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Prancūzijos prezidentu išrinktas Lebrun
TEISMAS ATLEIDO KU
NIGĄ NUO LIUDYMO

NAUJOJO! ZELANDIJOJ BEDARBIU
RIAUŠES PAKARTOJAMOS

CHICAGOJE

QUEBKC, Ont., Kanada. —Į

Čia buvo

PRIPAŽINTI KALTAIS

nagrifiėjama byla

________

Ed. St. .llilalrt-’ui. kure buvo

kaltinamas jvagyatėje.

Prisiekusieji

Byloje; pripaano

teiaėjai

kaltais buvugj

VOKIETIJOS IŠLAIDŲ SĄMATOJE
PRALEISTOS REPARACIJOS

vakar

cbi.

P1ETŲ-2IEMIIJ FRONTE DAUG NAUJO
Stancikas nepasiduoda. Stulginskį su Janušau
sku nepasiduoda Varakuliui. Mandravickas
- pusmilijoninkas. Varkaliene pralenkė Gilienę, Žvirblis - Misiūną, Gaižauskas - Kondratą. Rėkus su Grybu pirmyn eina.

kun- Bara- . fagog miesto antspaudininka
rd’as, redetĮlptoristas, iŠ -Sti
D. A SerriU-1Auna de lfcaupre parapijos.
ir •„
H Hl)(.h
Sis kunigas, kaltinamojo klan- Etrin.,. Serritella siandie
Remarkas yra parašęs kny- bijodamas, kad Žvirblis ir jo
PREZIDENTU IŠRINKTAS
BEDARBIŲ RIAUŠĖS
s# išpažinties, paskiau šiaip vaistybės legislatūros senatogų “Vakarų fronte nieko nau “nesulestų”, kaip padarė su
LEBRUN’AS
su juo privačiai kalbėjosi. Iriumi.
WELLI^GTON,
N.
Zelan
jo
”; kazokas Chadzi Murat Misiūnu, pradėjo vytis KazKunigas trisme pranešė, kad
PARYŽIUS, geg. 11. — A- dija, geg. 11. — Vakar čia
jis/jokiu b įdu negali liudyti!
patraukti tieson užMogujev “Ir rytų fronte nie- lauskienę. Pasirodo, Žvirblis
bieji parlamento rūmai susi-! pasikartojo bedarbių riaušės,
ikalę Jis gale-i s^noks^ prieš vartotojus, ku- j ko naujo”. O kas naujo ‘Drau gali te tik Rėkui, KazlauskieK
kaltinamoj
rinkę Versaly vakar keturio-1 Keli pūkštančiai bedarbių pa
cyti iš privačio r*C m^D°na*8 dolerių nuskriau'gO’ vajuje, kontestininkų lėn- nei ,bet ir žemaičiui Valančiui
Tai Russell Clark, New Or- tų šį tų
s„ pasikalbėji
__ >8ti klastuotomis
svarstyklėmis
ktvnėspT. ktynėse!
strioko” .Dridarvti
liktuoju Prancūzijos preziden- i teko į parlamento rūmų aikštę
pridaryti.
'"“ ——
--^tyklėmis
'“strioko
su kaltinai
į leans Cotton Exchange prezi „„
tu išrinko senato pirmininku ir daug langų rūmuose išdaumo, bet bijd,.- kad neįmaišyti j parduotuvese; SemteUa os pa, Vakarų-rytų fronte, tiesa,
Vakar kažkaip per klaidų
dentas. Jis kovoja kongresui
Albertų Lebrun’ų, konservą- žė, kol policija riaušininkus
tai ko nors girdėto išpažinties ileiffa buv° žiareti’ kad v*8®00 j šiandie maža naujo, bet už tat1 kontestininkų stovy Grybas
Įduotų sumanymų žemės ūkio
mieste naudojamos svarstyk pietų-žiemių fronte labai daug ! liko iš vietos nepajudintas. Už
torių.
Į numalšino. Prieš tai bedarsekretoriui pripažinti teisę, metu.
lės būtų tikros. Bet jis to ne laimėta.
Oficialės balsavimo sėkmės biai kai kurias parduotuves a- kad jis suvaržytų spe^uliači[tai šiandie jis labai išaugo,
Po šio paaiškinimo teisėjas
žiūrėjo pelno tikslais.
pasirodė tokios: Lebrun’as ga- piplėšė.
Štai, po didelio smūgio, pie- aukštai iškilo. Prie jau laimėatleido kunigų nuo liudymo.
! jas medvilne, grūda’s ii 1.
vo 633 atstovų balsus; P. Fau-1
*------------------tietis Stancikas bando atsigau to 386,840 skaičiaus, vakar jis
IŠDAVĖ KITUS DU
re’as, socialistas, 114 balsus, NESKIRIA IŠLAIDAI RE
ti. Vakarykščiai jo balsų skai- vėl pridėjo šešetų tūkstančių
PAKV AI$EUS SUŽEIDĖ
PIRMU KARTU ŠIO
Kaip tik paskelbtos balsavi
PARACIJOMS
čiai iš naujo supurtė Rašins- balsų ir dar labiau pasidarė
VVSKU
ŪPĄ
KRAŠTO ISTORIJOJ
Pehki
plėšikai,
kurių
tarpe
mo sėkmės, naujai išrinktas
________
kienės pozicijų ir jų pačių la- pavojingu Staniuliui, kuriam,
buvo viena mergiščia, užpuo- bai surūpino. Pietietė Varka- be to, grasina ir Varkalieiri
prezidentas tuojau užėmė pre- BERLYNAS, geg. 10. —
WASHINGTON eeg. 10. — VATIKANAS, geg. 10.
Finansų ministnris įdavė. par.» Al«andiUEgTpta, pnuie- *
viešbutį, 3000 Wa- lienė ne tik smarkiai pasiprie- su Giliene.
zidento ofisų.
*
shington
buly.
Kovoje sužeis šino Gilienei, bet ir pralenkė.
Prez. Lebrun’as yra 60 m. Jainentui subalansuotų valsty- tijoj vakar senato rūmuose šta, kad tenai kaž koks pa„ , ■
.. .. ,7 ,
•. ė, ,
••
Bendrai, neramu vasari
tas
poliemonag.
Suimtas
vieValio,
varkanenei!
Dabar
ji
,
lT
_
,,
, . ,T.
amžiaus, paeina iš rytų PranP®Jannl *r klaidų sąmatą koki laikų pirmininkavo sena kv_~_.„,
-------w
„„
.
.
aišė.is armėnas namuose už’
l4
.
,
.,,
“
Draugo
”
vajaus
plote.
Vi--p^š^agipu viba-^^e-’kl“
vel bus dieglys ‘sosiedui
.
,
--- .
sur eina didele kova — lenklaidose nėra^ft’ffSTScijų mokė wav, demokrate. Viceprezide- r?t vyskupu Igino Nuti. Leng-t v
Stamuliui. Bet kų i tai paša- . .
...
,
Artinas gegužes 29 d.
os nuova- kys Gilienė? Be abejo, ji•• ne- tvnes.
jimo
provizijos.
'
TARDIEU ATSISTA
ntas Curtis jų pakvietė laiki- vai
sužeistas peiliu į pečius. [^ nlvvtn
T , .. .
..
—• paliaubų ir laimėjimo diė
,
.
.
. ,
. i dų atvyko mergiščia su dviem norės ,Varkanenei
.pasiduoti.
A
• .
Vyskupo tarnas ir gi lengvai1,
. , . m ......................
TYDINO
nai užimti jo vietų.
.v
,
.
1 na. Kiekvienas kontestininkas
sužeistas.
, berniokais. Tenai ji policijai Pietietis Gaižauskas
PRANCnZIIOI KALINIAI
taip pat
,
, , .
.
i deda didžiausių pastangų, kad
i pranešė, kad suimtasis plėšiNETURI
DARBO
pralenkė lvondrata.
i nugalėjus savo ‘ t neprietelių
•
*??
PARYŽIUS, geg. 11. — Po
PR2ZIDZNTAS PATEN
,
.
__
kas
yra
jo
s
jaunikis.
KadanO
kas
dedasi
šiaurėje?
VisJ. Dodosian, 22 metų amž.
įvykusiųjų prezidento rinkimų
KINTAS
! gi būtų neteisinga jam vienam konsinietis Mandravickas dau kad užkariavus aukštesnę vie
atsistatydino ministerig pirmi PARYŽTITS, geg. 10. —
i kentėti, tad ji policijai pasi- giausia bus padaręs naujo. tų. kad laimėjus didesnę va
AVAS11INGTON, geg. 11.
ninkas Tardieu su visais ka Prancūzijoj kalėjimus ištiko
MIRĖ VYSKUPIJOS
dovanų.
1 duodu ir išduoda kitus du sc- Naujais skaičiais jis vakarįjaus
nedarbas. Visur gamybos per- Pranešama, kad prezidentas
’
bineto nariais.
VIKARAS
Į brus. Sako, visi kartu nusikal pasidarė septintu iš eilės pus- .1 Vyrai, moterys! Judinkite
viržis. 1
Hoover’is jaučiasi patenkinAtsistatydinimo dokumentas
to ir visi turi už tai atsakyti. milijoninku ir Stulginskui pa- žemę, griaukite vieni kitų po----- ------------- tas, nes senato komitetas tikMONTE CARLO, Monako,
įteiktas naujam prezidentui.
BEDARBIAI ANGLIJOJ
rai dirba už ekonomijų švara geg. 10. — Praėjusį šeštadienį Policija ieško dar vieno be- skelbč ultimatumų. Žvirblis, zicijas. Vajaus dovanos dar
tydamas pajamų .r išlaidų „• d(., Sirdies bgos 8taiga nlirt rnioko.
kurį taip pat galima skaityti visų rankose. Dėl to laikyki74 KOMUNISTAI BUS DE
LONDONAS, geg. 10. ■ matų. Kalbama, kad, rasi, iš- Monako
šiauriečiu, pavijo ir nugalėjo tės ir vieni kitiems nepasiduoPORTUOTI Iš KANADOS
Balandžio man. 25 d. Anglį- laidos 7110 milijonų dolerių, ka8'7ikara#'’k^au°inka8'''E.
Misiflnų, o šiaurietis Rėkus, kitę!
PAVESTA LIKVIDŲOjoj
buvo
2j352,l
80
bedarbių,
i
bus
sumažintos.
MONTREALIS, Kanada,
Jacųuot’as.
TOJUI
KAUNUI 1 MIL. LIT.
geg. 11. — Gegužės 1 d. ke
PASKOLOS
upio kareivių sargybos vadui. Paleistas iš kalėjimo
BOLŠEVIKAI ŽUDO
Pavesta likviduotojui Sherliose vietose komunistai sukė
Jis įsakė kavalerijai valstie
VALSTIEČIUS
mano viešbučio kpmpanija, ku
lė riaušes. 74 areštuota. Tarp
čius išvaikyti, kulkosvaidžiais SANTA- FE, N. M., geg. ri iki Šioliai valdė viešbučius SMARKIAU BAUS UŽ PER Kauno m. burmistras lankė
areštuotų yra ir moterų. Jie
si pas ministerį pirmininkų ir
ŽENGIMĄ RUBEŽIAUS
10. — Iš New Mexico valsty- Sherman, Ambasador, Ambayra kalėjime. Valstybės kal VIENA, Austrija, geg. 10.! juos pavaišinti.
jam nupasakojo apie miesto
tintojas teisme reikalaus juos — Ties Dniestro upe Besara-1 Jo įsakymas įvykdytas. Klu- bės kalėjimo paleistas buvu- sador East ir Fort Dearbom.
- Ministerių kabinetas priėmė ūkio ir finansinius reikalus.
visus deportuoti.
bijos pusėje vra miestelis lojusius valstiečius puolė ka- aig prezidento Hardingo lai- Negalėjo išsimokėti skolų.
įstatymų, kuriuo už peržengi Taip pat buvo nurodytas pa
Daugelį tų nelaimin- kais vidaus reikalų departa------------------Kriulanai, o priešais — kitoj Valerija.
. ,
mų rubežiaus be vizos, už pa skolos reikalas. Min. pirmini
gųjų arkliai sutrypė. Kiti nuo mento sekretorius Fall’as, Jis
NAUJAS JAPONŲ AM
MOKYKLŲ IŠLAIDOS
upės pusėj, miestelis Dubosadėjimų nelegaliai peržengti nkas pažadėjęs paskolos rei
, kulkosvaidžių krito. Anapus u- buvo kalėjimu nubaustas už
BASADORIUS
rai, kurs yra Rusijos bolševi- <
Reikalaujama Chicagos vie- i sienų, u- pasilikimų ilgesnį lai- kalų įtraukti į minist, kabinę
pės į pakraščius subėgo daug papirkimų Laimų.
kų žinyboje.
šųjų mokyklų išlaidas mažinti k? krašte negu viza leidžia, už to darbų tvarkų. Kalbama a
• ! žmonių ir jie aiškiai matė tas
TOKIJO, geg. 10. — Japo
už šiuos metus. Mokyklų ko- j peržengimų pasienio zonos etc. pie 1 mil. lit. paskolų.
nų ambasadorius J. Valstybė Kristaus Įžengimo į Dangų žvėriškas Dubosaruose valstie197,000 GAVO DARBĄ
misija savo sąmatoje turi pa-, pasienio policijos vadas arba
se K. Debuchi’s birželio mė šventėje, gegužės 5 dienų Kriu : čių skerdynes. Skerdynėse žuNUO TOS VIETOS
BERLYNAR, geg. 10. — žymėjusi daugiau kaip 90 mi- Į apskritas viršininkas baudžia
nesį grįš į Japoniją. Į jo vie lanuose, kaip paprastai, sta- vo daugiau kaip 100 valstieATSISAKĖ
tų ambasadorium paskirtas čiatikiai valstiečiai gausingai! čių. Iš Kriulanų matyta, kaip Balandžio mėnesį Vokietijoj lijonų dol. išlaidų. Komisijai j L000 lt. arba 2 mėn. arešto,
Matsuro Nagai’s, užsienių rei susirinko į cerkvę. Prasidėjo' bolševikų kareiviai rankiojo ir 197,000 bedarbių gavo darbų. patariama ir reikalaujama, 0 svetimšaliai 2 r t jau ištremia- Vokiečių teisės katedros ve
pamaldos. Imta skambinti va- vežė į miestelį valstiečių la- Visoj Vokietijoj šiandie yra kad šios išlaidos būtų suma mi iš Lietuvos.
kalų viceministeris.
dėju, kaip žinoma, buvo pa
1 rpais. Rusijos pusėje tai visa vonus ir sužeistuosius,
žintos ligi 75 milijonų dol.
apie 5,737,000.
kviestas ir sutiko būti ruaij
STATYS
KONSERVATO

SIAUČIA uždrausta. Dubosaruose cerk-j Visu Padniestriu bolševikai
AUSTRALI
emigrantas, Berlyno un-to pro
vė
uždaryta,
Dievo
garbinimas
ne
šimtus,
bet
tūkstančius
žmo
RIJAI
ROMUS
VEDAMOS DERYBOS
SUKNIUBO TIES DURI
'
PI
fesorins Sokolovskis, bet p&sužgintas. Bolševikų valdomi nių yra išžudę už norėjimą
MIS IR MIRĖ >
-----------Ikutiniu laiku, vokiečių patarGatvėkarių darbininkų uni
Konservatorijos projektas tas< nuo t0R vietos atsisakė.
MELBOURNE, Australija, valstiečiai tad būriais susirin- pereiti į Besarabijos pusę. Žiegeg. 10. — Žiemių vakarų Vi- ko į paupį, kad pamatyti, kas mą ypač daug žmonių nužn- Nuo širdies ligos mirė Mrs. ja turi derybas su gatvėkarių; jau baigtas daryti. Konserva- Dabar tai katedrai vedėjų stectoria provincijos dalį užpuo- darosi Kriulanuose, kad aiš- dvta, kada upė btrvo užšalusi, Į Carolina Wilson, 58 m. amž., kompanija. Ai pastaroji nori torijai taip pat numatoma nau riffiamasi surasti iš kitų krašlė pelių mirijadai. Viską nai- kiau girdėti nors varpų sKam- kada daugelis moldavų mėgino į 3358 So. Wood gat. Jos sūnus; mažinti darbininkams atlygi- ji rūmai, nes dabartinės mn- t„ mokslininkų tarpo,
kiną kaip namuose, taip lau • (Itėjimų, arba nors mintimis su-( pasprflkti iš bolševikų pragu- j James, 30 m. amž., išėjo apie J romų. Gegužės mėn. 31 d. bai- tikos mokykloj nė laikinai su
ORO STOVIS
kuose. Vietomis ir katėms jau sivienyti su tais laimingais, ro. Nemažas valstiečių skai- tai pranešti savo seseriai, Mrs.igiasi sutartis.
[tilpti nebūtų galima. Tuos rū
rnus,
jei
jų
planas
bus
patvirMoore,
3341
So.
Wood
gat.
nėra vietoR. Keliose dirbtuvė- gyvenančiais anapus upės, sn-lčius turi savo giminių BesaKada Resno atidarė dūris, Ja Auroru miestu piliečiai t< i- įtintas, numatoma pradėt sta-J CHICA'H) lit ATYLINpe dienomis ir naktimis dirba- Į vų broliais, kurie laisvai gnli rabijoje.
mi slastai.
garbinti Dievų. ,Pamaldų meApie tas valstiečių skerdy mes suspėjo ištarti “tik da kalauja visiems, miesto darbi- tyti 1933 m. Tačiau tam pro-'KĖS. — Šiandien saulėta, bet
__________ __
tu, paupy daugelis jų suklau- nes plačiai pranešė .rumunų bar motina mirė”, sukniubo piDkams .sumažinti atlyginimų jektui šviet ministerijoj prita vis gerokai vėsu. Vakar aukš
riama su dideliais rezervais. čiausia temperatūra buvo 56 L
PLATINKITE “DRAUGI ’*1 pč. Tas nepatiko bolševikų pa- laikraščiai.
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DIENOS KLAUSIMAI
BOLŠEVIKŲ ŽVĖRIŠKI DARBAI

Rusijos bolševikai ir vėl susitepė savo
rankas tikinčiųjų žmonių krauju.
Iš Vienos pranešama, kad Šeštinių dienų
prie Dniestro upės bolševikų kareiviai žvė
rišku būdu išžudė 100 žmonių, beklūpančių
ant kelių ir besimeldžiančių.
Tai vienintelis tų nelaimingųjų nusikal
to tunas, kad jie, išgirdę gaudžiant varpams
L Rumunijos pusėj, suklaupė ant kelių, norėt" darni Šeštinių dienų pagarbinti Aukščiausių* jį. Ir dėl to, kad jie meldėsi, bolševikai į juos
L. šaudė. Nereikėjo nei areštų, nei teismo. Mat,
K, Dievų garbinti Rusijoj, bolševikų akimis žiū»»’ rint, yra didžiausias nusikaltivKs. Didesnis
J?' »et už valstybės išdavimų.
Kada anais metais bolševikų vyriausybė
5::'
susekė sumoksiu jų nuversti, ji sumoksimi n»•«•
kūs patraukė teisman, teisė, davė progų tei
6 sintis. Teismas tik kalėjimu juos tenubaudė.
K Bet tikintiesiems žmonėms, viešai išpažįstantiems tikėjimų, pamaldiems žmonėms nėra
J£' > teismo. Juos vietoje šaudo. Pastarasis įvykis
nėra pirmutinis. Tūkstančiai žmonių tokiais
pat sumetimais išžudyta. Tūkstančiai bažny| čių uždaryta, išgriauta arba žaismavietėmis
paversta. Daugybė dvasininkų sušaudyta, nu
žudyta.
9*-;Tuos faktus žmonės turėtų gerai įsidė
r
tai- mėti, neg iš jų sužinos, kas iš tikrųjų bolševikams rūpi.
*'/
Bolševikų vadų vyriausias tikslas yra koVa' prieš tikėjimų. To tikslo su didžiausiu
įnirtimu siekė Leninas, Trockis. Jų pėdomis
eina ir Stalinas. Jų pastangomis steigiamos
bedievybės platinimo organizacijos, mokyklos, net universitetai. Šlykščiausiais būdais
pajuokiami ir niekinami dvasininkai ir, visi
tikintieji. Jie baisiausiai persekiojami irkan-

L-

T'-

• ** .

y j z,

*' '/.Ti

lt,1932

kinami. Kada bedievybės platinimas nepa
dybų adresai. Kuopos prašo-Į bos. Šiose dienose biednuomevyksta kitokiu būdu, pavartoja šautuvus.
mos šias žinias, kiek galint, nės reikalai yra nepaprasti,
Kas kuomet nors įsivaizdavo, Kad bolše
greičiau centrui atsiųsti.
, Viename mėnesyje praėjusių
vikams rūpėjo ir rūpi darbo žmonių gerovė, IŠ CENTRO . SUSIRINKIMO SVARBUS PRANEŠIMAS
Šiam labd. susirinkimui va- žiemų prisėjo mums šelpti 31,skaudžiai apsivylė. Bolševikų valdžia Busiidavavo pirm. A. Nausėda, c,®® šeimynų, iš kurių 26,000
KUOPOMS
jos žmones nę tik didžiausiais skurdžiais, bet
sekretoriavo p. Fabijonaitis. ! buvo savo namuose. L šį skai
Lietuvių Labdarių .Sąjun
ir belaisviais, vergais padarė. Tas šiandien gos centro susirinkimas įvyko
čių neįeina daugelis tūkstanCentro valdyba gavo laiškų
visam pasauliui gerai žinoma.
balandžio 27 d., Aušros Var iš Mrs. Johnson, kuri reika-' KAT. LABDARYBĖS CHI čių pavienių asmenų. Kaip viBuvo žmonių grupe, kuri pasauliui Ke tų par. salėj.
Susirinkimas lauja atmokėti $5,000 skolos CAGOJE PRANEŠIMAS j suomet, taip ir dabar Katali
rėjo įkalbėti, kad .Rusijos bolševikai sužmo- buvo gausingas kolonijų at už labd. ūkį (antrų morgičių
kų Labdarybės tikslas buvo
nės ir sustos žvėriškai žudę tikinčiuosius. Bet stovais. Padaryta eilė gražių ir $192.00 nuošimčių)? Kuopos Šis yra keturioliktasis Ka- palaikyti šeimynų čielybę. šia
po pastarojo pasielgimo su tikinčiaisiais tu nutarimų.
nuoširdžia prašomos atnešti į kalikų Labdarybės metinis ra- • me atsitikime tas geimai sekarėtų įsitikinti, kad jų manymas yra klaidin- į Šis susirinkimas parodė, kitų labdarių centro susirinki- P°rias. Jame išdėstoma sun- si. Mums talkininkavo šv. Vin
gas. s
'
i
kad vis dėlto turimę nemažų mų, gegužės įnėn. 25 d. tam kiaušių metų darbuotė. Tais cento Pauliečio 3,200 uolių
Visas krikščioniškas pasauks turėtų pa skaičių idealistų žmonių, ku- tikslui pinigų. Būtinai reikia mefais Arkdiocezijos išlaidos darbuotojų, kurie su pasiaukelti griežčiausius protestus prieš bolševikus,1 rje gyvai domisi lietuvių lab- atmokėti,
biedniems buvo kur kas didės- kojiniu tarnavo. Katalikų Lab
kurie ir šiandien tebežudo nekaltus žmones. )t]arių veikimu ir rūpinasi sa I
Labd. S-gos Cent. Vald. nės, negu praėjusiais metais. darybė už tai jiems reiškia
Tie baisūs faktai turėtų atidaryti akuĮV0 tautiečių šelpimu.
_________________________ Viename sausio mėnesyje, 19- padėkos žodžius.
ir tiems lietuviams, kurie aklai tarnauja kru
reikalais i
atsilankant į draugijų 32, išleista $559,000. Tai diŠiais t suspaudimo lo ika:,
dienos
1>1N
vinam bolševizmui, norėdami panaikinti ti Vainikų
• v*
r*'**
susirinkimus ir išaiškinant desnė suma, negu metinė ko- kuomet daug padorių žmonių
kėjimų mūsų tautoje ir, pagaliau, visų Lie Prie šio klausimo susirinki labdarybės svarbų.
lekta metais 1918, 1919, arba priversti bedarbiauti, neuž
mas ilgai apsistojo. Mat, tos
tuvą/ pražudyti.
Ūkio reikalai. Labdarių ū- 1920.
tenka išmaldos. Dabar iškilo
dienos labdarių darbas yra
liaudami
savo
dalį
iš
Joinl
reikalas tokius šelpti iki ge
didelis ir svarbus.' Tų dienų kio miške nutarta iškasti šu
PASTABELES
(gegužės mėn. 30’ d.) Šv. Ka- linį, kad žmonės atvykę ture-1 Emergency Relief Fund, mes resni laikai prasidės.
znmero kapinėse įVyksta’/Š.8^"° ir gardaus vandens Į galėjome plėsti paranu šiais
Kaip ir visuomet, tikimės,
SLA. valdybos rinkimų pasekmės jau oatsigerti.
Taip
pat
reikalingas
nenormaliais
laikais.
Jei
bū
ficialiai paskelbtos. Kaip mes rinkimų pra kilmingos pamaldos už miru vanduo ir gyvuliams. M. Šli- tume buvę priversti tenkintis kad Katalikų Ladbarybės me
džioje spėjome, taip ir įvyko. Rinkimus lai siųjų sielas. Ta proga labda kas apsiėmė sužinoti, kiek šu paprastais būdais surenkanio- tinės kolektos dienoje, Sekmi
mėjo socialistai. Iš tautininkų tik keli į val riams pavesta parinkti aukų linio iškasimas kainos. Ir šie-, mis aukomis, tai tokios pa- nių šventėje, gegužės 15 a.,
dybų teįėjo. Pirmininku /išrinktas socialistas lietuvių našlaičių šelpimui. Su met labdarių ūky bus rengia-[ gelbos nebūtume įstengę su- visi išpildys savo pareigų,
nors ir reikėtų pasiaukoti.
Bagočius, iždininku soc. G ūgis, sekretorė Ju- sirinkimo dalyviams rūpėjo, mi išvažiavimai.
[teikti. Vienok, ir su šita iškad
aukų
rinkimo
darbui
ge
Katalikų Labdarybė
rgeliūtė. Tautininkai neteko stiprios pozici
laukine parama savo darbuo
rai
pasirengti,
kad
gausingų
Labdarių veikimas. Centro
jos, kurioj jie ilgai laikėsi. Tai jų pačių kaltė.
tę turėjome susiaurinti nuo
SUARDĖ KAREIVIŲ
aukų rinkėjų būrį suorgani- susirinkime nuodugniai svarsvasario mėnesio pradžios. Rei
KOMPANIJĄ
Referendumas fraternalių organizacijų zuotų, kad būtų galima ko lyta Lietuvių Labdarių Sų- kalavimai buvo tokie dideli,
gyvenime tėra tik “šiaudinis balsavimas.” daugiausia aukų suriųkti, nes jungos veikimo išjudinimas, kad mūsų iždo dugnas greit
VIENA, Austrija, geg. 9.
Jai seimas išrinktos SLA. valdybos nepat šelpimo darbas šiais metais Daug buvo pareikšta gražių pasimatė. Valstybės legislatū— Praėjusiųjų provincijoj ri
v
'minčių ir duota pasiūlymų.
virtins, referendumo rinkimai nueina niekais. yra labai platus. -\
ra, įsteigusi Joint Emergency nkimų metu viena Austrijos
Stengiamasi iš visų kolom- Bet visi yra tos, nuomonės,
Dėl to tautininkai dar vilties nenustoja. “SRelief Fupd bent laikinai pa kariuomenės kulkosvaidžių ke
ra” pasisako:
i™ S8““ rinkik«- Ba‘« «era‘ kad veikimo išjudinimas nuo
i,uPani3a afcvirai rė,nė fašistų
‘‘Nors Bagočius gautų 99 nuošimčius vi- ikad kolonijos rinkikus beor- kuopų daugiausia pareina.
patingai
šiemet
Chicagos
ir
&tl
.
darbuot
^
tas
-partijų.
Vyriausybės įsakymu
sų balsi,, vištiena tas neįtikins mūsų, jog jis i grojant, pradėtų leuktyapylinkių kuopos prašomos pnguįs
teikiamos para- (§i kareivių kompanija išardyyra tinkamas būti susivienijimo prezidentu.!
kolonija dauKaip balsavimuose taip ir ateinančiam s«-j«,au ™kik« turės‘ beab«j»- pasidarbuoti labdarybei, nes tekliui įssekus gal reikės ten•
me mes kovosim prieš Bagočiaus kandidatu- -Bm0’ oontras jų tinkamai pa labai daug visokių reikalų rei kintis išimtinai metinėmis ko1 ŽUVO, 12 SUŽEISTA
žymes.
kia aprūpinti.
rų 99
lektomis iš mūsų pačių žmo
Aukų rinkėjams, tuoj į)O Jei susidaro kokie neaišku
' Vadinasi, “vaina” SLA. seime neišven
nių. z
RIO 1)E J A NEIRO, B ra
1
pamaldų,
bus
išdalinti
dykai
mai,
prašoma
tuoj
kreiptis
į
giama.
'
Sustreikavo
labdarių pikniko tikietai.
centro valdybų ,kuri tuos ne- Tuo tarpu kai šeimynoms rilij a, geg. 9.
pagelba
ėjo
per
mūsų
centrai
į
gatvėkarių
darbininkai.
Jiems
. .
'r
Spaudoje vis dažniau skelbiami gandai,! labdarių piknikas, kaip jau aišltunhiš išaiškhite." A
ofisų iš fondų, gkutų iš Joint pagalbon pakilo elektros, gabūk tai Lenkija esanti pasiryžusi užgrobti žinoma, įvyks gegužės mėn.
Kuopa Detroite. Labdarių Emergency Relief - Commis- zo įr kiti darbininkai. Kikir Rytų Prūsijų. Mes dėl tų lenkų norų ne 30 d., tuojau po pamaldų. Jis 27 kuopos, Detroite, Mieli., sion, tai mūsų ištaigos—prie-' riaušės, kada streikininkai ėabejojame. Kas nežino, kad jų apetitas nėra įvyks gražiam J ir moderniš sekretorius S. Atkočiūnas at glaudos, pagelbos namai, su- ',mė šaudyti į važiuojančius ga
pasotinamas. Tik mums rodos, Lenkija, be kai įrengtame Vytauto parke. siuntė 1931 metų apyskaitų, šelpimo vietos ir tt., kurių iš- tvėkarius. Policija vienų riaunorėdama perdaug didelį kaulų praryti, gali Išklausius komisijų ir kuopų iš kurios paaiškėjo, kad ši silaikymas pilnai arba dalinai šininkų nušovė ir 12 sužeidė.
užspringt!.
pranešimų,
paaiškėjo, kad kuopa gražiai darbuojasi.
priguli nuo mūsų, po senovei
smarkiai ruošiamasi piknikų Išreikšta pageidavimas, kati buvo mūsų šelpiami ir turi
SPRINGFIELD, Dl., geg.
z Buvusis Chicagos majoras p. Thompson’-' padaryti įvairų ir kitokį, ne- visos labdarių kuopos kasmet į būt šelpiami, jei norime, kad '9. — Illinois valstybė šiemet'
as stengiasi atgauti prarastas pozicijas, po-., gu kiti piknikai.
i
siųstų centrui savo veikimo jų naudingas darbas būtų tę-įper pirmuosius keturis mėnelitikoj. Šiomis dienomis darė mėginimų. Ne- i Visi labdariai prašomi vi- apyskaitas. (įentrni svarbu ži siamas.
i (sius už automobilių “laisnius”
pavyko. Anglijos karalius dėl to gali būti! sais būdais šį piknikų garsin- noti, kiek kuopos turi paprasMūsų penliiolikta metinė , surinko 14,649,041 dolerių.
tuo tarpu ramus. Nebus kam prieš jį Chi- -ti. Kuopų valdybos prašomos tų ir garbės narių, kiek per • kolekta, Sekminių šventėj, gecagoj kovoti.
i užkviesti į piknikų visas drau mietus turėjo pajamų ir vai- gūžės 15 d., yra didelės svar | PIKTINKITE “DRALGA’

Laimingai žmona apsikabino vyro ka siais spindį ežero krantai. Žavėtipas re
klų ir pravirko. Jie ėjo visi trys laimingi ginys. Gamtos grožybė.
Ežere pilies griuvėsįai matomai pra
namo. Ėjo visi daug ko iškentę, grįždami
prie Dievo, bažnyčios, senoviškų gražių dėti tvarkyti; jie nuo žemės iki viršaus
(Nepaprastai graudftigas tikras
apsupti rištavonėmis. Čia ir Trakų mies
papročių ir tarpusavinės meilės.
atsitikimas)
Zaukas
tas. Išorinė išvaizda, švara ir judėjimas
(Galas)
vaizduoja gilios užkampūs miestelį.
Dar arkliu valanda kelio ir jau LendMotina jį aplankydavo kiekvienų mėvaravas. Tai geležinkelio stotis, kur prieš
pesį, atveždavo maisto, gražių knygų.
karų dienomis ir naktimis daugybės žmo
Daug kartų Antanas motinos klausė, iš
nių, keliaudami į įvairias puses, čia tu
kur ji visa tai ima, bet ji tik nusišypso
rėjo užeigų: valgydavo, gerdavo ir spaus
davo, primindavo Dievo malonę ir nieko
Velykoms važiuoju į Vilnių! Ir link
davo. Dabar ta didžiulė stotis tuštytėlė.
aiškaus nepasakydavo. Tik vienų kartų
sma tr šiurpas krečia. Klaikios mintys į
hC' kažkaip netikėtai, neiškentus išsitarė: *
galvų lenda — vaizduotėje Lukiškiai ir I, II ir III klasių salėse' bufetai oficialiai
egzistuoja, bet jokios žmogystos nei sa
Kai išeisi, daug ko ir sužinosi.
kiti paibeliai pinasi. Vienok administra
lėse, nei už bufetų.
— Kažin, ar aš beišeisiu T
cijos linijų persigrebojau laimingai. Pa
IlI-čios klasės vagone į Vilnių važiuo
— Pasitikėk Dievu, nenusimink.
samdžiau ūkininkų. Jis mane vežė į Tra
ja
be
manęs dar 5 keleiviai.- du kareiviai
. Motinos šypsena būdavo maloni, mokus. Važiuojame ir kalbamės. Žinoma ir
ir trys geležinkeliečiai. Prieš Vilnių, pra
tiniška. Ir Antanui linksmiau pasidarypolitikuojame. Apie lenkus iš manęs nu
važiavus tunelį dar įlipa keletas keleivių.
girdęs nepalankę nuomonę ir jis pradeda
Visi tylūsį susimąstę.
Po dviejų metų už gerų elgesį, kakeikti lenkų valdininkus ir esamųjų tvar
šiame ruože vagonai lenkų gamybos.
^jĮlIjfano kapeliono pagalba, Antanų išleido
kų. Girdi, jei dar kartų būtų renkami bal
Rlaiįvėn.
sai kur priklausyti, prie Lenkijos ar Lie Kuo paprasčiausios ir pigiausios konstru
Išėjęs už kalėjimo vartų jis pamatė
tuvos, tai maža kas iš ūkininkų už len kcijos.- vagonas — pailgas kambarys su
inų ir dar kažkokių moteriškę. Pasikus balsuotų. Girdi, pirmų kartų agitato skersai sudėtais lentų suolais ir ties suo
— Turiu.
(«Hreikinęs su motina, jis žvilgterėjo į mo
riai apgavo. Taip besikalbant, jau ir Tra lais turi pertvaras tokio aukštumo, kad
— O kur?
teriškę ir taip krūptelėjo, kad šaltis per
Antanas prasegė krūtinę; Abi moters kų ežeras. Geras rogių kelias. O tų kelių sėdint, per pertvaros viršų matai kito sė
įuugarų perėjo...
pamatė auksinį jungtuvių žiedų. Virvute visomis kryptimis. Matosi pilies griuvė dinčio viršugalvį. Vienas išilgai vagone
— Elena!
siai, miestas; toli nusitęsia miškuoti ir pakraštys be suolų, tarnauja koridoriumi.
pervertas jis kabojo anf jo krūtinės.
— Aš... Antanėli!.marguojančiomis vilomis bei dvarų trobe Žodžiu, paprasta ir pigu.
— Bijojau, kad nepavogtų.

hetmižMas

Trečiadienis,

LABDARYBE

“D R A U G A S”‘
Iieina

as

— Juk tu mirei...
,
Antanas norėjo pulti prie žmonos, bet
lig stabo ištiktas, stovėjo ir žiūrėjo čia į
motinų, čia į žmonų, nieko aiškiai nesu
prasdamas. Motina karštai jį pabučiavo
ir pasakė:
—
— Nenusigųsk, ji gyva. Tik kai tu
buvai nuo mūsų atsiskyręs, ji išėjo į
miestų uždarbiauti ir man padavė žiedų.
Kai tu grįžai, aš netikėdama, kad tu esi
iš tikrųjų pasitaisęs, norėjau, kad tu iš
kęstum visas kančias, kokias mes išken
,tėm. Aš nuslėpiau, ji reikalavo, kad taip
pasakyčiau. Juk lengva paklysti, bet sun
ku grįžti, nes grįžimas reikalauja pasišvėntimo. Taip ne kartų kunigas yra sa
kęs. Ir kai tave paėmė kalėjiman, aš daug
kentėjau, žinodama, paslaptį, ir ji pati
norėjo pas tave užeiti, bet abi iškentėme.
- '“B
Motina šypsojosi, šypsojosi žmona,
nusišypsojo ir Antanas. Kai pasisveikino,
žmona žvilgterėjo į Antano rankas, ir ne
pastebėjusi žiedo, liūdnai paklausė..
— Žiedo nebeturi!...

Iš Vilnijos padangės.

Štai ir Vilnius. Vos išėjus iš stoties
rūmų, pribėga moteriškė su mažu vaiku.
Išmaldoj prašo. Už poros žingsnių pase
ka apiplyšęs senis. Dar keliolikų žingsnių^
žengus prisiartina paauglys vaikėzas. Ii
visi išmaldos... Keistas įspūdis.
Vilniaus miestas savo išore išvaizda,
Gediminb pilim, stilingomis bažnyčiomis,
stambiais, ištaigingai išrodančiais rūmais
imponuoja po senovei didmiestį. Aukštų
senovės mūrų mieste begalės siauručių
tiesių ir kreivų gatvių, gatvelių pripildy
tų pėsčiais ir važiuotais, atrodo, tartum
Vilniuj gyvenimas virte verda. Žinoma,
tokį įspūdį gauni patekęs į siauras gat
ves. Plačiose gatvėse toks judėjimas ne
imponuotų. Čia tikrumoje tie mūrų Labi
rintai šiandien stovi pustuščiai. Tai jau
galima iš to spręsti.- prieš karų Vilniuj
buvo apie 240,000 gyventojų, o 1931 m.
lenkų surašymo daviniais rasta 180,000.
Tų gatvėse judėjimų padidinę bedarbių
minios, kurių šiuo laiku Vilnijoj^yra įre
gistruotų apie 6,500, o su šeimomis bus
apie Iria kartus daugiau. Daugelis tokių
bedarbių neturėdami iš ko pramisti gatvė
se iš praeivių išmaldos prašo kiti gatvėse
pardavinėja įvairias smulkmenas, rūbus
ir pan.

(Bus daugiau)

■K,-

gegužės 11, 1932

DRAUGAS-

įsidėmėkite jubiliejinis

VAJUS BAIGSIS MILŽINIŠKAM 'DRAUGO'

VYTAUTO

-May 29

m.

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

Tūkstančiai Laukia Gegužes 29 Dienos
TŪKSTANČIAI ĮDOMAUJA KAS LAIMES DIDELES
s.,.,,'

*"

,

DOVANAS
.

ANTRA DOVANA: laivakortė Prancūzijos laivu 1LE DE FRANCE
(turistine klesa) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Šiuo laivu birželio 21
d. išvyks Lietuvon antra — vasarinė “Draugo” ekskursija).

Įvažiuodami į Lietuvą aplankykite Francijos sostinę Paryžių. Plau
kite puikiu milžinišku laivu 1LE DE FRANCE, turinčiu 42,000 tonų įtal
pos. Per Atlantiką perplaukia per 5V2 dienų.

PIRMA DOVANA: geležinkelio bilietas Į New Y orką ir atgal; laivakortė Skandinavų
laivu “FREDERIK VIII” (turistine klesa) iš New Yorko į Klaipėdą ir atgal. (Prie
progos primename, kad gegužės 28 d. šiuo laivu išvyks Lietuvon pirma “Draugo”
ekskursija).

TREČIA DOVANA:
gTažus namų papuoša
las — KIMBALL ra
dio.

KETVIRTA DOVANA

PENKTA DOVANA:

Naujausios stailos laik

rodėlis su laimėtojo ini

Naujausios stailos laikrodė
lis su laimėtojo inicialais-

cialais vertės $20.00.

vertės $15.00.

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

IR VISA EILE KITOKIŲ BRANGIŲ DOVANŲ
?

•

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

. M:.

Kontestininkų stovis

teisės pagrindinės žinios — kurie dabar jau atlikti arba nių aikštelių iki šiol tebuvo Šiuo
laiku statomos kelios būdu. Pilamos gatvės žvyrių
f vaistykime teisė, prekybos, prs ! bus baigti iki šią metą sezo- tik viena vieša cementinė aik naujos vilos, remontuojami na ir spaudžiami, taisomi trotu
1 menės, amatą, imansų ir ko- no pradžios.
štelė. Šių metų sezonui kuror mai, statomos stiklinės veran- arai. Prie to darbo pritraukia
iperacijos
teisės;
d)
specialus
Atremontuojamas jūros til to komisija pastatydins dar1 dos prie vilų, tveriamos tvo- mi ir namų savininkai. Kuror
O. Bašinskienė, 1639 S. 50 į Misiūnas, Roseland, III. 245
'prekybos, mokslai — prekybi tas. Šiemet atpirkta iš grafo vieną teniso aikštelę, kuri kas 1 relės, žvyruojami keliai ir to komisija pereitais metais
Avė. Cicero, 111......... 600,•050, W. 108tli St................ 160,470
ne nia teina Lika, privatinio ukiu Tiškevičiaus 10 ha Birutės pu tuos apie 6,000. Vaikų malonu pen. Prieš keletą savaičių ie- tiems
darbams
išleiP. Pabijonaitis, 2320, W. 23
V. Stancikas, 1706 W. 47
organizacija, ttaiKjiuas ir viv šyno, už kurį sumokėta 100, mui dail. Žmuidzinavičius sa mes ūkio ministerija parda-do 6000 litų. Susisiekimo m
St., Chicago,* 111. ..;. 590į500 Pl.^ Chicago, III. .... 133,200
luymas, buhalterija, prekybos 000 litą. Kartu su tuo mišku vo sklype jau pradėjo statyti vė iš varžytinių 25 sklypus ja padarė plentą (Vytauto
Jb*. Gubysta, 4355 S. Mozuri, A. Žolynienė, 6709 Archer
St., Chicago, III......... 575,0001 Avė., Chicago, III, ... 119,950 korespondencija, masmrastis, atpirktas ir jūros tiltas. Til- didelę ir įvairių žaislų aikštę. Palangoj, už kuriuos^buvo į- gatve) ir išrnęksfaltavusi jį.
jau 8enaii įr apiręs. Kuror Šioji privati statyba rodo, varytos gana aukštos kainos. Šiuo keliu vasaros metu pra
A. J. Janušauskas, 1301 S.) A. Gudėnas, 6807 So. Camp stenogratija. Mokslas skustoprieš pačiu* į0 komisija nenori leisti jam kad ji ir pelno duoti gali.
Pirko
daugiausia pasituiį važiuoja nemaža užsieniečių,
50th Ct., Cicero, 111. .. 541,3351 bell St., Chicago, IU." 115,000 mas j dvi dalis
A. Stuiginskas, 1628 S. 56 j Sutkus 1007 Eight st,Wau praktika bankuose, kontorose, vįsaį sugriūti. Jūros tiltas ku
Maudyklės — restoranas. į Kauno gyventojai, kurie be vykstančių Baltojos pakraš
sandeliuose, krautuvėse, dirb-1 rort0 svečiams suteikia malo
Didžiausias ir įdomiausias šio maž kasmet vasaroja Palan čiais. Dabar plentas atremon
Avė., Cicero, 111......... 534,270 i kegan, Jll.................... 103,300 tuvese,-po pietą — teoreunu
nunuo ir galimumo kvėpuoti
sezono statinio projektas yra goj. Sklypų kaina, nepaisant tuotas ir naujai meksfaltuoP. Varakulis, 724 West L8 Gaižauskas, 148 E. 1071 h s L. kursas. Leoretiniam kursui iš
sveiku jūros oru. ' Įvairiuose
nauji jūros maudyklių namai. krizės, Palangoj rodo 'tenden jamas. Gatves laistys nuo šio
St., Chicago, 111......... 530,230 Roseland, 111................. 88,625 eiti skinami dveji metai. Va
«.
sezono pirktas moderniškas
Rytprūsių kurortuose Vokieti
A. Cond ratas, 1706 E. MaSunku pasakyti, ar šios man cijos kilti.
V. B. Mandraviekas, 815-40
saros metu mokiniai dviem ū joj yra pastatyti tam pačiam
laistytuvas. Palangos kuror
yomensing avė. Phila. Pa
dyklės dar iki šio sezono bus
Nauja pieninė. Palangoj šie
St., Kenosha, Wis. .. 500,010
(pusei menesio yra siunčiami j tikslui panašus tiltai Palan
........... .............. 83.80,)
pastatytos. Maudyklių namus met įsteigta kooperacinė pie tas kasmet tobulėja ir kuitūį
įvairias
provincijos
vietas
L
os
jū
ros
tiltas
gali
būti
nauS. Staniulis, 6651 3. 'ialinan
rėja.. •
Bugentavičius, 1616 K. Lin
stato kurorto komisija. Kuror ninė pieno nugriebimo punkpraktikos
darbams
prekybos,
į
dingas
Avė., Chicago, 111. .. 415,930
ir įvairioms pramo to komisija šiai statybai už 'tas. Svarbu tai ne vien ūkiš- Visi amerikiečiai turėtų su
coln St. Chicago, IIL 61,906
I
pramonės,
kredito,
transporto
Grybas, 2244 \V. Adams
goms, sportui. Tilto remontas traukia 100,000 litų paskolą ku; bet ir higienos atžvilgiu. sidomėti sveikatingu Palan
Vaicekauskas, 4242 S. Ma!
arba
kooperacijos
įmonėse.
Už
St., Chicago, 111. .... 392,840 plewood avė., Chicago, Ilk
kaštuos apie 30,000 litų ir už 10-čiai metų. Šis statinys pa Palangos nugriebimo punktas ges kurortu. Aplankykite jį ir
I
I
mokslą
per
metus
mokama
po
kartu mūsų Tėvynę - Lietuvų
truks iki gegužės mėn, pabai tenkins vasarotojų reikalavi tieks kurortui šviežią
M. Varkaliene, 6315 So. Lin
..................... 44,400
bei šva
100
litų.
gos. Poliai kol kas laikosi ga mus. Maudyklių namai yra su rų pieną ir grietinę, o kitus su “Draugo” ekskursijomis.
coln Av., Chicago, 111. 356,195
M, Povaitienė, 700 S. 9 st
• Mokytis norinčių atsiranda na tvirtai, bet skersiniai bal
Ag. Gilienė 3131 Emeraid Herrin, III.................... 33,550
daug, bet iiųama tiktai tuos, kiai ir grindys vietomis yra projektuoti labai modernia- pieno produktus, sviestą, sūrį,
Teko patirti, - kad šiemet
Avė., Chicago, III. .. 355,240 Bacevičius,' 1850 Wabansia
kai.
Galai,
kur
bus
įrengtos
pristatys
Kretigalės
pineninė.
kurie pasižymi gabumais, ene pappuvę ar visai audrų numuš
Kaune bus apie 200 naujų sta
P. Petrauskas, 14 Johnson Avė.-Chicago, Ilk ... 26,700
rgija, iniciatyva. Tinginiai, ne ti. Padarius tokį kapitalinį re kabinos, išeis į jūrą, o viduryj Kova su dulkėmis ir smėliu. tybų. Tad ir šiemet statybos
st., Binghamton, N. Y.
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
judrūs mums nereikalingi/ Jau niontą, tiltas atgaus savo sti bus įrengtas restoranas, kur Kol Palangos kurortas neį sezonas būtų gana gyvas, ne
.................... 342,490 Seranton, Pa. .. ........ 25,850
gr^s muzika ir šoks. Gali bū stengia išasfaltuoti ar meksdabar gauname iš visur daug prumą ir svarbumą.
žiūrint kalbų, ypač iš namų
J. Aukšk&lnis, 1354 llani
A. Paukštis, 2225 S. Oakley
ti, kad maudyklės restoranas faltuoti gatvių, su dulkėmis
paklausimų ar neturime žmo
savininkų pusės, apie statybos
I
•
son St., Gary, Ind. .. 249,810 Avė., Chicago, III......... 21,000
nių, galinčių užimti prekybos Naujos teniso ir žaidimų šį sezoną ne visiškai bus baig ir smėliu kovojama pigesniu neapsimokėjimą.
lp. Taruška, 2334 S. Oakley
A. Valančius, 1226 S. 56
įmonių, vedėjų, pardavėjų vie aikštelės. Vąsarotoiai mėgsta tos.
Avė., Cicero, 111......... 224,500 Avė., Chicago, Ilk .. 20,650
Privati statyba. Pamažu nu
tas. Šiemet išleisime dar tik tenisą. Iki (šiol trūko aikšte
O Kazlauskienė, 4356 S.
J. Balsis, 610 Wall St. Rock pirmą laidą (60 žmonių), ki lių. Be keleto privačių žvyri- ga ir vilų bei namų skaičius
Bockwell st., Chicago 187,350 ford, III.......................... 5,800
tais metais kitą laidą (irgi aRėkus, 1850 Wabansia avė., /A. Langmanas, 4521 S. Wapie 60). •
Chicago, 111. .i........... 175,910 shtenavv Avė. Chicago,
— Mokyklai išlaikyti lėšas
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. III............................ . .
17,700 sudarome iš švietimo ministe
Melrose Park, 111. .. 162,400 Varai lis, Luzerne, Pa. 1,00(1 rijos subsidijų, Lietuvių pre
Į EUCHARISTINĮ KONGRESĄ IR LIETUVĄ

JIE NIEKAD NERAGAVO TONIKO!

OFICIALE LIETUVIU KATALIKU
EKSKURSIJA

kybininkų, pramoninkų ir a-‘
KUNIGŲ VIENYBES VADOVAUJAMA
matininkų draugijos šiam tiks
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO
lui skiriamų lėšų ir iš moks
BIRŽELIO 9, 1932
leivių mokesčio už mokslą.
Dažnai
tenka
girdėti,
kad
PIRMOJI PREKYBOS MO
Nauja Motoriniu Laivu SATURNIA
Čia turiu dar pastebėti, kad
Ekskursijoje
dalyvaus; Vyskupai, Pralotai ir Katalikų
lietuviai
savo
būdo
ir
psichi

KYKLA LIETUVOJ
daug dėmesio yra kreipiama
Šviesuomenė. Šv. Tėvo leidimu, laive bus užlaikomas
nės struktūr os ypatybėmis pi e Į būsimų prekybininkų auklė
Lietuvių prekybininkų, pra kybai netinka, kad jie neturi jimą. Ligi šiol į prekybininką
,
Šv. Sakramentas
moninkų ir amatininkų sąjun būtiiios ištvermės, yra svajo- (būdavo žiūrima kaip į savo
Atgal iš Klaipėdos} ekskursantai grįš Skandinavą Ame
ga yra įkūrusi ir veda preky tojai ir tokiu realiu darbu rūšies sukčių. Mes norime parikos Linija, per Kopenhagą.
„
bos mokyklą.
kaip prekyba mažai įdomau kelti pirklio ir pramonininko
,Visa kelionė į Eucharistinį Kongresą ir atgal iš Lietu
Lietuvių prekybininkų, pra jasi. Tai nieku nepamatuoti vardą, kad jis būtų visiška
vos į New Yorką, Turistine Klase, tiktai $240.
moninkų ir amatininkų sąjun tvirtinimai. Praktika jau įro garantija prekei ir kreditui,
gos pirmininkas Šlepavičius dė, kad lietuviai nieku neblo nes etiškasis pagrindą* versle
oReikale Ekskursijos kreipkitės į vietos lietuvį agentą,
pareiškė, kad šiai prekybos i gesni pirkliai kaip visi kiti, yra visų reikalingiausias, o jo
arba į
mokyklai steigti priežasčių bu- i bet kad jie šiam darbui reikia ligi šiol labai trūkdavo.
skanaus syrup pepsln vienų, ar du
IE nėra patentuotų gyduolių vai
sykiu į savaitę viso to nepritets.
vo daug. Ligišiol mes lietuviai | tik paruošti, reikią
apšarvuokai. Jų apetitas nereikalauja ak
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Mūsų darbas yra tiktai dar Š
z
Jis turi šviežias tiuosuojančlas žo
ėti ntmo, Jų liežuviai niekad nebūna
buvome apsnūdę ir į verslą, ti žiniomis.
130 NorM La Šalie Street, Chicago, UI.
les, veiklių šen na ir tyrų pepsinų,
pradžia, tačiau dirbame, ma padengti, skruostai niekad nebūna
ir labai daug gero padaro kiekvie
išblyškę.
Ir
jų
viduriai
veikia
kaip
prekybą nekreipėme jokio dėTai 'tokios maždaug prie- nydami, kad dirbam naudingą lakrodis, kadangi Jiems niekad ne
no sistetnai — jauno ar seno. Jus
visuomet galite gauti SJ pulkų re
buvo
duota
iprolĮ
sudarantys
ltuoniesio, dar net su panieka žiū- žastys, kurios privertė mus darbą tautai ir valstybei.
ceptinį preparatų, bile kurioj ap
suotojai.
tiekei. Tiktai paprašykit Dr. Caidrėjome. Mūsų krašto ūkio ša- steigti pirmąją prekybos mo
įveJl's syrup pepsln?
Jus galite turėti tokius pat vai
LACHAWICZ IR SONUS
kos nebuvo ir nėra dar lygiai kyklą Lietuvoje.
kus—ir patys būti tiek pat sveiki—
RAGRABIJ VEDĖJAI
Gaukit
syrup
pepsln
šiandie
ir
jeigu jus laikysitės nurodymų garpaskirstytos. Lietuviai iki šiol i Mūsų mokyklos uždaviapsaugokit
savo
šeimynų
nuo
tų
ai

saus šeimyninio gydytojo.
'litai
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti už $100.00
trių dienų, tankių liguistų priepuo
daugiausia vertėsi žemės ūkiujnys — išleisti į gyvenimą tiĮklokite svarbiausius organus. Stip
lių
ir
šalčių.
Laikykit
bonkų
gy~
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
riausi Jų kartais reikalauja pagal
duellų indaujoj vieton paprastų lluo
Šiemet atvykę vasaroti sve bos.
ir valdininkavo, o prekyboje,; krą prekybininką. Tačiau ko
Jeigu Jie negauna jos, jie pa
Padarome
affidavitus reikale Insurance ir visus
suotojų, kurie tankiai išvysto chro
neveiklų. Dr. CaldweU’s syamatuose ir pramonėje mūsų'iš prekybininko reikalaujama? čiai į Palangą, ras daug ko sidaro
niškų
konstipacijų.
Dr.
CaJdtrell
’
s
rup pepsln yra švelnus, saugus stiNotary Public reikalus
syrup p epai n gali būti visuomet
buvo maža.
Pažinti laiko reikalavimus, ti nauja, kas rodo, kad šis kuro? muliantaai
naudojamas, kad užsikimšusiems vi
Chicago, III.'
Cicero, III.
Valstybė, norėdama būti gy rti prekių rinką ir orientuotis tas kasmet vis daugiau reika- Kada jaunuolis pradeda atsilikti
dūriams suteikti nuodugnų išvaly
mokykloje, galbūt jo kepenys yra
2314 W. 23rd Place
1439
So. 49th Court
mų, be tų skausmingų, gnaibančių
va, turi būti tiek esminės sa rinkos konjunktūroje, sugebė- lavbnų patenkina ir su. laiku sutingę. Tankiai viduriuose susiren
Telef.
Roosevelt
2515
ar
deginančių
pasėkų.
Jis
nėra
Telef.
Cicero 5927
tiek daug nuodingų atmatų, kad
vo idealogijos, tiek pačios ti pirkti prekes, suprasti pre- gali tapti ištaigingiausiu ku ka
nlkulzino
t fiouVStoa 61A
brantus.
struktūros atžvilgiu vienalyti- kių rūšį, vertę, parduoti prv- rortu. Čia suminėsiu keletą
ška. Tokio verslo padalinimo, kės vartotojams, tvarkyti pi- akį kritusių konkrečių darbų,
koks buvo ligi šiol (žemės ū- nigines apyskaitas ir t.t. So----kis — lietuviams, o prekyba. eijalinio gyvenimo pagrinde
pramonė, amatai — svetimtau- pirklys yra tarpininkas tarp
(John dagdzlunaa Eorden)
čiarns) jokiu būdu negalima ūkišką vertybių gamintojo ii
ADVOKATĄ^
laikyti sveiku, paLeisinamu rei- vartotoje. Taigi mes norimi
105 W. Adams St., Rm.
škiniu. Mes nepavydime, bet išleisti geių kultūringų lietu
Telephone Handolph 6727
norime, kad ūkiškasis kury- ‘ vių tarpininkų.
2151 W. 22nd St. 6 iki 9
binis mūsų tautos organizmas' Turint galvoj tai, ką pirk
Išplauks iš New Yorko birželio 14 dieną laivu “DE GRASSE
Telephone Roosevelt 9090
būtų vienalyt iškėstais. Ir ina- lys privalo ir visuomenės rei- į Name: b iki 9 ryto. Tel. Kepub. 9600
Ekskursantai plauks j Dubliną, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
nome, kad pirmasis kelias to- ka,avimu s, mes mokyklą su- j
n: s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo
kiam vienalytiškumui pasiek- į tvarkėme atitinkamais pagn- į
turės pilną užlaikymą ir nakvynę.
Po kongresui tuo pačiu laivu
ti — panaikinimas senojo ver- Indais. Į mokyklą yra priima !
k plauk* į Havrą ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.
ADVOKATAS
slo šaltinių padalijimo tauty- f mi abiejų lyčių asmens, pa
Ofisas 77 W. Washington St.
Laivakortės turistine klesa į vieną pusę .............. .
$145.00
bės pagrindu. Mes esame įsi- į kankamai išėję bendro lavini ^liesto
Room 906
TeL Dearbo,rn 7966
tikinę, kad šią problemą išsprępno ne mažiau keturių klasių vaiandoe s ryto iki «, po pietų
Ten ir atgal .............................................. .............................. $215.00
•a
,
gimė natūralios evoliucijos ke-' gimnazijos ar vidurinės moky- Vakarais: Utarnlnkais Ir Ketvertais
tiai ekskursijai vadovauja didžiai gvrb. kUn. J. J. Jakaitis.
““““ 6 INk. i 9 v L
liu.
klos kurso. Mokykloje dėstomi «145 Arcker Avė, Tel. bafay.tt.
Visai* ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į
Prekybos, pramonės ir ama-šie mokslo dalykai: a) bendro,
Namų Tel. Hyde Park »9S
tų , organizavimą lietuvių tar-1 lavinimosi. — lietuvių, vokiepe mes vertinam ne vien eko- čių, anglų ir rusų kalbos, isnomiškai, bet kultūriškai ir torija, bendra matematika, ga
valstybiškai. Iš jų gaunama mtos mokslai, menas, etikos lietuvis advokatas
2334 SO. OAKLEY ĄVENUE, CHICAGO, ILL
155
N.
Clark
St.,
Room
909
nauda turi būti atiduota mū pagrindai; b) tautos ir pasau
KUN. J. JAKAITIS
Telefonas Roosevelt 7790
Telephone FRANKLIN *746
sų literatūros, meno ir moks linio ūkio mokslai — politinė 3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.
lo brangenybių didinimui.
ekonomija, ūkio geografija; c)
Talepbone VICTORT SUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PALANGA

j

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

CH AS. A. PEPPER

Trečiadienis, gegužės lt, 1932
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įkydarni: “puiki vieta, čia mū brangių, motinėlę ,ar būtų gy• 1 .
•• X
•
TZ"
j.
•
įsų niekas
neras, •išy trijų
šo va, ar mirus.
Kas daugiausia
nų vanduo. Šiandie sekmadie- vargo pakėlė, kas per nakte
Grovehlll 0817
policinonų, tuoj pradėjo ko-1 nis, sąšlavų miestas' neveža, les nemiega, kas ligoje mus Ofisas Tel. Rea
(707 8. Arteslan Avi.
TeL Grovehlll 0017
DR. SUZANA A. SLAKIS
munistėliai bėgioti. Kai polic-įgalime be baimės pradėti pra slaugina, jei ne ta mūsų mo
tinėlė! Kas ateina mus pirmu
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy
nionas prisiartino, tai jau iš kalbų.”
Mūsų mieste gyvena kelios 15-kos liko tik trys vaikai po
Na, ir pradėjo. Pirmiausia tinis suraminti, paguosti, jei
4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šeimos lietuviškų komunistų. 16 metų ir viena sena boba. apie kapitalistus: kad bago- ne mūsų motinėlė! Ir, štai,
2423 West Marųuette Road
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 8 po pietų.
(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki 8 vai.).
Balandžio mėn. pabaigoj pru-ĮTai tau ir kovotojai! Vienas čiai važinėja gerais karais, kaip sykis ir mes, Ciceros mo Vai.: 2-6 Ir 7-2 P. M. Ket 9-12 A-M.
I
NedėlioJ susi Larui
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimą. •
dėjo labai nerimauti; kaip bi žmogus paklausė tų vaikų: kad jie turi daug pinigų, kad terys ir mergaitės, turėsime
J
Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Ttl. Hyde Park 3395
Tol. Lafayette (712
tės prieš spiečių leidimų, ū- “ar jūs nebijot,
. . kad jus areš- pasauly lygybės nėra, sako, vienų. iš _gražiausių. _progų .pa
žia savo avily, taip ir
Į tiiost” Vienas iš vaikų atsa-į jei visi žmonės susiprastų j gerbti savo mylimas motinėOfiso ir Rea Tel. Boui. 6912
Ofiso Ir Kea Tel. BouL 6914
komunistėliai ūžė mūsų mies- rkėamps
....
biiom.het
4.,ni į les.
r»u_ VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
bijom, bet neo-alitn
negalim bėsr
bėg uin
taip, Voin.
kaip mes, tai moo
mes tuojį^
es- Gal
Cal ne
ne viena
viena dukrelė
dukrelė pate, bėgiojo po miestų ir rėkė: ti, ba pape sakė, kad užmuš, atimtum viskų iš bagočių, bū klaus save, kaip ir kokiu bū-'Office: 4459 S. California Avė.
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
“vyrai, visi išvien dirbkim. jei bėgsim.” Nabagėliai pir tų viskas mūsų. Plojimas ran du aš galiu tų SaVO motinėlę
Nedėlioję pagal sutarti
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Mes parodysim kapitalistams ma manė eiti stry tu, o paskui komis ir džiaugsmas neišpa- Į sengalvėlę pagerbti. Ot, kaip
VaL: 1-2 Ir 8:89-8:89 vaL rak.
Vai.: 2-4 Ir 7-8 vai. vakare
NedėlioJ susdtarns
pinnų dienų gegužio.” Taip džiaugėsi, kad galėjo eiti ele, sakytas.
D
E
N
TĮSTAI
Į sykis visos lietuvaitės. dukrebebėgiodami visi subėgo balan iki dasigavo i paleikį. Mat,
Bet neilgai jie galėjo ten
kviečiamos susirinkti Šv.
Phone Boulevard 7042
Rea 9806
TeL Canal (2(7 Rea Prospeet 4462 Tel. Ofiso 4060
džio 30 į J. B. svetainę pa ten manė tžmonių nebus, tai
džiaugtis tais bagočių turtais. Antano parapijos svetainėje
sitarti. Bet matyt, kad jų su jie galės prakalbų pasakyti, i
.
1- - • i Tuoj atėjo neprašytas “dė- «e£užgs I5 d- lygiai 8:30 vai.
9 E N TĮSTAS
iarnno gero nebuvo, nes jų va, bet
nelaimei ten beisbolų'dg„ polįcistas, ir sustabdė jųi1^ nes Sv- Mišio« prasidės
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
das S. P. su apdaužytomis a- žaidė, tai ir žmonių daug bu- 'džiaugsm#; sako: “jeigu non- 9 vai. Ten nusipirkę po gėlę
4645 So. Aahland Ava.
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
įimis (tai jam padarė prieš
Arti 47 straet
vo. Palikę savo būbnų ir rau- įe kalbėti, tai turite turėti lei- (kurios mamytė yra gyva, ta
Ofiso vai.:
Pezidenclja ((00 So. Arteslan Ava
lias savaites jo draugai ko- donų kepurę, ėjo kai kurie vie
Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
prisisegs
raudonų
gėlę,
kurios
Valandos:
11
ryto
Iki
4
po
pistų
rai.
Ganai
(123
dimų iš miesto valdžios.”
Rezidencija:
Tiiinistai) negalėjo sutvarkyt. tos ieškoti. Suradę vietų tarp
• iki 2:22 vakare
2904 — 71st Street
mamytė jau yra mirus, ta pn
Nedėliomis tiv suaitarua
Tai tuojau ir išsiskirstė bur
Bet vistiek, sulaukus gegužio ; Sheboyges (rives) upės ir Misisegs- baltų gėlę) ir mūsų
DENTISTAS
pirmos dienos 2 vai. popiet cliigan ežero, tam kampe, kur nodami.
Tel. Canal 67(4 Rea Republlo 626(
'gerb. klebono lydimos, drau2201 West 22nd Street
pasipylė į gatves. Keletas ko miestas visokias sąšlavas pi Tai tokios komunistų darbo • ge eisime į bažnyčių, išklau
(Kampas Leavitt St.)
munistų su raudonomis kepu la, sugrįžę atgal pasiėmė sa pasekmės gegužio pirmų die- sysinue Šv. Mišių, priimsime
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
i
Oflzaa 2402 WEST (2 STREET
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
rėmis ir būbnais rankose. Iš- vo būbnų ir užsidėjo raudonas m . O vargšams ne į galv4 ne- gv Komunij%; aukodaIllos ¥1
Seredoj pagal sutartį
Kertė So. Western Avenue
IR OBSTETRIKAS
savo motiaSlių inten.
syk buvo apie 15, žinoma, su; kepures, pradėjo vėl žygiuo- ateina, kad ir Husuos komu-, sa
Tel. Prospeet 1028
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
Boulevard 7f8»
Rezidencija
2359 So. Leavitt St.
moterimiS' ir vaikais buvoti. O tų komunistų tėvai ir nistų vadai gerais karais va cija.
vyrų, moterų ir vaikų
Rea Hemlock 7491
Tel.
Canal 0706
DARO OPERACIJAS
tiek. Ir pradėjo smarkiai į į bailesni kornuistai paskui ėjo. žinėja ir turtų turi, o biedni Kviečiamos visos be skirtuValandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Ligonius prilota kasdieną nuo
būbnų mušti. Kai tik pamatė j Atvykę į vietų pasidairė sa- darbininkai iš bado miršta.
Nedėlloj pagal susitarimą
pietų iki 8 vai. vakaro.
!mo. Visos moterų draugijos
Dzūkelis.
Nedėliontis
ir
seredomls
tik
Į kviečiamos tose iškilmėse da
D E N T I S T AS
iškaluo susitarus
GRABORIAI:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
lyvauti. Po Mišių svetainėje
4712 JSo. Ashiand Avenue
bus bendri pusryčiai, užtat VaL; Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro 2130 WEST 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
4729 WEST 12 PLACE
mes, Ciceros moterys ir mer- iįl'eL Cicero 1260
LACHAVICH
X-Ray
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
Ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis Jis
Kaip visada, gegužės .mė gaitės, parodykime vyrams,
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SONUS
bus.
kad
mes,
moterys,
taip
pat
mo
GHICAGOJE
2924 W. WASHINGTON BLVD.
nuo yra Marijos, dangiškos
LIETUVIS GEABOBIUS
LIETUVIS DENTISTAS
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
kame
išvien
vienybėje,
meilė

Laidotuvėms pa
mūsų Motihos mėn. Visas pa
4:20 — 6:30 kasdien
VaL;. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
je ir sutikime
darbuotis ir da
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
valandai vakare
Reikale
meldžiu
atsišaukti,
o
mano
ir pigiau negu kiti
saulis
tų
dangiškų
Motinų
Ala
.
_
X—Spinduliai
Cicero 4(2. Rea. tel. Cicero >888
Nedėliotais ir Seredomls susitarus
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
rijų myli, gerbia, jai pagalbų ^vau^ gražiame darbe,
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614
sau prie grabų išOfisas 2201 West 22nd Street
4847
W.
14th
ST.
Cicero,
111.
dirbystėa
atiduoda per savo maldas, per { Ciccros
nepasiduo2314 W. 23rd PI., Chicago
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122
OFISAS
Ofiso
Tel.
Republic
2266
668 West 18 Street
Rezidencija: (628 S. Rlcbmond Ava.
gerus darbus. O k, mes, vai- lklte kltt kolonijų moterims
Namų Tel. Hemlock 2910
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero. ŪL
Telephone Republic 78(8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
keliai, atiduodam savo žemiu- hbel “^ga.tems, nes kaip jau
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos:
1—I Ir 7—8 vai. vak.
TEL. CICERO 6927
4142 ARCHER AVENUE
Halsted Street. Tel.
NedėlioJ; 10—12 ryto.
koms motinėlėms, kaip mesl g,rdSt1’ A- U KMoU'r1
Victory 4088.
DENTISTAS
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
joms atiduodam savo pagar-1 S«un8°s M**"**® s4jungieTelefonas Yards 1138
2403 West 63rd Street
2 Iki 4 ir 4 iki 8 vai. vak.
kampas Western Avenue
bą,
kaip
parodom
jai,
kad
mes
1
v
^
sos
žada
dalyvauti.
UžPhone Boulevard 4139
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
VaL 9—-2' išskiriant tračiadienius
tiktai mylime ir brangini tat Clceros 2 WoP°s ^Wgie
Telefonai dieną Ir naktį
Lietuvis
štai,
gegužės
8
d.
vra
i
tSs
>
Mpame
vis,
šių
kuopų
VIKGLNIA 9084
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
nie!
Graborius ir Balsamuotojas
DPa
GalCa
Ofisas:
—
4645
S.
Ashland
Avė.
(1, 3, 4, 7, "20, 21, o5, 67, 46,
GRABORIUS
D E N T 1 S T A S
Chicago, III.
TsL Grovehlll* 1696
Turiu autoinubiiius visokiem^ skirta Motinos dienai; kiek
Utarninkais, Ketvergiais ir Subatomis Oriau vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
60),
kad
dalyvautų
motinos
Husų patarnavimas
vienas
vaikas
turi
kokiu
nors
2420 W. Marųuette Kd. arti Uestem 8 vak. Nedėliomis pagal sutartp
reikalams. Kaina prieinama.
visuomet sąžiningas Ir
Avė.
Phone Hemlock «82»
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
būdu pagerbti savo mylimų ir dienos iškilmė}. xŠv. Mišias Panedėliais, Seredomls ir Pėluyčiomls
nebrangus, nes neturi
3319
AUBURN
ĄVENUE
Namų Tel.: Prospeet 1930
laikys
gerb.
klebonas
kun.
H.
1H21
So.
Halsted
Street
Z
me Išlaidų ažlaikymnl
GTDYTVJAS IR CHIRURGAS
skyrių.
Chicago, I1L
Va>. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
J. Vaieūnas, Moterų Sąjungos Tel. Cicero (764
garaatunis po pietų ir Nedėidlamau
Nauja, graži ko
centro ir Chicago apskr. dva
um susitarus
2422 W. MARŲUETTE ROAD
plyčia dykai.
sios vadas.
DENTISTAS
Gydytojas ir Chirurgas
Po to svetainėje vakare lyRea Phone:
3307 Auburn Avenue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ^
1446 S. 49 CT. CICERO
4631
SO.
ASHLAND
AVĖ
Englewood 6641
Office Phone
( giai 7:30 vai. bus graži pro- Vai-: 10-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare
VEDSJAS
Wentworth 3000
\ėentwurth 80U9
Tel. Yards 0994
JURGIS SURVILAS
įgrama. Visi, visos, kas gyvas,
1650 WEST 46th STREET
Persiskyrė su šiuo pasauliu
IMG A R. MGGKAlilE
AKIŲ GYDYTOJAI:
| dalyvaukime!
Rezldencljoą Tel. Plaza 2209
Kampas 4(th Ir Paulina Sta
gegužės 8 d. 6:50 valandą ryte
)
1932 m., sulaukęs pusės am
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAKTARAI:

i

SHEBOYGAN, Wis’

DR. J- J, SIMONAITIS

DR.A.J.JAVOIŠ

•*

DR. C. Z. VEZELIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR, G. L BL0Ž1S

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

UK. S. A. ŪŪWIAT

CICERO, ILL

J. F. RADŽIUS

OR. GUSSEN

DR.S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

DR. K. DRAN6ELIS _

DR. M. T. STRIKOUS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. A. L JUŠKA

DR. P. ATKOČIŪNAS

.t

I. J. ZOLP

DR. MAURIGE KAHN

S. M. SKUČAS

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Boulevard 6202-8412

Didelė graži koplyčia dykai

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

,

718 WEST 18 STRBBT
Tel. Roosevelt 7511

y

Seniausiai 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.

įEudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Oflims

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

žiaus, gimęs Tauragės apsk,r.,
Girdiškės par. Pau pynės kai
me.
Amerikoj išgyveno 85 metus.
Paliko dideliame nulludinie
moterį Barborą, po tėvais Budvitaitę, dukterį Heleną, erulių
Stanislovą, pusbrolį Petrą Tamašauskį ir glmlnees, o Lietu
voj dvi seseris - Barborą ir Pe
tronėlę.
Kūnas pašarvotas randasi
3059 W. 53 Place.
Laidotuvės įvyks ketverge ge
gūžės 12 dieną, 8 vai. ryte, iš
namų bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos až
vėlionio sielą, o Iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. —Jurgio Survilo
giminės, draugai ir pažįstami
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti. Jam paskutinį patarnavimą
ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Moteris,

Duktė,

Sunus,

Pusbroliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis,
teL
Yards
1741.

S. J. PAVINSKAS & GO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS
GARY, INDIANA

Įsitikinkite
Grabas, dėžė, bolsamavimas, kaI-A.u.a- ................................... 2100.00
Geresnis grabas, dėžė, baisa ma
rintas, patarnavimas .... 9150.00
Plušinis graltas ir visas patar
navimas ................................. 9225.00
Dar geresnis grabas ir pa.tamnM>nae .......................................... 9205 1)0

Pliene grabas Ir visas patarna
vimas
............................ 9203D0

Kapinės ne|rokuojamos
Kreipkitės f gena bet kada

S.1TMJ. PA
TOMSKAS & GO,
OOWWECnOUT STREKT
Te*. 4740

Gary, tad.

Į

DR. VAITUSH, OPT.

MONTE CARLO, Monako,
geg. 8. — žmogžudžio P. Gorgulov’o, kurs nužudė Prancū
zijos prezidentų, bute padary
ta krata. Be kitko rasta dide
lė kiekybė nuodų.

lt
ANTANAS PLATAS

Mirė g»»užėę 8 4,. nelaimin
ga mlrčia — tapo auternoblllu
užmuštas, 1983 m.,
sulaukęs
pusamžio, gimęs Panevėžio apskr„ Subačių par.. Pašilės kai
me. Amerikoje Išgyveno 25 in.
Paliko dideliame nubudime
mdterį Elzbietą, dukterį Oną.
pudukrę Oną, 2 sunus Kazi
mierą ir Antaną, brolio sūnų
Vladą, brolio dukterį Julijoną.
2 Svogerius Klementą 2eką ir
Juozapą Astrauskį ir gimines
Amerikoj, Lietuvoje 3 brolius
Jurgį, Jokūbą ir Pranciškų, se
se rę Oną ir glmlnea
Kurmi pašarvotas 943 West
34th Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį
gegužės 12 d. 8 vai. iš ryto. Iš
namų į 9v. Jurgio par. bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o 18 ten
bus nulydėtas į 3v Kazimiera
kapines.
Visi a. a. Antano Platas gi
minės .draugai tr pažįstami csate nuoširdžia kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
Jam poskuttd) patarnavimą tr
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
moteris,
duktė, ūmai, š.ogerial ir
gpnlnės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas
Boulevard 4189.

i

i

LIETUVIS-AKIŲ
SPECIALISTAS

i
Palengvins

akių įtempimą, kuris
, esti priežastim galvos skaudėjimo,
Į svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu'eo, skaudamą akių karštį. Nuimu
sataractus. Atitaisau trumpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzamlnavknas daro
mas su elektra, parodančią mažiau<ias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
oa akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedei. nuo 10 iki 12 dieną '

Jei neatsiliepia šaukite Central7444

3133 fc>. HAJJ81ED &TKEEJL'

DR. A.

A ROTU

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kaupas 31 Street
VaL 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
Nedėliomis ir šveatadieuiais
1G-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Tel. Boulevard 7589

DR. G. SERNER

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
Kampas Halsted St.
Valandog: nuo 10—4; nuo (—t

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vstkare

Nedėliomis: nuo 10 iki 13.

Utarn.. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET

Antras ofisas ir Rezidencija'

6504 S. AltTEaLkN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir 8ubat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel fc>tewait 8i9i

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Cnimrgas

6558 S. HAL8TED STRIKT
.Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

4729 S0. ASHLAND AVĖ.
iSBLCUALBSTAa

LIETUVIS AKI V SPECIALISTAM

Ofiso Tel. VICTORY 3687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 2371

DR. J. P. POŠKA .,

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
*•
Nedėliomis 10 iki 12

Tel. Yards 1829

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

Uiibo Tel. Victory 6893
i
Rea, TeL Drezei 9191

4712 S. ASHLAND AVĖ.

’

6558 SO. HALSTED STREET

A. L. DAVIDONIS, M. 0:
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE
TeL Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 8 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.
Tel. Hemlock 9799

Rea Tel. Prospeet 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
Ofisas 81(6 South Kedzie

Rea 8426 8o. Californl* Avė.
Vaki 2-A 7-0 ▼. «. Tinklrtaat B et v
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Trečiadienis, gegužės 11, 1932

PAVASARINIS PIKNIKAS MARIJONU KOLEGIJOS NAUDAI
Rengia Kolegijos Rėmėjai ir “Laivo” Skaitytojai

Sekmadienyje GegužBs-May 15 d., 1932 Vytauto Parke
jtptarnauti žmonių
minias,
.dienė, K. Genienė, M. Adomai
Dainavo visiems gerai žinoPRAŠOME Į TALKĄ
i Tai gi dabar pasirengę yra
------------j tienė, . Kudulienė, Jonas Bre- mas dainininkas Kazys Pažer-'
I expresininkai Al. Ališauskas,
Ateinantį t sekmadienį Vy-'nza, Dr. Brenza, Dr. Poška, skas, kuris tikrai artistiškai
DIEVO APVZ. PARAPIJA Jw Velička, J. Mondzejevskis,
LIGONIŲ DIENA
sustiprėti per vienų mėnesi. Utauto parke įvyks Marijonų L. Simutis, J. J. Elias, Anta- i sudainavo arijų iš operetės
Kolegijos naudai piknikas.
nas Bacevičius, B. D., P. Ra- j ‘Raganius’ ir keletu kitų liauX Švento Vardo draugijos Jonas Pužauskas ir kiti. Be
Tuojau ėmėsi darbo. i
Kvietimas
Kolegijos reikalai visuome- ,dišauskienė, P. Lubertienė, S. jjes dainų Tajp pat gražiai labai svarbus susirinkimas į- to, girdėti, kad daugelis stam
• Kalifornijos vyskupas iš
• •_ _ ____ • Y? — i _ __ J
■ riomkronolzlnnS
ffc*H
-1-_
•
i
Dambrauskienė, UF
šu savo žmona sudainavo ke- vyks penktadienio vakare po bių biznierių rengiasi vykti
Ketvirtadienį, gegužės 12 karto pamilo kun. Jurgaitį ir: nei jau gerai žinomi ir jau
yra gerų kolegijos rėmėjų bū-jtė, M. Kupetienė, V. Jucaitis, Į Įet^ juetų o Budriko radijo pamaldų knygyno kambary, į menėtų piknikų. Visi pikni
dieną, švenčiama Tautinė Li paskyrė į vienų iš gražiausių,
ke pasižymėjusieji bus uržregonių Diena. Visi kviečiami didžiausių bažnyčių — įra rys. “Laivo” skaitytojai yra D- Misevičienė, A. Kučinskie- orkestras visus linksmino sn- K Jo Malonybės vyskupo korduojami.
Tas Pats.
atsilankyti į Šv. Kryžiaus lie maeulate Conception Chnreb taipgi kolegijos rėmėjai. To- Į n*, V. Žukauskienė, Ona Kei- vo £aunįa Inuzįka. Ateinančio ^heil telegramų gavau. Tad
V; Galnaitė, A. Blaževi- ketvirtadienio vakare {Budri- prašau visus narius ateiti į šį
tuvių ligoninę ir pamatyti, asistentu. Būdamas energin- dėl minėtas piknikas yra ren- j
AR ŽADI KRAUSTYTIS
i
gas
ir
darbštus
ir
matydamas,
giamas
kolegijos
rėmėjų
ir
,/l
eng
»
Švilpauskienė,
Mrs. ko
k0 Krautuve
krautuvė taip
taip pat
pat rengia
rengi anairinkinų. Taip pat malu- -j—
------ , —
kas ir kaip yra veikiama nuo
Murauskienė,
K.
ArtiSauririe-1
gražilĮ
progran
,
4
is
8totieB
w
“
Laivo
”
skaitytojų.
nėkit grąžinti tikietus ir ato u o OUIl
ligoninės pamato iki stogo. J<’K -’aunimas reikalingas vane,
A.
KairaitS,
O.
Mickuvie;
HFC
nu0
7
i]d
g
va
,
vakaru
nešti
pinigus.
Kiekvienas galės'pamatyti į-id°v0- Bto-Ia Prie6akin ir dirbo
Komisija rūpinasi, kad pik
7126 So. Rockwell Street
i£i
j
įssijuosęs,
nors
ir su svetim- nike netrūktų gerų užkandžių, nė, M. BulavSenė, A. K rūšie-I balyvaus rinktiniai dainininPirm.
M.
Česnavičius
Tel. Republic 5099
vairius naujus pagerinimus ir
nė, M. Kareckienė, O. Keif, kai, solistai, duetas ir kvaile1 taučiais.
gardžių
gėrimų
ir
įvairių
žai

įtaisymus ligoniij gydymui ir
X Labdarių sąjungos 4 kp. Mes pepmufuojame pianus
J. Puplis, 'K. Gelvidienė, L.
slų.
Dabar
piknikams
laikas
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Gegužio—May 10 d.—KINGSHOLM
Automobilių paroda. Visi 4 mėle. Į šį vakarų kviečiami
M
M 14 d—AQUITANIA
-os kuopos nariai biznieriai, visi alumnai, kurie baigė AuTel. Hemlock 2323
n
M 25 d.^BERENGARTA
busteriai savaižiaus gegužio šros Vartų mokyklos 8-tų sky
Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes
28 d.-FREDERIK VIII “DRAUGO”
li d. prie Dievo Apveizdos pa rių, nežiūrint, ar jie vedę ^r
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus Pr $80 už $100
EKSKURSIJA
rapijos svetainės ir tada pra- ne, ar jie gyvena mūsų paraMamų statymo kontrakbonus su kuponais.
TOR1UH
I
d.
—
LANCASTRIA,
eina
tiesiai
į
Birželio
—
June
sidės automobilių paroda. Bus pi jos riboRe ar toliau. Reta
6504
S.
WASHTENAW
AVĖ
Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu LeviaKlaipėdą.
garsinamas Vyčių veikimas, tai proga pamatyti tuos maM
tban tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentus tvar
3 d.-ILE DE FRANCE
Apvažiuos visas kolonijas; Po lonius skaisčius veidelius, ku
ATY DA II
M
kiai
ir
tikslingai
parūpinant
7
d.-BREMEN
to visi eisime į parapijos sve rie taip džiugindavo mokykNAKŲ SAVININKAMS
M
M II d.—PARIS
tanę pasišokti. Todėl kviečia- los dienas ir padarė jas tokias
Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam
n 16 d—FRANCE, “Draugo” ekskursija. Popieruoju ir malevuoju kam
mos ir kitos Vyčių kuopos da laimingas
nei centas nežuvo. t
barius, už darbų atsakau. Da
n
M 18 d.—UNITED STATES
lyvauti šioje iškilmėje.
rau daug pigiau ir gerinu
Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne9 d.—ILE DE FRANCE
Liepos
Vyčių Karvelėlis
PRANEŠIMAS
kaip kiti. Popierų knygų tu
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:
Liepos—July 30 d.—GRIPSHOLM
riu šių metų mados. Pristatau
Bridgeporto Palai m in. LieT0WN OT LAKE
į namus išsirinkti. Kad ir pa
-----------' tuvos draugijos susirinkimas
tys darysit, vistiek popieras
Kun. Pr. Jurgaitis sugrįžo įvyks gegužės 11 d. 8 vai. vak.
galiu pristatyti ant reikalo
penktadienio rytų iš Kalifor- lietuvių auditorijoje,
C. O. D.
nijoa. Daugumas žinojo, kad
Valdyba
4559 South Paulina Street
KAZ. ANDREJUNAS
kun. Jurgaitis išvykęs į šiltų
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos
Telephone YARDS 0145
kraštų — New Mexico atgau SKAITYKITE IR PLATIN
5
Cicero, III. į
KTTE “DRATTGĄ”
ti sveikatos. Pasisekė greitai
ailllllUIIUIHIIIHIIHIIMlINIinillUlNimilHIIHIIIIiniMNIlIlNNnNlIllUlUlUIIIIIIIMIIN

PRANEŠIMAI

H 1 C A G O J E

i_a

- ■»•

/į, ALL AU KA W

i

■'

v

?

lA’VAKORTK

R. ANDREIIIIWAC

20%

M.Z 1Z AS

Perkam Lietuvos Bonus

JOSEPH VILIMAS

John J. Zolp

IK

