽELIO 16 D., per Havre j 
Klaipėdą.

, LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEVV YORKO 3-čia klesa j Klaipėdą .... $75.50
J abi pusi.................. /.................... ............... $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

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

Šie laivai išplaukia iš Nevv Yorko sekančiomis 
dienomis:

Gegužio—May 4 d.—BERENGARIA 
” 5 d—BREMEN

” ”14 d.—AQUITANIA
25 d.—BERENGARIA 
28 d.—FREDERIK VIII “DRAUGO” 

EKSKURSUA
Birželio—June 1 d.—-LANCASTRIA, eina tiesiai į 

Klaipėdą.
3 d.—ILE DE FRANCE 
7 d.—BREMEN 

11 d.—PARIS
16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija. 
18 d.—UNITED STATES

Liepos 9 d.—ILE DE FRANCE

9 9
99

M
99

LABŪARiy CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St..

Raši. P. Fabijonaitis 
2301 W. 22nd Plce

Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis 
2334 S. Oakley Avė.
AGITATORIAI:

J. Dimša
3347 Auburn Ąve.
Kun. J. Mačiulionis,

2334 S. Oakley Avė 
Gedvilas 

12311 So. Emerald Avė. 
M. Šlikas

10555 S. State St.

Z

A DVOKA.TAS 
Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 

Room 150 2 Tel. Central 2878 
Valandos S ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 iki 8 vai.

4145 Archer Avė. Tel.. Lafayette 7237

Namų Tel. Hyde Park 3385

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SAULE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562

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

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

Telephone FRANKLIN 5745
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORY 2213

JU AGENTŪRA _

ŪMINIAI REFREfflATORIAI
Užlaiko ilgai maistą čielybėje, nereikia ledo 
pirkti, nes patys gamina jį. BUDRIKO 
Krautuvėje yra didelis pasirinkimas se
kamų refrigiatorių: MAJESTIC, NORGE, 
LEONARD, SERVILL ir SPARTON.

Kainos nuo

£85.00, • £99-50 iki £285.00

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGBABŲ VEDĖJAI

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

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus

Chicago, III. 
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49th Court 
Telef. Cicero 5927

Naujos, skalbimui mašinos 
Maytag, Thor ir kitos. Sutau
po laiko ir gražiai- išplauna 
rūbus. Viena iš tų mašinų yra 
būtinas reikalas turėti savo 
namuose. Kainos; ^-00, 

$79-50. ir $1 1 9-50. Pe
rkant -reikia įmokėti tik 

paskiau po $2-00 į savaitę.'

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

TEL BOULEVARD 4705

i i(Gražus radio programas nedėlioję nuo 1:15 iki 2
vai. po pietų iš stoties WCFL 970 kyl. dalyvaujant 
Steponavičių ir Budriko orchestrams.

SWB
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I A. F. CZESNA’S BATHS 1
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULPURINRS VANOS = 

IR ELEKTROS TRfiATMENTAI =
ŠVEDIŠKI MANKfiTINIMAl IR ELEKTROS MASAŽAS =

Treatmental visokių ligų, .reiųnatizmo, nervų atitaisymo, šalčio S 
lt taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu- S 

S llų treatmental. £■
E Mineralinės, suiferinės vanos duoda dtdžiausią kraujo cirkuli*- a
S clj», kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų. 5
E KAMBARIAI DĖL PERGl'LMIMO =
— Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties S
f 1657 W. 45th Street |
5 Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552 s 
^iiinmniininiiiinniiiiiiiniimiiiiiinnniii>iuminiiiiiwminiiniiiiimmwmnmg 
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Perkam Lietuvos Bonus!
S

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 2 
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100 | 
bonus su kuponais. , =

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- g 
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
kiai ir tikslingai parūpinam. > I

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

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

*

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

Telephone YARDS 0145 1
. S................................................................

- i":
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K OF L SPORTS ASS’N and Albany Avė. (near Ked- 
!zie Avė.) (the above location

hard for third, Budrick; scin- 
tillating a la English at short, 
second base is open at pres- 
ent, būt y e, we have “Nuks” 
Uubysta angling for the posi- 
tion. That’s about all the dope 

II have on the teain, maybe 
manager Šeputis is gding to 
pull a “Rlockne” when the 
season opens.

X The Advisory Board
J ust twQ niore Sundays and1 is positive not as previously nieeting is slated for May 2nd

we’ll all be there to see the 
inaugural of the baseball sea
son at St. Phillips. There’ll 
be 6 teams fighting for first 
place this year. That just 
sliows the depression is atl 
over since we had būt five

mentioned, that the location 
is Kedzie and Jackson Blvd.).

The opening ganie is to be

at C. jšeputis’ home. Every - 
body welcome, if you kno\v 
the password. To date, this

between two strong teams as i conmiittee has done good 
proven by lašt season’s show- work, and will, if cooperation
ing. Marųuette, that sensa- is further extended. It is the

councils a year ago. GaryiNorth Side’s veterans. 
won’t be in the league becau ^he second game at three 
■t of difficulties in getting o’clock will be played bet- 
^vanized. The remaining co- ween Brighton and Bridge
Rnichcils within Cliicago lack

tional councils team will meet pian of this commattee, to ha-
ve another “Sočiai Turnout”, 
May the Twelfth at the par- 
ish hall, You will remember 
that tlie one of March 31st

port, both of these teams we-, was very successful.
sufficient enthusiasm to come re out of the league lašt sea-I X I should not be remiss. 
in and give the others a bat- son> an(j įt is rumored that | The girls also will have a ba
ile for the title. Is your coun-
cil one of our backward breth 
ren?

The entire control of the 
baseball teams is now witliin 
the hands of five baseball com 
missioners. Anything you 
want to know in regard to 
the sport, just get in touch 
with Juozaitis, Šeputis, Sali- 
ner, Zickus, or Kibelkis. The 
players will have to conform 
to the rules laid down by the
se gentlemen, and if they say 
you’ve got to take a shower 
and ūse soap, you’ve got to 
take it or you can’t play with 
the otlier boys, who are all 
dean players. They promi.se 
to play on sunny Sunday af- 
temoons only and made ar- 
rangements with the weather

tliey ’re composed of real bąli i seball team, even though the
players. Should prove interest K of L councils won’t sponsor
ing to see tlie new faces at a league. They will enter the 
any rate. ' C. Y. O. and that’s something.

The admission is also slated' X Joe Swilpa of ^Brighton, 
to be Twenty-five cents per, i was reported seriously iii at 
with half rate for ladies and j Scranton, since his recent dc 
ehildren free. Don’t fail to parture. His Brighton friends 
attend the openning games, hope lie pulls tlirough and the 
next Sunday. best luck for future healtli.

A fau X “Joey” Masiunas and 
C. Šeputis are running neck 
and neck in the mambersliip 
drive campaign for new mem- 
bers. We hope it’s a tie, or 
else, no, it mušt be a tie.

THIS AND THAT ABOUT 
COUNCIL 36”

X Right now, everytlung 
seems to be bustling about 
baseball. The season is less 
tlian two weeks away, and 
Brighton is rather eager to 
begin the campaign. Why?

PROVIDENCE COUNCIL 4

Because, there is plenty of 
bureau for clear skies during j hannony on the team and 
tlie season. Įeveryone is liustling hard for

Our young ladies have re-; manager Šeputis. Even, ‘Mar- 
mained a problerii to the tts-Įty’ Kandis after the ultinia- 
sociation thus far, būt ręst as tum shed that avoirdupois
sured that they ’ll be cared for 
in the future. You beautiful 
dazzling damsels better take 
a greater interest in sports if 
you intend to keep up that 
perfect size 42. The associa- 
tion will prompte any sport 
desired; if you want horse- 
back riding just let the com- 
missioners know and, presto! 
at the next‘meeting we’ll ha
ve the horse.

Summer brings ue tennis 
id golf also. The crash in 

market has affected the 
rice of sporting goods. jBar- 

gains, yes sir, every way you 
turn. Why man alive, you can 
purchase a golf club, which 
formerly sold for $3, for only 
$2.98. With this amazing drop 
in prices, you too should buy 
a bąli and start the game.

The next meeting is on the 
second Friday of May, at Pro- 
vidence, 8:30 P. M. Managers 
in the girl’s sports as well as 
tliose in the men’s division 
are advised to be present.

As never—
Konnie

\veight is getting on to the 
idea. “Sammy” Cooper, our 
‘portside heaver’’is ‘arariu’ 
to go. Who will receive ‘ Sam
my’s offerings is problematie- 
al just yet, būt “Eddie” Šiur
iui is capable of doing a good 
job of it. Around the infield 
we note Simons, plugging

You are doubtless aware of 
the gay festivities adrift Cou- 
ncil 4 in celebration of Boost
ers’ Week. What a gay time 
everyone is having! Do you 
want to join us? If so, just 
follow CounciI 4 in all its 
merrin>ent. Celebrate with us 
by^presenting yourself at our 
series of sočiais lield at the 
Providence of God Hall every 
Wednesday evening where 
you will find a very interest- 
ing and a delightful crowd. 
Here is your opportunity to 
get better aoąuainted witii 
our council, so take the ad-

vantage. All attending will be 
insured of a wonderful tirue.

You need not fear the price 
for the admission is reason- 
able ,only 15c. All councils 
are heartily invited to parti- 
cipate with us, and especially 
your precence is desired at 
our intra- club sočiai to be 
held May 4 where all councils 
are to mingle with one anoth
er. Therefore, once again, all 
councils are urged to join in 
our celebration of Boosters’ 
Week at all our sočiais, es
pecially on May 4.

Boosters’ Week also af- 
fords other wonderful enjoy- 
ment scheduled as the follow- 
ing:

On April 29 there is to be 
a gigantic “Auto Parade” 
which will officially open our 
celebration of Boosters’ Week. 
Countless numbers of autos 
are to participate and q!i 1 
what noise and fun!

May 7 is the big night for 
out “Splash Party”, whichis 
to be held at the Lake Shore 
Athletic Club. For reserva- 
tions write or call Paul Šal- 
timeras, 3146 So. Union Avė., 
Telephone: Victory 9444.

May 10 brings another gala 
affair, a “Banquet”, to be 
held in honor of the Sports 
Personage, wlio have so gal- 
lantly played their parts.

May 21 is the finai affair 
and night of all entertain- 
ment. This evening brings to 
us our season’s “Dance” 
which we intend to make the 
greatest of all dances and 
where everyone is insured of 
a “grand” time.

Once again everyone is lie- 
artly invited to attend a d 
these gay festivities held at 
the Providence of God PJall 
on their respective dates.

PLATINKITE “DRAUGĄ

NEW BADGER COACH

Dr. Clarence W. Spears, 
who has accepted the post of 
lootball coach at the Univer- 
sity of Wisconsin. For the 
Įpast two years he has been 
lootball coach at Oregon uni- 
versity.

LITHUANIAN UNIVERSI- 
TY CLUB

There will be a meeting of 
<he club Sunday, May lst, at 
1:30 P. M. in the Universai 
Club roOms. As this is the 
lašt meeting before the Spring 
Festival which will be held 
Saturday, May 21st, at the 
Lithuanian Auditorium, it i s 
important that all attend. 
Tliose desiring tickets please 
call of write CLEMENT J. 
SWHA)W, 3351 IRVING PK. 
BLVD., KEYSTONE 5276.

Also remember the next 
glee club rehearsal which will 
be held Saturday afternoon, 
April 30th, at the home of Al 
Neckrasli, 6623 So. Francisco.

Rempnber next Sunday ’s 
meeting atz at the Uni
versai Club rooms. All of the 
finai plans for the Festival 
will be laid and every mem- 
ber mušt be present.

Clem.

DIDŽIAUSIAS TROBESYS 
PASAULYJE

Ypatingas yra daiktas, kad 
šiais didžiausios depresijos 
laikais New Yorke pastatytas 
didžiausias pasaulyje trobe
sys.

Tasai trobesys vadinasi Em 
pire State Building. Buvo už
baigtas statyti praėjusių me
tų gegužės mėnesį. Apie sį 
trobesį yra sakoma, kad “no 
man-made monument is great
er”.

Empire State Bldg. užima 
du akerius žemjės.. Jeigu jis 
nebūtų taip aukštai išsikišęs į 
padanges ir jeigu jis turėtų 
tiek patalpos turėti, būdamas 
vieno aukščio namu, tai jis 
turėtų išsitiesti ant 50 akerių. 
Dabar ant jo pirmojo aukščio 
pastatyta 101 aukštas.

Tasai naujas trobesys new- 
yorkiečių vaizduotę pagavo 
nuo pat jo plano paskelbimo. 
Susiinteresavimas didėjo, kuo
met didžiulis trobesys ėmė 
kilti į padanges. .

Garsas apie naujų milžiniš
kų skyscraperį tuo smarkiau 
aidėjo į pasaulio pakraščius, 
kad jisai rišosi su populiarįš- 
kiaušįu Amerikos veikėjo Al 
Smith’o vardu. Al Smith’a3 
yra vienas iš stambiausių gė
lininkų korporacijos, kuri tų 
trobesį pastatydino.

Kadangi Empire State Bldg 
taip aukštai išsišauja į padan
ges, tai ar nesvyruoja jis, sma 
rkiam vėjui pučiant? Yra bū- 
vęs baisus viesulas, kuris per* 
New Yorko miestų lėkė 90 
mylių per valandų. Tada tasai 
dangorėžis kryptelėjo ne pil
nus 3 colius. Bet apie griūvi- 

Į mo pavojų ne labai kas boja.

Baimė, kuri žmones jaudina, 
yra ta, ar didžiųjų aukštųjų 
trobesių elevatoriai yra sau
gūs. Yra žinoma, kad kai 
Woolworth’o namas buvo pa
statytas, tai visuomenėj buvo 
baimės, kad elevatoriai nesu 
saugūs.

Kad nuraminti visuomenę 
ir įrodyti Empire State namo 
elevatorių saugumų, buvo, 
štai, koks bandymas padary
tas: pačioje aukštybėje ant 
elevatoriaus buvo padėtas 
kiaušinių krepšys, pieno lekš- 
čiūkė ir kačiukas. Elevatorius 
buvo be operatoriaus paleis
tas žemyn. Pasiekęs apačių 
elevatorius pats sustojo. Ati
darius duris, rasta kiaušiniai 
čielybėje, o kačiukas ramiai 
belakus pienų'. Elevatoriai ta
me name kyla į viršų su di- 
desųiu smarkumu, negu orlai
viai.

Iš namo bokšto galima ma
tyti žemės keturių valstybių 
-- New Yorko, New Jersey, 
Cpnnecticut ir Pensylvanijos.

Kaip tik namas atsidarė, 
ti.i per keletu mėnesių namo 
k jrporacijai įplaukė milijonas 
dilelių iš “pasažierių į pada- 
n jes ’ ’. Už kelionę į Empire 
S -ate namo bokštų imama po 
v enų dolerį. Kad milijonas 
žmonių elevatoriais kilo į bo
kštų, tai jų turi po daug ke
liauti kasdięn. Vienų dienų 
buvo įregistruota 8,000 žmo
nių, keliavusių į bokštų

Tas namas aiškiai matomas 
iš visų New Yorko mįesto da
lių, o iš jo bokšto aiškiai ma
tėsi visos miesto dalys.

(Empire State namas turi 
6,500 langų. Kad apvalytų tų 
namų, naktimis dirba 500 mo
terų.

SPULKA

K OF L BASEBALL LEA
GUE OPENNINCfc MAY 8

The Knights of Lithuania 
Chicago District Baseball Le
ague will open its tenth sea
son <>f competition Sunday af
ternoon at 1:00 P. M. on May 
8, at St. Phillips High School 
Field, located at Van Buren

TIK VIENAS DOLERIS
kaštuoja visiems metams katalikiškas savaitinis laikraštis 
“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS”.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” gausite kas savaitė 10—12 
puslapių tvarkingai.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite įdomiausių pavai-Į 
kslų iš dabartinio Lietuvos gyvenimo ir kitų kraštų.

“ŽEMAIICIŲ PRIETELIUJE” rasite taip pat įdomiau
sių žinių, naujienų ii visų Lietuvos kampų ir kitų kraštų.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” rasite gražių straipsne
lių apie tikybų, mokslų, ūkį, istorijų, teisę, sveikatų ir tt. ir tt.

ŽEMAIČIŲ PRIETELIŲ” galite užrašyti saviškiams 
Lietuvoje. Kaina 3 litai. /

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUJE” pagaliau jūs rasite tiek 
visokiausių įdomybių, įvairenybių, juokų, galvosūkių ir kitų 
įvairiausių įdomių aprašymų, kad jūs, vienų numerį perskai
tę, tikrai nebenorėsite 4u juo skirtis.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS” siunčiamas susipažinti 
kiekvienam, kuris tik parfeikalaus.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” skaitytojų intencija kas 
mėnuo laikomos IV. MI8IOS.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” redaktorius-leidėjas Ka- 
zimierae Berulis.

“ŽEMAIČIŲ PRIETELIAUS” adresas: Lithuania, Tel
šiai, “Žemaičių Prietelius”, Kalno gatvė, 20 nr.
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yra atsarginis pinigų fondas gau
namas ant pareikalavimo be pra
nešimo išanksto ir neša

palūkanų
išmokamos kas šeši 

mėnesiai
Pradėk naudotis pasitikėjimo ban
ko patarnavimu šioje patogioje 
vietoje dabar.
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Iš Radio 
Stoties

Kas Pirmadienį WCFL 970
kylocykles 

9:00 vai. vak.

BUILDING &
LOAN

ASSOGIATIONVytauto
4559 S. Paulina St. Phone Yards 0145

CHICAGO, ILL.
Dėl platesnių informacijų iškirpk šį kuponų ir pasiųsk 

parašęs savo vardų ir pavardę, gausi gražių 
knygelę VELTUI.

Vardas pavardė ................ ................................................

Antrašas

KELIAUKITE SU LLOYD 
i ' •

LIETUVĄ
Tas Reiškia.*

GREIČIAUSIAIS LAIVAIS 
TRUMPIAUSIAS KELIA

VIMAS PER JŪRAS 
PER 7 DIENAS J TfiVYNĘ

Puikus geležinkeliu susisiekimas 

iš BREMERHAVEN } 

LIETUVĄ

Bagažas Persiunčiamas 
' Lietuvon

Užsisakykit vietas pas vietinius 

agentus. Reikalaukit LLOYD 

laivakorčių.

NORTH 
GERMAN LLOYD

promi.se


orai' c; s.* ✓ • šeštadienis, balan. 30 d., 1932

Įvairūs Straipsniai.
Būtų galima, tęsė d-jmil, litų; kiaušiniai — 0,4 mil. dūktai 1,6 mil. lt. prieš 2,7Imu ir galybės rodymu užkliu-minios akivaizdoj. Pasigirdus

VATIKANO IŠKASENOS tas žvakides pergabenti į Mi-
------------ I taną, kur dar ir šiandien jda M™0 tori labai. bra°-

Darant kasimus pamatams ’ teiiėra šv. Gottardo bažnyčioj, i p'a’ apsieiti. Amerikoje ap-
paštui skiriamam trobesiui 
statyti, gatvėje,' kuri veda. iš 
šventos Onos j Belvedere kie
mų, šiomis dienomis buvo ra-

Praneūzų okupavimo laikais 
senoji liejykla buvo sujungta 
su dideliais kariškais arsena
lais, pastatytais šalia ponti-

stos kelios įdomios iškasenos. I fikato rūmų. Pagaliau ji Pi-
Buvo visai atkasti pamatai i jaus X buvo sunaikinta. Dvi 

senos Vatikano liejyklos, ku-Į bronzinės armotos, pusiau pa- 
rioj būdavo nuliejamos armo-i skendusios žemėje, rodė iki
tos popiežiaus kariuomenei. 1 šios dienos jos būrimo vietų. 

kro •

Bet bronzinė artilerija ne-i 
buvo vienintelė sritis tos lie-j 
jyklos, iš kurios išėjo ir daugi

NUO DUOJ NĖRA APSI
SAUGOJIMO

ras Sjer— pastatyti apsisau 
gojimo vietas po žeme, beto-
niruotas ir atitinkamu būdu odos ir kailiai — 0,7 mil. lt. mentas 0,2 mil. lt. prieš 0,6 
įtaisytas. Bet tokios aprišau- prieš 1,3 mil. lt; linų sėmenys,mil. lt.; odos ir kailiai 0,7 mil.

— 1,2 mil. lt. prieš 2,2 mil. lt.;,lt. prieš 2,0 mil. lt.; verpaląi(siškis jį priėmė ir, kaip iššau- 
trųšos — 0,2 mil. lt. prieš 1,8 ir siūlai 1,9 mil. lt. prieš 3,4 ktasis, ’ turėjo teisės pasirink 
mil. litų. Padidėjo; bekonas’mil. lt.; įvairūs audiniai 4,5 
14,8 mil. lt. prieš 10,4 mil. lt.; Į mil. lt. prieš 10,2 mil. lt.; po

skaičiavo, kad apsisaugojimo 
vietų pastatymas miestui su

lt. prieš 1,3 mil. litų; javai —( mil. lt.; akmens anglys 2,7ldydavo daug ramių ir nekaltų (signalui, dvasiškiui pavykda- 
1,0 mil. lt. prieš 6,3 mil. litų; mil. lt. prieš 4,1 mil. lt.; ce-! žmonių. Bet Parkeris nesida vo bevelk kiekvienų kartų pa

mili jonu gyventojų atsieis 160i kiaulių taukai 1,2 mil. lt. prieš

vė įtikinimais ir pasiuntė pa 
storiui kovon iššaukimų. Dva-

garsių statulų, kaip San Mi- 
chele di Castel Sant’ Angelo 
ir kolosališkoji Napoleono sta
tula, kuri dar šiandien visus 
stebina Paryžiuj Vendomo ai
kštėj. Tais laikais taip buvo 
garsūs romėnų liejikai, jog 
Napoleonas norėjo, kad jo sta- 
tula.būtų nulieta Vatikane ir, 
nežiūrint nepaprasto vargo.( 
paskiau atgabenta į Paryžių.

Be to iš tos liejyklos išėjo 
bronzinė statula “Immacola- 
ta Concezione,” pastatyta Is
panijos aikštėj tos dogmos pa
skelbimo atminimui ir nulieta 
iš skeveldrų ^surinktų iš Kri- 
meos kovos lauko. Pagaliau 
Vatikano liejykloj romėnų sku 
lptorius Righetti nuliejo žva
kides, kurias Pijus VII pado
vanojo Šv. Jurgio salos vie
nuoliams Venecijoj, bet pas
kiau, tų vienuolynų panaiki
nus, 1807 gubernatorius įsakė

Atsidarė Pasteuro institute 
NVTTT prancūzų gydytojų ko
ngresas. Pirmas dienotvarkės 
punktas buvo “Civilių gyven
tojų apsaugojimas nuo dujų' 
karo.” .

Pranešimus padarė; gydyto
jas inspektorius generolas 
Sjer ir maršalo Peteno atsto
vas pulkininkas Lor.

— Prieš duji) karų nėra ap
sisaugojimo, — pareiškė ge
nerolas Sjer. — Mokslas 
medicina bejėgiai.

Užkirsti kelių nuodingų du
jų gamybai negalima. Evakuo
ti miestus? Bet, nekalbant jau 
apie tai, kad negalima eva
kuoti Paryžiaus, toks projek
tas būtu ir nesąmonė: aero
planai nežino tolumos.

Ant namų stogų taip pat nė
ra išsigelbėjimo nuo dujų,

milijonų dolerių.
Priešdujinės kaukės lieka ti

kra ir nebrangia priemone. 
Dabar dirba lengvas, .vaiskias 
kaukes, labai lanksčias ir pa
togias. Bet, nelaimė, kaukės 
gali apsaugoti tik trumpų lai
kų — valandų, dvi. Taip pat 
galimas dalykas, kad dabar
tinės priešdujinės kaukės pa
sirodys nenaudingos prieš du
jas, dar neatrastas arba kurių 
atradimas laikomas paslapty
je-

Kiti kalbėtojai pasisakė la-

pierius ir jo dirbiniai 1,2 mil.

.t

ir

>

-KAZIMIERAS KINDERIS
Mirė bal. 27, 1932 m. 12:35 

popiet, 41 metų amžiaus. Kilo 
iš Tauragės apskr., Kaltinėnų 
par. ir m. Amerikoje išgyveno 
26 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Marijonų iš namų Stan- 
kaitė, 1 dukterj Bronislavą, 1 
sese.rj Zofiją. Ivaškevičienę ir 
švogerj Romanų Ivaškevičių, 
du pusbroliu Jolijonų ir Stani
slovų Černauskius, pusseserę 
.Teklę Cbaraske, -o Lietuvoj 3 
seseris Marcijonų, Kazimierų ir 
Evų ir Persijoj seserį Juzefų, 
du švogeriu Ungaitį ir Norbutų.

Kūnas pašarvotas 4351 So. 
Pairfield Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: moteriš, duktė.
sesuo ir giminės.

Laidotuvėtns patarnauja gra- 
borius Ežerskl, Tel. Boulevard 
9277.

0,0 mil. lt.; dobilų sėklos 2,1 
,mil. lt. prieš 1,0 mil. lt.; ce-

lt. prieš 1,7 mil. lt.; įvairios 
mašinos 2,5 mil. lt. prieš 3,4

liulioza 6,6 mil. lt. prieš 5,9[mil. lt.; instrumentai ir apa- 
mil. lt.; linų pluoštas, paku-j ratai 1,3 mil. lt. prieš 1,8 mil. 
los, nuobrukos 3,7 mil. lt. lt.
prieš 2,3 mil. lt.; chromas 0,8
mil. lt. prieš 0,1 mil. lt.

Per šių metų pirmuosius 
tris mėnesius įvežimas suda
rė 34,6 mil. litų prieš 64,3 mil. 
lt. 1931 metais. Šiais metais
vertybės atžvilgiu žymiau su-
mažėjo; silkės 1,1 mil. lt. prieš 
2,1 mil. lt. 1931 mt.; cukrus 
0,8 mil. lt. prieš 2,3 mil. lt.;

biau optimistiškai. Lilio pro- trąšos 0,5 mil. lt. prieš 2,6 
fesorins Leklerkas padirė pra mil „ . 0 6 mil ,t

kaip ir. rūsyse. 
isiskverbs...

Visur mirtis

nešimų apie filtrus, neitrali 
zuojančius nuodingąsias dujas 
Su tų filtrų pagalba galinis 
apginti ne tik mažamečius vai 
kus bet ir sužeistuosius, kurit 
negali užsidėti kaukės. Prot. 
Parizo pasiūlė eilę kitų prie 
monių; medicinos fakultetuo
se turi būti ruošiami studen
tai kovai su dujomis, reikali 
nga sudaryti priešdujinius bū 
irius ugniagesių komandose, su 
kurti “dujinį centrą,” kame 
būtų daromas perijodiškas ap
žiūrėjimas privatinių asmenų 
priešdujini kaukių ir t. p.

VINCENTAS MIKULIS

:30Mirė bal. 29. 1932 m. 5 
vai. rytų, 71 metų amžiaus. Ki
lo iš Marijampolės apskr., Sa
snavos par., Surgaičiu kaimo. 
Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sesers dukterį Elzbieta Radze- 
viez, brolį Jonų Canadoj ir gi
mines, o Lietuvoj 4 r ešerį s fi
na. Magdaleną, Elzbietą ir Ma
rijonų.

Kūnas pašarvotas 8126 Vin- 
cennes Av. tel. Vtncennes 4024.

Laidotuvės .Įvyks panedėlv, 
gegužės 2, iš namu 8 vai. bus 
atlydėtas I Šv. Jurgio par. baž- 
nvčla.. kuriol iwks gedulingos 
n-imfiides už vlelonlo siela. Po 
n-čmaždu bus nulydėtas į šv. 
Kn’Mem kapines.

Nuošl,rd*lai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dn1v”-autl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sesers duktė Ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauta grn- 
berlug Etideikis. Tel. Vards 
1741.

PADEKONĖ

PRANCIŠKUS VAIČKUS
Mirė bal. 18, 1932 m. 44 metų amžiaus. Kilo iš Tel

šių apskr., Luokės par., Mediškių kaimo.
Paliko dideliame nuliudime moterį Liudvikų, 4 sū

nus Juozapų, Aleksandrų, Ludvikų ir Pranciškų, duk
terį Valerijų, brolį Stanislovų, brolienę, ir giminės.

Po gedulingų pamaldų šv. Kryžiaus par. bažnyčioj 
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse bal. 25 d.

Dėkojame gerb. kleb. kun. A. Skrypkui, kun. Švar
liui, kun. Katauskiui ir kun. Gasiūnui, taipgi varg. 
Daukšai už gedulingas pamaldas, p-iai Pieržynskienei 
už įspūdingų giedojimų. Toliau reiškiame padėkų gi
minėms, draugams, kaimynams už gėles, už Šv. Mišių 
aukas, grahnešiams, gėlių nešėjams ir visiems pamal
dose dalyvavusiems ir į kapines lydėjusiems.

Ačiū grab. Zolpui ir kapinių gaspadoriui Krušui už 
prietelingų patarnavimų ir tvarkias laidotuves.

Tu, mūsų vyre ir tėveli, be laiko tapai atskirtas iš 
mūsų tarpo. Tikime, kad tai buvo Dievo valia. Tad 
nusilenkiame Jo šventai valiai, tik maldaujame, kad 
velionies sielai užšviestų amžinoji šviesa.

N u lindusi Vaičkų šeimyna.

t
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LIETUVOS EKSPORTAS 
KOVO MEN. SUMAŽĖ

JO 2,3 MIL. LITŲ

Kaunas, IV-14-E. Centrali 
nio statistikos biuro žiniomisK 
Lietuvos išvežimas per šių mf 
tų kovo mėn, siekė 15 mil. li
tų, o Įvežimas — 10,9 mil. li
tų. Tuo būdu išvežimas buvo 
didesnis už įvežimų 4,1 mil. li
tų.

Palyginus su praėjusiu mė
nesiu, kovo mėn. išvežimas su
mažėjo 2,3 mil. litų, o įveži
mas padidėjo 0,9 mil. litų.

ORIGINALIŠKIAUSIA
DVIKOVA

Neseniai viename bažnyt 
kaimyje prie Frankfurto įvy
ko keista dvikova tarp protes
tantų pastoriaus ir vieno is
didaus pono.

Dvasiškis, kuris vadinos. 
Bordman, aukštas ir tvirtai 
vyras, nepagailėjo aštriausiu 
išmetinėjimų tūlam Parkeriui,

prieš 1,3 mil. lt.; naftos pro-'kuris jau seniai savo išdidų-

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ MALDAKNYGIŲ

ti ginklų, pranešė priešui savo 
pasirinkimų: krepšį didelių bu 
lvių, kurios turėjo būti pada
lintos į dvi lygias dalis ir jo
mis turi mėtytis kovotojai bū
dami vienas nuo antro atstu 
per 15 žingsnių.

taikyti į savo priešų. Žiūro
vai po kiekvieno smūgio klyk
davo iš džiaugsmo. Parkeris 
atsakydavo, bet vis nepatai
kydavo į taikinį. Būdamas bai 
siausiai pastoriaus paniekin
tas ir nužemintas, baigiantis 
krepšyje bulvėms, kai Parke
rio balti marškiniai buvo pur
vini, turėjo jam suteikti pir 
menybę ir nuvargęs ir sužei

Tas naujas įžeidimas įnir- f stas nuo taikių pastoriaus smū
tino dar labiau Parkeri ir jis 
griežtai užprotestavo, tačiau 
turėjo nusileisti, nes pastorius 
pagrasė jį viešai apskelbti 
kaip niekšų ir bailį.

Dvikova įvyko milžiniškos

gių parkrito žemėn.
Ir triukšmingiems žiūrovų 

pasityčiojimams lydint, Par
keris buvo nugabentas į
mus gydytis nuo keistos dvi 
kovos pasėkų.

na-

Per 28 metus . . . 
Bankas taupmenoms

BALSAS BALANDĖLĖS- juodais odos aptaisais (labai pa
naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50

JĖZUS MANO PAGELBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 
juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų 
kraštais, kaina ........... .......................... .*.................. $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 
(nedidelė knygėlė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la
pų kraštais, kaina .......................................................... 75c.

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gtažios išvaizdos, 
su sagutėmis, kaina ........... ...................................... $1.75

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina..........$1.50
MALDŲ KNYGELĖ, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. 
AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paauksotais lapų kraštais, kaina ..................... $1.25

KANT1ČKOS, juod. apt. Tilžės spauda.................... .. $1.75
MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

(Tilžės), kaina .......................-.................................... $1.50
MEIjSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt......... 75c.

1 ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato.
j juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais..........$3.00

ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, rand kraštais $2.25 
ANTOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide

lės knygelės, kaina ..................................................... $150
Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už-Per pirmuosius šių metų 

tris mėnesius išvežimas pasie- 'akvn1^ pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės 
kė 52,7 mil. litų prie 70,9 mil. į <ft1ėtų Kauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

‘ “DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
1334 SOUTH O AKLE Y AVENUE. OHIOAOO. ILL

litų pereitais metais, šiais me
tais žymiau sumažėjo arkliai 
0,4 mil. litų prieš 2,4 mil. li
tų 1931 metais; kiaulės — 1,2 
mil. lt. prieš 10,9 mil. litų: 
šviežia ir šaldyta mėsa — 7,3 
mil. lt. prieš 8,0 mil. litų; svie 
stas — 3,9 mil. lt. prieš 5,6 i

PADiKON*

Liudvika, Navakauskienė
po tėvais Slu8inakytė

Mirė bal. 29. 1932 m„ 9:65 
Ival rytų. Kilo 18 Raseinių aps., 
Ividuklės par.. Paliptų kaimo. 
|Amerikoje ISfryveno 42 metua.

Paliko dideliame nuliudime 
jaunų Jonų. dukterį Marijonų 
[Bowtnan, seserį Moniką Luko
šienę, 4 anukua, 1 paanukę Ir 
tflmlnes. o Lietuvoj 2 seserį 
Veronikų Pocienę Ir Oną Ba- 
kutienę Ir gimines.

Kūnas paSarvotaa 3363 So 
Union Avė.

IzLldotuvėa įvyks panedėly, 
gegužės l. 18 namų 8 vai. bus 
atlydėta J ftv. Jurgio par. baž- 
nyčlų, kurioj Jvvka gedulingos 
pamaldos ui velionės sielų. Po 
pamaldų bus nblydėta | Av. 
Kazimiero kapines. .

NųoSirdlial kviečiame visus 
gimines, drauges Ir pažįstamas 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, duktė, sesuo 
Ir giminės

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius 8. P. Mažeika, Telefonas 
Vards 1138.

ADOLFAS RADAVIČIUS
Gavę valandėlę liuoso laiko negalim praleisti neta

rę širdingiausią ačiū už suteikimą gailestingosios už
uojautos pereitam liūdesio momente, kai beširdi mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo mūsų mylimą a. a. Adolfų.

Pirmiausiai dėkojame gerb. kleb. kun. Sį< rijiku i ir 
kun. M. Švarliui už at,aikymą Šv. Mišių ir visų ge
dulingų pamaldų ir taipgi gerb. VI. Daukšai už jo 
rūpestingą patarnavimą.

Taipgi reiškiame širdingos padėkos žodžius visiems

S’minėms, draugams ir kaimynams už aukavimą Šv.
išių ir už jųjų visas maldas, už velionio sielą ir gė

lių aukotojams, ir nešėjams. Taipgi visiems žmonėms 
atsilankusiems į bažnyčią ir lydėjusiems į kapines. 
Pagalios tariu ačiū už tokį rūpestingą tvarką grabo- 
riui Eudeikiui už jo gerą ir prietelingą patarnavimą.

Ačiū visiems, o velionies sielai per malonę Gailes
tingojo Dievo lai šviečia amžinoji šviesa.

Liekame nuliūdę velionio moteris: Pranciška Ra- 
davičienfc, duktė Alvira, podukrė Bronislova ir po
sūnis Tamošiaus.

I ••SrtąJi

Kviečiame Jus 
Su Savo Sąskaita

Peoples National 'Bank
and tJrust Company

of Chicago
47th Street and Ashland Avenue

LAIVAKORTĖS — PINIGŲ SIUNTIMAS
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Praplės Furniture Co. Krautuves
S I U L I J A

MAŽIAUSIAS KAINAS
ANT

Šaldytuvų
REFRIGERATORIŲ

Nauji gražūs standara 
padarymo, pilnai gvn- 

rantuoti elektrikiniai 

šaldytuvai verti $150.00 
dabar tik už

Taipgi ir kiti šaldytuvai dabar Peoples Furniture Co. 
krautuvėse parsiduoda už labai nužemintas kainas.

MA IESTIC............................,.. $99.50
KING COLD..............................$118.00
SPARTON ................................$133.00
NORGEA............. ........................ $139.50

Duodame specialų nuolaidų perkant ant syk, daugiau 
kaip vienų , Ų

Reikalaujantiems lengvus išmokėjimai pritaiki/uun9

visiems.* >
Dėl pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsako- 

mingiausias Lietuvių krautuves Chicagoje.

4irr-ai anchir avi. <m richmono »> zase-Ao w sief jy * masl(wooo avu

4177-33 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatvės Kampas Mapleivood gatvės 

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CIIKUGO, IIJ,
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C H I C A G O J E čiūno parduotuvę ant 71 gat- Ofiso Tei. Repubiio iste
„ . ,, , , Namų Tel. Hemlock 2010

ves. Iš vaistines pagrobė ke
liasdešimt dolerių pinigais, o

MISIJŲ PRADŽIA RYTOJ busime dėkingi J. M. pralotui, iš p. Atkočiūno parduotuvės

Bncigeporuts.— Senai Jau
kiamos misijos prasidės S v. | Kvietimų, 
ouigio parapijos bažnyčioj ry 
loj, gegužės 1 d., su Suma ir 
Įžanginiu misijonieriaus pa- 
moKsiu. nauzia bus bendra 
vyrams ir moterims.

musų dvasios vadui, už tokio 
iškalbingo misijonienaus pa-

ZUvo LIETUVIS

daug prekių. Abidvi šios įstai 
gos yra ILarųuette Parke. 

Praėjusio sekmadienio rytų 
VieUnts 1 išmušti abu didieji langų stik- [ 

lai kirpykloje (barbernėje), 
657 W. 18 St. Antrame aukšte

OR. K. DRANGELIS
DENTIBTAS

2403 West 63rd Street 
kampas Western Avenue 

Vai. 9—9 išskiriant tračiadienlus

ĮDOMIOS KNYGOS 
LEIDĖJAI -

DAKTARAI:

gyvenanti mergaitė pajutusj
T‘own oi uake.— Balandžio didelį langų skambėjimų ir,

------!26 d. negųžo i savo namus J pribėgusi prie lango, matė du
fciios misijos bus nepapras-1 « » r o r ,

. , _ So. Hermitage Avė., Je-1 vaikėzus bėgant iskulus kultos, labai svarbios ir įdomios ■ ’ 1 °
tiei to, kad jas ves pagarsė
jęs nnsijohienus tėvas Hruzi- 

, Kas, jėzuitas iš laetuvos. Gar
sas apie šio misijonienaus ne
paprastų gabumų Dievo žo- 

\ užius skelbti jau yra plačiai I

rommas btankus, buvęs ka- gus. Kirpyklos savininkas la-

Didelė, labai įdomi didžiojo 
karo apysaka “Dieve, pasi
gailėk mūsų!” jau spausdina
ma. Ateinančios vasaros pra
džioje išeis iš spaudos. Tad, 
gerb. tautiečiai, pasiskubinki-

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 6707 S. Arteslan Avė.

" TeL Grovehlll 0617

OR, J- J. SIMONAITIS
UKDKTOJAS IK CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Medėlioj susitajus

Tel. Ofiso 4060 lies. 9866

į^skijklidęs po visų metuvų ir 
Amerikos lietuvių koioni-

reivis. Buvo duota žinia poli
cijai. Bet policija nesurado, 
ieškojo ir grabelius Eūdeikis. 
8iani| ir pavyko surasti, tik 
ant nelaimės negyvų. Bado 
L'ounty morgue. Paaiškėjo,

BRIGHTON PARKAS

OR, A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.: •

Nuo 1 Iki 4 ir nuo G iki 8 vai. vak
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tiu susitarus.

DR. SUZANA A. S LAKI S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vaiandoa: 10 iki 12 ryto;* 4 Iki 6 po pintų.

(Vakarais: Utamlnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredonia Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Otiso rei. Lafayette 7337 Kez. i d. Hydė Park 3395

Ofise ir Rea. Tel. Uoui. 6912 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Tat: 1-8 ir 6:86-2:19 vai. vak.

Nedėlloj susitarus
Vau: 1-4 ir 7-6 vai. vakar* 

Madaitod

. .............——i..... ■■■■■-■ ■ ,i. ... i.,. — m
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 4669 Tel. Lafayette 5793

Taigi, bričportiečiai, šį kar
tų visku užmirškime ir nau
dokimės Dievo malonių dieno
mis. Išklausykime ko daugiau
sia misijonieriaus pamokslų, 
sustiprėkime tikyboje ir krik
ščioniškose dorybėse.

Šitaip dvasiškai atsinauji- Praėjusių savaitę plėšikai 
nę, stipresni būsime grumtis apvogė prov. Kartano vaisti-I • /
su gyvenimo sunkenybėmis ir nę ant 69 gatvės ir p. Atko-

G R A B O R 1 A 1:

bai nukentėjo, nes langai ne- te greičiau užsiprenumeruoti 
buvo apdrausti. ' šių knygų ir būti jos leidė

jais. Garbės leidėjai įmoka 25 
dol., leidėjai — 10 dol., rėmė
jai — 5 dol. ir prenumerato-

Ponia Puleherija Vaičekau- I riai po 2 dol. Jų visų, kaipo 
kad jis'automobiliaus buvo skiene, žinoma veikėja, vis [leidėjų, pavardės bus paskelb- 
suvažmetas prie 53 ir S. Vv ėst dar tebeserga. Teko girdėti, į tos knygoje. Tad pasiskubin- 
ern Avė. Piktadarys pabėgo. 1 kad jai prisėjo) šaukti dar an- j kit į šių talkų visi gg. kuni-
veliomes laidotuvės įvyks an
tradienį iš Šv. Kryžiaus baž
nyčios į Šv. Kazimiero kapi
nes.

PIuTADAKlę DAUBAI

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 
Telef. Canal ii 7 4 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088. 1

LACHAVIUH
IK SUNUa

amiuvis tuusuuius
eaiaiuauju , laiuoluvese r.uupigiauula. 
Reikale meldžiu alsisauau, o max 

naro u busite uzganeuinli.
Tel. liuese v ei t Zolu arba 2019

z3l4 W. Ždrd Pi., Ciuuago

noy o. 49 Uouri, cicero, Ilk
TEL. CICERO 6927

DEN TĮSTAI

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnartmae 
Visuomet sąžiningus Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyJhi dykai.

3307 Anburn Avenue

leieioiiMo Lttida lloo

SfANLEY P. MAŽEIKA
Graoonus u Baisamuotojas 
'Luitu automubiLius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUKN AVENUE

Chieago, 111..

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7612

I.J. ZOLP
~ GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS f

1650 WEST 46th STREET
kampas 46th Ir Paulina Sts.

Tel. Bouievard 6203-8413

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

tro daktaro pagalbos, būtent. Igai, daktarai, advokatai, biz- 
dr. A. Račkaus. nieriai, visuomenės veikėjai,

Nesenai aplankiau brangių moksleiviai ir kiti, kurie dar 
ligonę ir su džiaugsmu tenka neprisidėjo.
pastebėti, kad gerų žmogų ki- i Be anksčiau paskelbtųjų as- 
ti geri žmonės atjaučia. Kam- i menų, šios knygos leidėjais 
bariai papuošti gėlėmis, lan- j tapo šie įdomios lietuvių lite- 
kytojos globoja ir ramina. P | ratūros mėgėjai ir platintojai, į 
ios VaičekausKienės apsuk-1 įmokėję: y
rios dukrelės gražiai atlieka 1 Po 25 dol.: dr. S. Biežis ir 
ir namų ruošų ir mamytę stro 'dr. P. Atkočiūnas, 
piai globoja. Po 10 dol.: B. Lauraitis.

1 kuopos sųjungietės ir A. ^>o dol.; P- Juozas J. Elias
R. D. 2 sk. laukia Vaičekaus- Bo 2 dol.: Gurinskai, Gurin-
Kienes pasveikstant. Taip pat 
laukia ir daugelis jos draugų 
ir šiaip žinomų, kuriems daug 
gero ji yra padariusi sveika 
būdama. Linkime mūsų visuo- 
menininkei kantriai įškente-

skaitė, A. J. Janušauskas, V. 
Pilkas, P. Lazdauskas. Po 1 
dol. K. J. Nedzeika.

Pinigus prašome siųsti: 1) 
Re v. L. Draugelis (“Drau
gas”, 2334 So. Oakley Avė.,

jus nelabųjų ligų, greit sustip-1 Chieago, III.) arba 2) Mr. St. 
rėti. jKrukas, care of Peoples Fur-

niture Co., 4177-83 Archer 
Avė., Cliicago, III.).

4 Spaudų, komitetas 
T

uankytoja

PADĖKA Guftfc DR. S. RLE 
ZlUI, * COLLKGE OF SUK- 

GKUNS” NARIUI *

Susirgus kovo 14 d. skau
džia ir netikėta dešinėn kojon 
įsimetusią infekcija, išbuvau 
gerb. dr. S. Biesžio (2201 W. 
22nd St. Tel. Canal 6122) glo
boje 37 dienas. Gerb. chirur
gui teko net dvi operacijas į 
padaryti ir per keliasdešimt 
dienų mane lankyt, kol praė
jo pavojus ir visai pasveikaiu

Sąžiningam ir savo profesi-

S. J. PAVINSKAS & CO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS 

GARY, INDIANA ,
Įsitikinkite

Gralius, dėžė, ba<aa2navima.s, ka
ravanas ......................................... 41M.U0

Geresnis grabas, -dėtė, balsama- 
vimas, patarnavimas *. .. . fl.’VO.to* 
' PluAinls grabas ir visas j>atar
navimas ...................................... $225.00

Dar geresnis grabas ir patarnal 
vinuuf ........................................... $285.00

PliMio grabas ir visas patarna
vimas ............................................ $395.00

Kapinės ncįfokiiojamos 
Kreipkitės J pius bet kada

S. J. PAVINSKAS & GO.
1728 CONNECmCUT STREET 

Tel. 4760 Gary, lad.

joje gerai nusimanančiam da- 
K t ar ui priklausG daug dau
giau negu piniginis aiiygun- 
mas uz žmogui brangaus tur
to — sveikatos gtųžinmių. Šia 
proga reiškiu savo didelį ir 
gnu dėkingumų gerb. dr. 8. 
įsieziui. Jo rūpestingumas sa
vo ligoniais, didelis^ prityri
mas ir chirurgo gabumai sta
to jį ne tik mūsų lietuvių da
ktarų, bet ir svetimtaučių pir
mose eilėse. Džiaugiuos visai 
pasveikusi ir noriu nuošir
džiai visiems rekomenduoti 
dr. S. Biežj.

Noriu priminti obalsį “sa
vas pas savų!”,Kodėl iki šiol 
mūsų nesusipratę tautiečiai 
vis dar ••garbina svetimus 
dievus” --; šaukiasi ligojo ki
tataučių patarnavimo ir tuo-

<«■■■■

Phone Bouievard 7042

OR. G. Z. VĖŽIUS
D E N T 1 S T A S 

4645 !So. Ashland Avė.
Arti *7 btra^l

Tel. Canal 6122

OR, G. I. BLOŽIS
U k A T 1 o T a a 

2201 VVest 2znd Street
(Kampas Leavitt SI. ) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal buuiiIj

Bouievard 7 689
Rcz. Remiuck 7 691

OR. A, P. KAZLAUSKAS
D E N 1’ 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Cicero 1260

OR, GUSSEN
X-Ray

L1ETUVIS DENT1STAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

Tel. Cicero 67 64

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTŽMTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.; 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Dr. C.K. Kliauga
DEN TĮSTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomiu 
2420 VV. Marųuette liti. arti VVestero

Avc. Pilone liciuiovk 7b28
PanedSliais, Seredomis ir PStnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH. OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. P. Z, ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 4490 So. Arte^ian Avė. 
Vaiandoa: 11 ryto Iki 4 po pietų

4 iki 8:14 vakare

tel. Canal 6764' Res Republic 6369

OK.A.RAČKUS
GYDZTOJAS, CHIRURGAS 

IR UBSTETR1KAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedeiiomis ir sere domia tik
įsaaiuo susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2136 \VE8T 22nd 8TKEET
CH1CAGO

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—Spinduliai >

Ofisas 2201 West 22nd Street 
uor. So. Leavitt St. l'ei Canal 6132

Rezidencija: 6628 S. Ricbmond Ava 
Teiephone Republic 7 868 

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

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS* 
Ofisas: — 4646 S. Ashland Avė.

Chieago, 111.
OrUu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedeiiomis pagal sutivrtį.
Ofiso Tel.: Bouievard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. lards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Auo 2 iki 3 po pietų 
Nuo i iki 9 vakare 
Nedcl. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

OR. J. J. KOWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 VVEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavitt St.
Tel. Canal 0706

Valandos: 3-4 po pietų ir 7-9 v. ”» 
Nedėlloj pagal susitarimą

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir OHIKUKGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ji* 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant YVasiungton Bulvd.

, 4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2456 — 2461, arba 
Cicero <62. Rez. tel. Cicero 2888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CH1RURUAS

4142 AKCRElt AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
? Telefonai dieną Ir naktį 

VIRULNIa 9686

Tek Grovehlll 1696

DR. A L JUŠKA
Olnlluj4.d xxv Cnu.unomJ 

Va— 9-il ryto 2-4 ir 7-9 vak.
•eraeomis po pietų ir Nedeidieiuais 

Uk susitarus
2422 W. UARGUKTTK RUAD

Res. Phone: 
Engiewood 6611 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 300U

DR. A R. MCGRADiE
GYvYTUJAS ir chirurgas 

6558 SO. HALSTED STKEET
Valandos; 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. VICTORY 3687
Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

DR. J. F. PUŠKA
3133 S. HALSTED bli^iET

Antras ofisus ir Rezidencija 

6504 fc>. Afl‘llbi8jukN A VE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of, Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U turu. ir SubaL Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

uiihu ieL Victory 0893
Uez. Tek LUcabI 9191 

Jei ucalsUicpia šaukite Ceutral7404

DR.A.AROIH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS^ 
Oliaas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v; 
Nedėliomis ir šventadieniais 

1AH2

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

ka jiems didelius pinigus (sve Svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
'mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
eaUuractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
Atsitikimuose, egzaminavimas daro
mos su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

timtautis vargu lietuviui gai
lestingumų parodys), kada 
mes turime jau visose koloni
jose savų, gabių lietuvių gy
dytojų- Drįstu tai visa rašyti, 
nes jaučiu, kad mūsų gydyto
jai, chirurgai, ypač tie, kurie 
yra “on the staff” Šv. Kry

; Reumatizmas sausMlaižiaus u«onin«j’visai
" ° - vųjų — lietuvių įvertinimų.

Neslkankykite savęs skaus
mais. Reumatizmu. Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėtlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMKOLND mo- 
stls lengvai praėalina vliAmi- 
nėta Ilgas: mums tiandle dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 66c per 
paktą 66c arba dvi už $1.46.

Knyga: "ŠALTINIS 8VE1. 
KATOS" augalais gydytlee, kai
na 64 centą.

; Justin Kulis
! 3269 80. HALSTED ST.

I Chieago. IU.
)«■■■■■■■■■■

O “savo” gydytojui dr. S. 
Biežiui linkiu ilgų—ilgiausių 
metelių sėkmingai darbuotis 
ir gydyti savo tautiečius.

Antanina Nausėdienė

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Elziutei. Apie tų patį daly
kų gavome kito koresponden
to rašinį, dėl to tamstos ne- 
įdėjome. Prašome mums daž
niau rašyti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakaro.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Grj dj vdjėkJ U Guli u-i b am

6558 S. HALSTED STRIKT 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIOONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart tventadienlo Ir ketvirtadienio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė •

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—1 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryaucka/)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road
VALANDOS:

9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

T9L Hemlock 8706

■ Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie

Rea 6426 So. California Avė. 

▼ai.: 2-ė. 7-9 V. ę. MMcirtaust
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RENGIA SS. PETRO IR POVILO PARAPIJA4

Sekmadienyje, Gegužio-May 1 c 
VYTAUTO DARŽE

* 115th STREET, TARPE CRAWF0RD IR CICERO AVĖ.

Įžanga asmeniui - išanksto perkantiems 25c., prie vartų 50c
Tai pirmas šių metų piknikas. Visus lietuvi 

name, kad smagiai praleisite laikų prie gražios 
džių užkandžių ir skanių gėrimėlių; prię to, čia 
jas pažintis.

Kviečia KUN A. LINKUS, KOMITETAS IR KENG.EJAT

PRANEŠIMAI.
KVIEČIU!

ŠŠ. Petro ir Pauliaus para
pijos (West Pullmane) pikni
kas įvyksta šį sekmadienį, ge
gužės 1 d. Vytauto darže (115 
gatvės tarp Cicero ir Craw- 
ford Avė.). Visus nuoširdžiai 
kviečiu į pirmąjį šių metų 
piknikų!

je. Susirinkime iškelta svar- Dievo Apvz. parapija. Go
bių minčių. gūžinės pamaldos Dievo Apvz.

Pranešimų kpie kauliukų j bažnyčioje prasidės sekmadie-(Kryžiaus parapijos svetainėj! smagias vakaro valandas, 
žaidimus, kurie įvyko balan- nį 7:30 valandų vakare su iš- įvyks Moterų Sąjungos 21 kp Aš būsiu
džio 3 d., patiekė sesuo V. I kilminga procesija. Tos pa- svarbus susirinkimas. Prašo-1 ________
Katauskienė. Ji pranešė, kad maldos bus laikomos per visų ima visų narių atsilankyti ir: Visų ciceriečių dėmesiui! 
pelno parapijos naudai liko gegužės mėnesį kas vakarų'naujų atsivesti. ‘Ateinantį sekmadienį įvyky
$55.25. Komisija dėkoja šiems 7:30 valandų. | -v Valdyba kažkas nepaprasto. 2 vai. po-
didesnių dovanų aukotojams: ------------ • j------------ 'piet Raudonosios Rožės kliu-
K. |Iurai, Jesulaitienei, Šir-
vaitienei, Stonkienei, Bursai

Town of Lake. Rytoj gegu- tės ir vyčiai ir visas jaūni- 
žės l d. 1 valandų popiet, Šv. mas ir praleiskite su mumis

LIETUVIŲ VALANDA

North Side — Labdarių 6 ' &v- Elžbietos moterų ir mcr- bas pradeda žaisti beisbolų,
kuopos svarbus susirinkimas ' FTAieių draugija, Town of La- i Bus žaidimų sezono atidarv-

ir Duršienei, Petrui Barškini įvyks sekmadienį gegužės 1 d. ke, rengia šokius Šv. Kryžiaus mas: muzika ir automobiliij 
ir Sereikienei, taip pat ir vi- tuojau po pamaldų šv. Mykė- ‘parapijos svetainėje gegužės 1 paroda prasidės nuo 15 ir 49

Kun. Anicetas Linkus !sjeins tiems, kurie aukojo ma- io parapijos svetainėj. Kvie- d- 8 valandų vakare. Bus ge : gatvės. Visi rinkitės ir susi-

SO. CHICAGO
žesnes dovanas.

Ši draugija gražiai darbuo-1 atstovai atsilankyti į susirin- 
jasi, santaikoj. Kurios mote-!kimų, nes yra svarbių reikaių 
rys norėtumėt įstoti į šių dr- į aptarti.
gijų, malonėkite ateiti į su- Į 
sirinkimų, kuris įvyks gegu- į

Lčiami visi nariai ir draugijų i ras orkestras. Prašom gausiai pažinkite su Raud. Rožės žai- 
atsilankyti. . . j dėjais,. kurie šiemet bus pasi-

------------ 'puošę naujomis uniformomis;
, Cicero.— Sekmadienio va- Jų vadovas—gabus sportinin- 

Valdyba kare, gegužės 1 d., Šv. Anta- kas Stasys Stankus, kiti visi

Rvt dienų bus įdomus lie
tuvių radijo programas iš sto 
ties WCPL nuo 1:15 iki 2 vai. 
popiet, kuris yra duodamas 
Jos. F. Budriko krautuvės 
3417 S. Halsted St. Programe 
dalyvauja p, K. Steponavičius 
su savo artistų grupe. Bus 
dainuojama gražios lietuvių 
mėgiamos dainos, solo, duetai 
ir kvartetas. Taipgi visus pa
linksmins harmoninga "Budri
ko radijo orkestrą.

Tad 1 vai. popiet 'nustaty
kite savo radijo ant WCFL

stoties, kad nepraleidus šio 
gražaus programo.

1 Ieškau barbeno su laisniu, k u 
ris galėtų dirbti pilnai įrengę 

, toj barbernėj. Atsišaukit 
“Draugo” ądmin., 233-K __ 
Oakley Avė., Roosevelt 7790

RENDON

eiųr-a
Du kambariai. Tinka mažai 

šeimynai arba singeliams vy
rams ar moterims. Kambariai 
šviesūs iš fronto, ant pirmų 
lubų. Renda pigi.

946 WL 31st Place
Visiems gerai žinomia Mo

nika Krinickienė yra sunkiai 
susirgusi ir guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Ji buvo kun. Ur
bos šeimininkė, lBridgeporto ; d‘ popiet Šv. Kiv (
akad. rėmėjų 2 skyriaus am-!*>»»« parapijos kambaryje, 
žiną narė, labd. sąjungos 51 Visus kviečių, 
kuopos amžina narė. Priklau- Valdyba
so prie daugelio draugijų. To
dėl prašome visų jos pažįsta
mųjų jų aplankyti. Ji buvo 
viena iš geriausių 
Kambario nr. 311.

no parapijos salėje įvyks įvai- nariai taip pat lietuviai.
West Side.— Nekalto Pras.i™8 vaka^ vaidmimu ir | praėjusį sekmadienį jie žai- 

mergaičių sodalicija . drauge i 8rrta^laiB Šokiais.
Komisija širdingai

Marquette Parkas.— šv. T\
resės draugijos mėnesinis su 

veikėju ! brinkimas įvyks pirmadienį narių 
j gegužės 2 d. 7:30 vai. vakare
Pan. Švč. Gimimo parapijos 
svetainėj. Ši draugija rengia 
naujų narių vajų, kurios na
rės įrašys daugiau naujų na
rių, gaus dovanų. Tad, narės,

Rep.

eis prie Šv. Komunijos gegu
žės 1 d.,9 vai. rytų. Po Sumos 
įvyks susirinkimas kliubo kę- senus be skirtumo, nes šis va

dė su svetimtaučių ir nugalė-
kviečiai -y. _, ., ,, .. .- . jo šiuos 5 priešvisus atsilankyti — jaunus ir ’

pradžia gana gera. Lietuviai,
2. Vadinami

WEST CENTRAL 
WINDOW SHADE 

CLEANERS 
5103 W. Madison St.

CKTCAGO. ilk

v. "|3 <~~~ \

: Senas langų užlaidas išvalom ir
I pertalsom. padarom, kaip naujas. VI- 
I soklos ruSles naujas padarom pagal 
j jūsų noro. Lietuvių dirbtuvė. Darbus 

palrro. n ir pristatome. Tik pašaukit:
Tel. OOIiUMBUS TISO#

mbary. Prašome visų mergai- karas rengiamas 
čių atvykti ir atsivesti naujų . naudai.

Ateikite visi

parapijos laikykitės ir kelkite savo tau
tos vardų. Visi jus gerbs! 

tėveliai, vy- Į Pašalinis

SALEBridgeportas.— Nek. Prus.
Panelės Švč. draugija rengia 
vakarienę su programa visų 
draugijos motinu pagerbimui. v^sos stokime į darbų ir padi- 
Kaip kasmet, taip ir šį sykį linkime šių garbingų dr-gijų. 
neužmiršim jų pagerbti sek- Turėdamas darbščių valdy- 
madienį, gegužės 1 d. parapi- kų, turėsime gerų pasekmių 
jos mergaičių kliubo kamba- niuslJ darbuose. Moterys, ku- 
rv, 5 valandų popiet. . , ios norėtumėt įstoti į šių dr-

Mergaitės su pagalba Kot- g’.i’b malonėkite ateiti į šį sn- 
rinos Garuckaitės per visų sa- si rinkinių. Vajaus komisijos^ 
vaitę vakarais darė gražius yra p. Jacobs (6648 So.
papuošalus, kad. motinėlėms Wasb$enaw Avė.).
būtų padarytas geras įspūdis. Neužmirškite pirmadieni i

Visos narės prašomos neuž- vakarų atsilankyti į šį susi 
miršti atsivesti savo motini*- rinkimų.
les lygiai 4 valandų, nes turi- ’ , Valdyba
me pradėti anksčiau, kad vis- ________
kas būtų baigta ligi 7:30 vai. Bridgeportas — Simano Da- 
vak., nes tada -misijos prasi- ukanto draugijos mėnesinis 
dės Šv. Jurgio parapijos Haž- susirinkimas įvyks sekmadie- 
nyčioj. nį, gegužės 1 dienų 12 vai.

Kurios narės neturite moti- Cbicagos Lietuvių Auditori- 
lėlės, prašomos atsivesti tėve- jos svetainėj (3133 So. Hals- 
lį arba artimiausių savo gi- ted St.).
minę. j Nariai, būtinai dalyvaukite

Ona RazbadauskLenš susirinkime, nes turime nau- j 
------------ jų reikalų apsvarstyti. Taip j

Šv. Pranciškos Rymionkos pat kurie esate atsilikę su mo- 
draugijos mėnesinis susirinki- kesčiais, tai būtinai turite su
mas įvyko balandžio 17 d. Šv. mokėti, nes priešingai būsite j 
Kryžiau“ parapijos kambaiv- suspenduoti. P. K., nut. rast.

SALE
B ARGENAI

. ANTKELLY — springfield — TIRES
Geriausios išdirbystės tajerai, su .trisdešimt metų 
patyrimu, parsiduoda prie mūsų ui KAINAS DAR 
NE3IRD£TAS. Mes jų geruma negalim išaiškinti, 
b?t ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! P tyš ta- 
«cr I p s! srkys savo geriyna. MES JUOS GARA?«- 
aJO’AME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI

• '' jL' •
S iiz I Vienas Už Porą Raudono r>

’• * * * i beria tūbai
4.40-21 (29x4.40). ...f 3.95... $7.66....... $1.03
4.50-20 (29x4.50). .. . 4.30... 8.31......... 1.02
4.51-21 (30x4.50). ... 4.37... .8.46.....’ 1.03
4.75-19 (28x4.75). ... 5.12... 9.94........ 1.17
5.09-19 (29x5.00). ... 5.39... .10.46....... 1.30
5.(X)-20 (30x5 (X)) 5.45 10.58 1.33
5.25-21 (31x5.25). .. , 6.63... .12.86....... 1.43

HEAVY DUTY 6 PLY
6.00-1-9 (31x6.00). ...10.85... .21.04........ 1.56
6.00-20 (32x6.00). .. .10.95... .21.24....... 1.82
6.00-21 (33x6.00). ...11.80... .23.12........ 1.82
6.50-20 (32x6.50). ...12.65.:. .24.54....... 2.05
7.00x19 (33x7.00). ...14.30... .27.74........ 2.05
7.00-20 (34x7.00). ...14.65... .28.42....... 2.10

Vis’ kiti šaržai ir ne prilygintos kainos/

30x5
TRUCk TIRE 

8 PLY
$14-50

32x6 
10 PLY

$24.95

LIETUVIŲ EKSPRESAI
Jei jums pri šerną krausty 

tis ar kitokiam reikalui rei
kia troko, tai kreipkitės į Šincs 
lietuvius, kurie turi gerus di
delius trokus ir gerai patar
nauja.

W.B. GOTAUTAS
'4414 S. CALIFORNIA AVĖ. 

' Tel. Lafayette 1369

• Tel. Lafavette. 5936
TONY TICZKUS

1 Ledas) angliai, malkos, eks
presas, perkraustymas

Automobiliai ir trokai viso 
kiems reikalams

2743 West 37th Place
Cbieago, III.

WEST SIDE EKPRESS
[12146 SO. HOYNE AVENUE 
[i Tel. Roosevelt 2972

JĮOkiuAbc BAnKERS:

R EAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

PARDUODAM IK MAINOM

Firmas, napnus, lotus ir visokius 
blinius visose valstijose. Mes turi- 
jne dldelj pasirinkimą. Norintieji pl- 

' rkti ar mainyti pirma painatykit mu- 
[ jų bargeąų. Klauskite A. Grigas. 
Real Estete vedėjo.

4, NAMON PINANCE GO.
•755 So. Westeru Aveime

E X T R A
Mainau 6 kambarių Bungalow ant 

uk^s Lietuvoj, arba parduosiu pigiai. 
Namas randasi prie Forest Preserve 
ir Stlekney Plėnie Grove.

P. ZETATS
4218 So. Maple Avė., Berwyn, III.

z \
' R. ANDRELIUNAS '
(Mnrųuefte Jewe|ry * Ratilo)

Pirkusieji pns mus n* $5 ar dnu 
visu bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Cbicago, IU.

Tel.
Hemloek M3R0

>į------ ---■

KITI BARGENAI

ADOMAS STUGIS
G725 SO. Ė0CKWELL ST.

|! 4642 SO. W00D STREET 
I Tel. Lafayette 0673

Wm. J. Kareiva
Savininkai)

1)81 geriausios rųflies 
ir patarnavimo. Sau
kit.

GKEEN VAI.LFY 
PKOmJCTS 

Olselis Svleilų klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulitvard H89 

===i^—----- ---------—j,

Užstatyk savo radicMnt 1360 kyl. kas pane- 
dėlį 7:30 vai. vak. ant įtoties WGES ir klau
syk musu

LIETUVIŲ VALANDOS 
susidedančios iš liaudies dainų ir šokių mu
zikos.

- Duoda
« ■ .

LIPSKIO KRAUTUVES
4916 West 14th St.

Cicero, III.
150 Broadvvav

Melrose Park, UI.

CHAMPION MOTOR OIL SIMČNIZ
SPARK PLUGS 5 GALS. 39c

59c $2 75 PADIATOR
TOP DRESSING 100% PURE PENN- CLEANER

49c SYLVANIA 39c

KANflPflCK AUTO SFRV«CE Gfl. not inc,
5156-5158 80. WESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT 8157 Savininkai: S KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti Į Mūsų Gasottno Stotis

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

! AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
71M So. Rockwell Street 

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianui' 

fomičiug ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra 

greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir į kitus miestus.

JUOZAS MANIKAS
2900 WEST 40th STREET 

į Tel. Lafayette 5676

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA)

M. ZIZAS
Namų Statymo Kantra k torius 

'teinu įvairiaiiHiu. tiainiir prieiname
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonai. Hemloek S5I4

Teief Reptihllr <«•«

0. GRICIUS
tlKNKMA LIS KftNTRAKTORfUB 

. Statau namna kaip muro taip u 
nedtlu nnn maflsmun iki dtdflauete

• nrielnamtanaioa.

S452 WEST B9tb STREET

JULIUS VELIČKA
Tel. Repnblic 3713

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU RTATTMO CONTRAK 

TORTTTB
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
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