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Prez. Rooseveltas tariasi su MacDonaldu
J. V. SENATE VYKSTA KOVA PRIEŠ 

INFLIACIJOS BILIŲ
Pramoninkai suvažiuos, kad 

protestuoti prieš darbo bilių

■Bolševikai PASKELBĖ EKO
NOMINĮ ANGLIJAI BOIKOTĄ

PASITARIMAI SU MacDO- 
NALDU

WASHINGTON, bal. 23. — 
Prezidentas Rooseveltas kas
dien turi pasitarimus su Angli 
jos premjeru MacDonaldu pa
saulio ekonominiais ir kitais 
klausimais. Vakar ir užvakar 
pasikeitė mintimis, o dabar 
tai visa suderina.

Pasitarimai tiek skubotai 
stumiami pirmyn, kad .vakar 
premjeras atšaukė visas savo 
ceromonines vizitas.

Ateinantį trečiadienį prem
jeras žada Ameriką apleisti.

PRIEŠ INFLIACIJOS 
BILIŲ

BOLŠEVIKAI ATSAKO 
ANGLIJAI BOIKOTU

MASKVA, bal. 22. — Dėl 
nubaustų dviejų anglų inžinie 
rių kalėti Anglija paskelliė 
dalinu sovietų prekėms em
bargo.

Dabar Rusijos sovietų vy
riausybė paskelbė visiškąjį 
Anglijos prekėms boikotą, ku
ris turi tęstis taip ilgai, kol 
tęsis Anglijos paskelbtas so
vietų prekėms embargo.

PRANCŪZIJA BIJO PREKY
BOS PUOLIMO

PARYŽIUS, bal. 22. 
Prancūzijos vyriausybė reiš
kia baimės, kari J. Valstybių 
dolerio infliacija gali žymiai 
pakenkti prancūzų prekybai.

Kad gelbėtis nuo to pavo
jaus, vyriausybė planuoja sa- j 

aukso

AVASHINGTON, bal. 23..—
Senatoriai respublikonai nus
prendė atkakliai kovoti prieš 
prezidento Rooseveito inflia
cijos bilių.

T» • , ....... . ivo frankui panaikintiIs pagrindo jie biliui nesi- h
• ,, , ... . . Istandardą.

priešina. Bet priešinasi visą• 
tą svarbų krašto reikalų pa
duoti išimtinai vienos vyriau
sybės žiniai.

Dėl šio biliaus balsavimai 
keletą dienų turės užsitęsti.

VOKIETIJA LAIKYSIS 
AUKSO STANDARDO

PRAMONINKAI PRIEŠ 
DARBO BILIŲ

AVASHINGTON, bal. 23. — 
i Balandžio 28 d. čia turės visi 

didieji krašto pramonininkai

H
uvažiavimą. Jų tikslas yra 
Bitestuoti prieš darbo bilių.

Jie protestuos ne tik prieš 
sumanomas trumpesnes dar
bo valandas, bet ir prieš ža
damų skirti mažiausiąjį darbi
ninkams atlyginimą.
MORGANAS UŽ INFLIA

CIJĄ

BERLYNAS, bal. 22. —
I

Vokietijos valstybės banko j 
prezidentas paskelbė, kad Vo-i 
kietija laikysis aukso standar J 
do, nepaisant kitų kraštų va
liutų infliacijos.

KANADOJ PRADĖTA 
KAMPANIJA PRIEŠ ŽYDUS

MONTREALIUS, Que., lyd. 
! 22. — Jaunųjų prancūzų kana 
diečių organizacija pradėjo 
kampaniją prieš žydus, kad 
jais atsikratyti. Pareiškiama, 
kad Kanados konstitucija pri 
pažįsta tik dvi rases — anglų 
ir prancūzų.

KONSULATAS SAUGO
JAMASNEAV YORK, bal. 23. — Fi

nansininkas J. P. Morganas
pareiškia, kad dolerio infliaci- ŠANCHAJUS, bal. 22. 
ja yra pateisytina. Tai viena-Į Japonų generalinis konsulas 

gavo grasinimus. Konsulatas 
stipriai saugojamas.

tinė priemonė kraštui palaiky
ti prekybą su užsieniais, pa
reiškia finansininkas.

NAUJAS ATSTOVAS 
KUBAI

DAUG GRĮŽO Į ŪKIUS

Kariuomenės (armijos) dieną kareivių paradas New Yorke. 2. Išlikę gyvi dirižablio 
Akrono įgulos trys nariai, jų tarpe Įeit. konipnd. II. V. \Yiley, pas karo laivyno sekreto
rių Svansoną. 3. Detroito miesto majoras Murpby, kurs paskirtas Filipinų salų gubernato
rium.

PASKIRTOS DIDELIEMS VATIKANE 
ĮVYKIAMS DIENOS

VATIKANAS, bal. 22. — 
Dideliem^ ir svarbiems Vati
kane įvykiams paskirtos šios 
dienos;

Balandžio 30 d. bus beati- 
fikuota (pripažinta palaimin- 
taja) garb. motina Pelletier, 
Gerojo Piemens vienuolių se
serų kongregacijos įkūrėja.

Gegužės 7 d. bus beatifi- 
kuota garb. motina Gerosa, 
Brescia Gailestingųjų seserų 
kongregacijos įkūrėja.

Gegužės 14 d. bus beattifi- 
kuota garb. Genima Galgani, 
italo chemiko duktė.

Gegužės 21 d. bus beatifi- 
kuotas garb. Juozapas Pigno- 
telli, S. J.

Gegužės 28 d. bus beatifi- 
kuota garb. Katarina Labou- 
re.

Birželio 4 d. bus kononizuo- 
tas (pripažintas šventuoju) 
palaimintasis Andriejus Four 
net, Kryžiaus Dukterų kongre 
gacijos įsteigėjas.

Birželio 11d. Šventasis Tė
vas Pijus XI Šv. Petro bazili
koj konsekruos šešis misijinių 
kraštų vyskupus.

Spėjama, kad Dievo Kūno 
šventėje Šventasis Tėvas da
lyvaus procesijoje, o ŠŠ. Pet
ro ir Pauliaus šventėje laikys 
iškilmingas Mišias bazilikoje.

DU KARDINOLAI DALY
VAUS PARAPIJOS

JUBILIEJUJE

ŠVENČIAUSIOJO VARDO 
DRAUGIJŲ SUVAŽIAVI

MAS

LIETUVOJE

CHICAGOJE

IŠPAŽINO UŽNUODIJUSI 
VAIKIUKĄ

ŠELPIMO VEDIMAS

NEW YORK, bal. 23. — M1LWAUKEE, Wis., bal.
Gegužės 7 d. šiame mieste Šv ’22. _ Įvyko šios arkivvsku- 
Nikalojaus vokiečių parapija pjjos Švenčiausiojo Vardo dr- j 
minės savo 100 metų jubilie- unijos suvažiavimas, kursi 
•1U- atidarytas pontifikalinėmis šv.

Iškilmės bus pradėtos iškil- Mišiomis Šv. Jono katedroje, 
mingornis pontifikalinėmis M i
šiomis, kurių metu sanktuariu
me bus du kardinolai, Jo Emi 
nencija kardinolas Hayes, 
New Yorko arkivyskupas, ir 
Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Cbicagos arkivys
kupas.

Kardinolas Mundelein spe
cialiai atvyks iš Chicagos da
lyvauti jubiliejuje. Šioje pa
rapijoje Jo Eminencija gimė 
ir parapijos mokyklą lankė.

Šv. Nikalojaus parapiją 
1833 metais įkūrė vokiečiai 
katalikai, kurie prieš tai prik
lausė Šv. Petro parapijai.

Suvažiavimas pasiuntė kab- 
legramą Šventajam Tėvui ir 
telegramų prezidentui Roose- 
veltui.

APELIUOJA Į ŠVENTĄJĮ 
TĖVĄ

NEW YORK, Imi. 23. —
Šio miesto žydų rabinas AV. 
Margolis pasiuntė kablegramą 
Šventajam Tėvui Pijui XI. 
Prašo, kad .Popiežius savo ga
lingąja įtaka paveikti) Vokieti 
jos vyriausybę, kad ji nutrauk 
tų žydų persekiojimus.

ŠVENTŲJŲ METŲ MALDI
NINKUOS

/VATIKANAS, bal. 22. —
Šventųjų Metų komitetas pra
nešė, kad per šiuos jubilieji
nius metus yra numatyta jau 
180 atskirų maldininkijų iš j- 
vairių pasaulio kraštų. Tame 
skaičiuje 82 maldininkijns bus 
italu.

SUIMTI AGENTAI

5 DIENŲ SAVAITĖS 
DARBAS

BOSTON, Mass., bal. 22. — 
šio mies-to majoras Curley 
paskelbk* 5 dienų savaitės dar 
bą visiems miesto darbinin- 
kaimi, išėmus policiją, ugnia
gesius ir ligoninių tarnauto
jus.

DRAUDŽIA POLITINIUS 
STREIKUS

SMARKIAI RUOŠIASI MA
ŽOSIOS LIETUVOS DAINŲ 

ŠVENTEI.

Per Sekminių šventes, bir
želio 4—5 d., Mažosios Lietu
vos dainų šventei Klaipėdoje 
paruošiamieji darbai smarkiai 
vyksta. Iš pradžios buvo many 
ta dainų šventę ruošti Smilty
nėje. Pagaliau nuo šio suma
nymo atsisakyta, nes laukia
ma didelio žmonių antplūdžio, dol. pomirtinės, 
kad net nebūtų galima pervež
ti visų į Smiltynę. Dabar jau 
galutinai numatyta dainų šven 
■tei vieta Kariuomenės mankš
tos aikštėje, prie pat Klaipė- Illinoiso valstybės legislaty 
dos. Jau parengti estradai .vis darbo boardas reikalauja 
planai. Pati estrada mažai gubernatoriaus Hornerio, kad 
kuo’ skirsis nuo 1927 metais | jis tuojau imtųsi priemonių,

Hammonde, Ind., mirė A. 
Brabender, 13 m. amž. vaikiu
kas. Susekta, kad jis užnuo
dytas. Policija suėmė našlę, 
Mrs. Daisy llarmon, 52 m. 
amž., kurios namuose vaikiu
kas gyveno.

Po ilgi) kamantinėjimų pa
galiau našlė policijai išpažino, 
kad ji vaikiuką arseniku nu
nuodijo, kad gauti jo 4,200

Cooko apskrities komisijo- 
nierius AVeber pareiškia, kad 
valstybinė bedarbių šelpimo 
komisija labai eikvoja fondus. 
AVeberreikalauja, kad-šis šel
pimo darbas Cooko apskrity 
būtų pavestas apskrities komi
sijonierių boardui.

NEPIRKS MIŠKELIAMS 
ŽEMĖS

Susidūręs su protestais, Co
oko apskrities komisijonierių 
boardas nusprendė šį kartą ne
pirkti daugiau žemės apskri
ties miškeliams.

REIKALAUJA GUBERNA
TORIAUS VEIKIMO

Chicagos policijos viršinin
ko Allman nuosprendžiu 38 ei
liniai poliemonai paaukštinti 
seržantais.

RGOSEVELTAS SUTRIUŠ 
KINO SĄMOKSLĄ

PRIEŠ J. V.

AVASHINGTON, bal. 23. - 
Žemės ūkio ekonomikos biu- 

WASHINGTON, bal. 23. —Irau praneša, kad pereitais mc- 
Nauju ambasadorium Kubos tais apie vienas milijonas šio 
salai paskirtas Sumner AVe- krašto gyventoji) iš miestų grį- 
lles iš Marylando. Ižo į ūkius. ' i

NEAV YORK, bal. 23. —
Areštuoti vietos muitinės du 
agentai. (Kaltinami papirkimų 
ėmimais.

VTENA, -bal. 22.. — Austri
jos kabinetas paskelbė dekre
tą, kuriuo uždraudžiami poli 
tiniai streikai valstybėje.

TOKIJO, bal. 23. — Japonų 
vyriausybė skelbia, kad ji su
laiko savo kariuomenės ver
žimusi Kinijoj pietų link.

ASUNCION, Paragvajus, 
bal. 23. — Naujose Gran 
Čako srity paragviečių kauty
nėse su b|oliviečiais 250 pasta 
rųjų žuvę, anot gautų žinių.

suruoštos Mažosios Lietuvos kad užtikrinti darbininkams 
dainų šventės. Estradoje gale atitinkamą už darbą atlyginu
sią tilpti apie 1,000 daininin- mą prasidėjus dolerio infliaci- 
kų. 1

Meniškas chorų parengimas 
vyksta -taip pat visu smarku
mu. Klaipėdos centro choro 
dirigentas Mikulskis tikrina 
provincijos chorus, dar vieną 
•kartą juos patikrins dr. Vydū 
nas. Vyriausias Dainų šven
tės dirigentas būsiąs dr. Vy
dūnas ir Mikulskis.

Drauge su dainų švente 
Klaipėdoje ruošiamos Klaipė
dos krašto prisiglaudimo prie 
Did. Lietuvos dešimties metų 
sukakčiai iminėti plačios iškil
mės, kuriose dalyvausią Klai
pėdos krašto šauliai ir įvai
rios kultūrinės organizacijos.
Šventės išvakarėse bus didžiu 
lė organizacijų eisena per 
miestą.

ARGUMENTAI ATIDĖTA

Vyriausiasis Illinois valsty
bės teismas 15 nuošimčių mo
kesčių sumažinimo už mažuo
sius namus Cooko apskr. klau
simų atidėjo iki birželio 5 d. 
Tą dieną teismas išklausys 
prieš ir už argumentų.

PARDAVIMO MOKESČIAI

Illinois valstybės vyriau
siasis teismas nutraukė savo 
sesiją neišsprendęs pardavi
mo mokesčių klausimo.

MAISTAS EINA BRANGYN

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Prasidėjus dolerio infliaci
jai, ėmė eiti brangyn visokis 
maistas. Didžiausia kaina pa
šoko sviestui.

AVASHINGTON, bal. 23.— 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
pirmininkas Rainey pareiškia, 
kad prezidentas Rooseveltas 
savo greitu sprendžiamuoju 
veikimu sutriuškino pasaulio 
sąmokslą prieš J. Valstybių 
valiutą ir prekybą.

Netolimoj ateity šio krašto 
valiutai, sako pirm. Rainey, 
bus įkurtas dvilypis — aukso 
ir sidabro, standardas. Tada 
šio krašto doleris ir vėl turės 
pirmenybę pasauly.

HITLERIS DAUGIAU 
ĮSIGALI

BERLYNAS, bal. 22. — Vo 
kietijos prezidentas Hinden- 
burgas ir kancleris Hitleris 
turėjo bendrus pietus ru Šve
dijos karalium Gustavu. Hit
leris ragino švedų valdovę, 
kad jis suvaržytų švedų kai
riųjų laikraščius, kurie jį, 
Hitlerį, puola.
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“D R A U G A S”

Ueln* kitądien. Uakyrue eekmedlenlua
MtiarUMJBBATOa KAINA: Metanu — P»-

Mt Metų — ll.Se, Trlma Mėnesiams — 11.tl. Vienam 
Mėnesini —- 7te. Kuro»eje — Metame 17.ee. Pusei Ma
tų — 14.ee, Kopija

Bendradarbiams lr korespondentams raitų necrų- 
Maa, Jei nepralotna tai padaryti Ir neprtalunėlama tam 
Mkalal palto lankių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.
Redaktorius priima — kuo UtM lkl 11:11 ral. 
ebslMmų kalnoe pririandtaunos paratkalam.

“D R A U G A S”
U'i'HUANlAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Kioept Munday.
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- 11.11. įkrės Montka — 11J1. One Montk — 7Ss. 
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Alvertlslns ln "DRAUOAB" brlnpa best raaulta.
AUrertlslns ratee on applloallon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

MARCONI LAIMĖJIMŲ KELIAS Jmta juo domėtis ir stebėti i 
------- ,---- Pasisekus pirmiesiems bandy-

Patento 7777 nr. istorija

1903 m. sausio 21 d. buvo

gyviausieji krikščioniškos kultūros centrai.
Šiandien raudonoji idėja sau lizdus taiso į- 
vairiose mokslo įstaigose ir pradeda įsigy
venti net pradžios mokyklose.

Protestantizmas, Bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimas, supasaulinti valstybių įstaty- 'iškilmingai pažymėtas pirma 
mai ir bolševizmas, imant iš pagrindo, reiš- (sis mėginimas perduoti garsų 
kia tų patį. Kaip anie kiti žygiai, taip ir per Atlantu. Tada kalbėjo tuo 
bolševizmas yra daugiausia atsuktas prieš metinis Anglijos karalius E- 
Romos Katalikų Bažnyčių. Tad Romos Vys- duardas į Amerikos preziden-
kūpąs, kaip seniau, taip šiandien, yra vie
nintelis pasauly tikrasis civilizacijos saugo
tojas ir apginėjas.

Visos valstybės ir tų valstybių valdovai 
ir vadai pagaliau turėtų daugiau susidomėti 
popiežiaus įspėjimais prieš bolševizmo pavo
jų ir imtis visų priemonių, kad apsidrausti 
prieš ošiančias Europoje raudonąsias bangas.

tų Rooseveltų. Dabar, paminė
jus 30 metų nuo to svarbaus 
įvykio sukaktį ir konstatavus 
milžiniškų toj srity pažangų, 
tenka nors pora žodžių prisi- 

įminti ir tų žmogų, kurio dėka 
mes dabar galime visai lais
vai kalbėti telefonu, siųsti ži-

DIENOS KLAUSIMAI
ĮSPĖJIMAI PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

Nesenai įvykusiam kardinolų susirinkime 
(konsistore) Šventasis Tėvas Pijus XI nu
rodė pasauliui, kaip didelis yra bolševizmo 
pavojus.

Atkreiptas prieš bolševizmų (komuniz
mų) popiežiaus balsas, įrašo Vatikano laik
raštis “Osservatore Romano,” yra tikrasis 
balsas ir iki šioliai, kaip pats popiežius pa
reiškė, yra vienintelis tos rūšies balsas. Kitu 
valstybių, ar valdovų, balsai ligšiol nepalietė 
paties dalyko pagrindo. Tai buvo ekonomi
nio ir politinio pagrindo balsai. Toki balsai 
nekliudo paties svarbiausiojo visokio pikto 
Šaltinio. Pasaulinės valstybės užsiima vien 
laikinais, žemiškais reikalais. Kai kurios jų 
jau tiek daug moraliniai nusmukusios, kad 
neturi jėgų ir priemonių gintis prieš raudo- 
nųsias bangas. Kai kurios valstybės drįsta 
net teisinti anarchijų ir pagaliau net krikš
čioniškos kultūros paneigimų. Jos yra, taip 
vadinamo, laisvojo moralo šalininkės. Tad 
jos negali ir nepajėgia savo balso atkreipti 
prieš bolševizmo pavojų. Tik vienas popie
žius visados budi ir visados pirmutinis įspė
ja pasaulį, kada žmonijai ima grųsinti pavo
jai.

Kad bolševizmas yra Europai pavojus, 
apie tai negali būt dviejų nuomonių. Šio pa
vojaus negalima pašalinti policiniais įsaky
mais. Policija savo veikimu negali sunaikinti 
raudonosios idėjos, nes ši idėja gavo sau pra
džių pačioj Europos širdy. Radusi atitinka
mų dirvų ir patraukimų link savęs, ypač ten, 
kur gyvuoja priešinga Romai dvasia, kur 
veikia 'grynai pasauliniai įstatymai, ji — ta 
raudonoji idėja, pradėjo plisti rytinėj Euro
poj, paskui persimetė į Azijų, o iš ten pa
suko į vidurinę ir vakarų Europą, kur yra

SENASIS VILNIUS
TEISINĖ BŪKLĖ

(Pabaiga)

Burmistrų Vilniuje seniau buvo ne 
vienas, bet dvylika. Jie. buvo renkami iki 
gyvos galvos ir ėjo pareigas pakaitomis, 
po du kiekvienais metais. Pusė burmistrų 
buvo katalikai, kita pusė stačiatikiai. Be 
burmistrų Vilniuje buvo dar 20 miesto 
patarėjų. Jie taip pat būdavo renkami iki 
gyvos galvos. Kiekvienais metais eidavo 
pareigas keturi patarėjai.

Į burmistrų ir patarėjų pareigas įė
jo: tvarkymas miesto ūkio, tvarkos prie
žiūra, mirusių miestiečių turto ir nepilna
mečių įpėdinių globa, sprendimas civilinių 
bylų ir ginčų tarp atskirų miesto gyven
tojų ir k- IS patarėjų tarpo būdavo ren
kami miesto iždininkai (“šaferiai”), taip 
pat po vienų abiejų tikybų, su dviem pa
dėjėjais. ; į

Vilniaus miesto būklėj senovėje daug 
svėrė žmonių nusistatymai ir papročiai. 
Dėka Vilniaus gyventojų nuolatinių pas
tangų, centro valdžios atstovo -— vaito 
pareigos ir kompetencijos teismo srity 
juo toliau, juo labiau mažėjo. Vilniaus 
miesto gyventojai vis su didesniu noru

KODĖL KITUOSE ĮVYKIUOSE NĖRA 
TRIUKŠMO

Kaip jau kartų rašėme, nacionalsocialis
tų vyriausybė Vokietijoj ėmė spausti žydus, 
kad juos išstumti iš ekonominio krašto gyve
nimo, kad daugiau vietos rastųsi patiems 
vokiečiams.

Visam margam pasauly spauda sukėlė 
kuo griežčiausius protestus prieš vokiečių 
vyriausybę. Visuose žemynuose žydai ėmė 
šaukti masinius susirinkimus. Štai net J. 
Valstybėse kiek žydai, tiek spauda ėmė rei-

pats šv. Tėvas. Šiandien Mar
eoni vardų su pagarba taria 
šimtai ir tūkstančiai garbin
giausių žmonių, kurie supran
ta mokslo ir išradimų reikš 
mę. Bet...

prieš 30 metų

tas pats Alarconi buvo

mams, jam buvo tikrai pripa
žintas talentas. O 1896 m., at
vykęs į Londonu, Mareoni jau 
įregistravo pirmųjį savo išra
dimų. Vėliau jo pasisekimas 
dar daugiau išaugo, į jį at- 
'kreipė savo akis net italų val
džia, kuri Mareoni pasikvietė

.. į save ir davė karo laivyne 
tik i , ... . . . , .« i, , .. ,, , daryti įvairiausius bandymus,‘durnas kvailys”, “elektros' \ J. liuo metu Mareoni su savo a- pamiselis, į kurio projektus „ , ,

. v i- i , - ... 'paratų pagalba galėdavo pernet nuoširdus mokslo vyrai tik,, / £„
“ Z O -1 »•» 1 « Z\4" -B t r> • J.

pirštais badė. Vis dėlto išėjo 
kitaip. n

Jau mokykloje Mareoni bu-

įduoti garsus jau net už 2d 
kini. Bevielio telegrafo prob 
lema rodėsi jau beveik visai 
išspręsta. Tačiau stambaus ka-

nias telegrafu, turėti radio prįjVO savo draugų nelabai mėgs- įpitalo jo išradimų medžiagai
imtuvus su siųstuvais etc. Pa
sirodo, kad ir po tais “sau
sais” ir daug kam gana kei
stai pasirodančiais įvykiais 
dažniausiai slepiasi didelės 
sielos, švitrūs protai, gražios 
asmenybės. Taip iš tikro bu-

tanias tik už tai, kad, užuot jvįs Jėlto dar buvo gailimasi, 
domėjęsis indėnų gyvenimu ir įr dar daug turėjo praeiti lai-
įvairiausiai teisingais ar pra
manytais apie jų gyvenimų pa 
sakojimais, jis mieliau studi
juodavo tas knygas, kur bū-

ko, praslinkti visa eilė nemie
gotų naktų, kartaus susikrim 
timo ir kieto pasiryžimo, kol 
galop į pagalbų atėjo laimin-

(len. l^azaro Cardenas, da
bartinis Meksikos karo ir lai
vyno sekretorius, numatomas 
būsimu Meksikos prezidentu.

kas svarbiausia — kad dabar 
jo bandymams nebuvo ptdavo kas nors rašoma apie e- gas atsitiktinumas. Tai buvo 

vo ir su Guglielmo Mareoni, to ltktrų, apie perkūnų ir slap- (^399 Ub> kada pirmojo pašau- i15ta ng stambaus kapital 
istorinio įvykio kaltininku. tingųsias gamtos jėgas. Tai'iy SOS (pagalbos) šauksmai * ėdamas pakankamai lėšų,

Kas toks tas Mareoni? Pa
žiūrėkime. 1860 metais vienas 
italas, pavarde Guisepe Alar- 
coni, stambus dvarininkas, ka-

buvo mėgstamiausias jo “ro
manas.” Žinia, ta pajuoka ne
liko be pėdsako — ji giliai į- 
sisėdo į vargšo berniuko šit-

išgelbėjo sudužusio laivo įgu- rcon^ u°hai ėmėsi darbo ir
1903 m. įregistravo patentų 

■7777 nr., kuris, kaip paskiau 
Vienas laivas, kuris })UVO vienas iš svar-

los gyvybę.

. ... . ..-v, . v, ...... .. dį. Tačiau jis nenusiminė ir!^a^ pat įsitaisęs pagal Alai- biausių patentų bevielinio te
kalant., kad taa reikalan ,.atartų krašto vy- zm kuna.s rūkalais nukelia dide8niu jco.n projektu mystuv, (maty legrafo sritv. Tai bu

*vk' *'• t,k "dsl visoko”), kepiau. v0 patcnta!i t0 aparato,riausybė. Anglijoj žydai ir spauda tiek pa
veikė parlamentų, kad šis savo sesijoje ėmė vienų gražių airę, 
svarstyti žydų klausimų ir Vokietijos vyriau 
sybę smerkė.

Tas Anglijoj įvykis sukėlė rimtų J
jos diplomatinių nesusipratimų su Voki 
Pastaroji pasiuntė protestų. Pareiškė, kad nė 
viena valstybė neturi teisės į kitos valsty-

vo į Anglija. Ten sykį suėjo .
Andrevvo

jimu. Pirmasis bandymas jam **“ .y0 patentas t0 aparato, su
pasisekė savo tėvo namuose. 1 10vv.mas l,le^ Anglijos pa jiiUrįU0 Mareoni įstengė užka-

gimęs antrasis sūnus ir buvo diJino h. jau ; ga. ,nut« buvo imtasi šauktis per iga|i visai laisvai snsi8nek5ti.
GugUelmo Mareoni. Bet tai h. (,a|. snistnvi, pagalbos ir pasisekė PrieS kalifls ,l!(,nas Al,„„.iknsv — w —-— — £ —— — — — — V,1 • • ar • ' a 4. JpA J. XI X J X 1 L v bkJ V XIXXXV JL X V.4. VXX I • • --- — ~ “   ~—    — — - — — ■— — —— —- - -

bės vidaus reikalus kištis. Ir iš tikrųjų tas u'°’ £ana įtinai. tandien Ala ^oliau. Taip su laiku utopija Pus^hau^^‘ Iyu^a ’JU\° išgel- rajj^ transliavo net Hitlerio
rcom yra vienas iš zinonnau-
šių žmonių pasaulyje, marki- , , , , - , _i-1 , .. .. to realybe, net gyvenimo buzas, didelės erudicijos inteli- 
gentas, gabus išradėjas, “lai
mės sūnus.” Be jo neapsieina 
žymiausieji*elektros srities spi

apie “bevielį telegrafų” vir
to realy 
tinumu.

Pirmasis pasaulyje SOS

bėta, o nuo to Alarconi garsas 
dar daugiau iškilo...

Mareoni užkariauji Atlantu
Žinia apie tų nuostabųjį iš

gelbėjimų sukėlė tokį dideli

Vokietijos radio vienoje sto
tyje pasakytų kalbų.

O už tai, jei turime būti kam 
dėkingi, tai pirmoje eilėj di
džiajam išradėjui, šviesaus gy-

yra vidaus reikalas.

Prieš keletą metų J. Valstybių katalikai 
šio krašto vyriausybę mėgino paraginti, kad 
ji kokiu nors būdu užtartų Aleksikoj perse
kiojamus katalikus. Vyriausybė ir spauda 
atrėžė, kad tas negalima. Sakė, kad tas yra 
Aleksikos vidaus reikalas.

Katalikų persekiojimai Meksikoj dar ir 
šiandien kuo žiauriausiai vykdomi. Tačiau 
šio krašto spauda, kaip seniau, taip šiandien, 
netriukšmauja, nė vieno kokio nors protesto 
neskelbia. Kaip seniau, taip šiandien didės- staigų katalikus kaip į kokius kriminalistus j faktų, kad tie patys žydai nė piršto nepake-į M ASHINGTON, bai. 21.— 
nėji spaudos dalis dar ir pritaria tiems žiau- šaudyta. Tačiau šio krašto spauda nė nemanė Į liu, kada kur katalikai terorizuojami. O ka-!Senatorius W. G. McAdoo, 
riesiems katalikų persekiojimams. Kai kurie 
laikraščiai net aukština Aleksikos žiauriuo
sius valdovus. Sakoma, tas veikiama “pažan
gai,” paties krašto gerovei. O juk kiekvie
nam yra žinoma, kad pereito dešimtmečio 
gale Aleksikoj katalikai nepalyginamai žiau
riau buvo spaudžiami, negu žydai Vokietijoj.

Nesenai, antai, Ispanijoj degintos ir nai-

... ... . . . Tiei išradimui su laiku ms atgarsį, apie kokį nė pats iš- 'veninio žmogui, tauriam kata
cijahstai, jį prie radio kvie- dėlto atkreipė į tų “jaunų sva, radėjas nesapnavo. Apie jį ė- likui ir Nobelio laureatui, Ma
čią ne tik Alussolini, bet ir jotojų” mokslo žmonių akis. mė kalbėti visas pasaulis, o rconi. A. P.

kiūtos bažnyčios, vienuolynai ir kitos kata- | Katalikai iš esmės yra griežtai priešin- 
likų įstaigos. Buvo puolamos beginklės vie- gi žydų, ur kilų žmonių persekiojbnams Vo- 
nuolės, į bėgančius iš deginamų katalikų i- kietijoj, ar kituose kraštuose. Tik nurodo į I 
staigų katalikus kaip į kokius kriminalistus J faktų, kad lie patys žydai nė piršto nepake-į 

la kur katalikai terorizuojami. O ka-!' 
protestuoti. Žydų valdoma pasaulio spauda da jų viengenčius kas kur ima spausti, pa- deni. iš Cal., buvusis iždo sek- 
keliais atvejais pareiškė, kad tai ispanui vi- šaulio pamatai išjudinami ir jie reikalauja,; retorius, įdavė senatui bilių. 
daus reikalai, kad ispanų radikaliai gaiva- į kad visas pasaulis prieš tai protestuotų. Norima iždo sekretorių autori 
lai tuo būdu išveda “pažangai” kelių. Jei ! Kituose įvykiuose nėra taip didelių triu-jzuoti, kad išleistų 8 milijonus 
katalikų organizacijos norėjo sukelti protes- ! kšmų. Tas reiškia, kad žydai vis dar kontro-idol. banknotų, kuriais būtų
tus, spauda tuojau atsakydavo, kad krašto j liuo ja pasaulio žinias ir didžiuosius laikraš- galima išpirkti artimoj atei- 
piliečiai neturi teisės kištis į svetimus rei- čius, ir kad šie žydams daugiausia ir tarnau- tv pribręstančius vyriausybės
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kalus. ja. 1 trumpo termino bonus.

sutikdavo būti burmistrų ir patarėjų, bet 
ne vaitų teisiami. Pamažu patarėjų teis
mai pasidarė vyriausiais ir beveik vienin
teliais Vilniaus mieste.

Tačiau, kas iš pradžių atrodė tikslu ir 
naudinga, pamažu pasidarė taip pat ne
mėgiama ir įkyru. Iki gyvos galvos ren- J 
kamieji burmistrai ir patarėjai pradėjo 
rodyti sauvalę. Ir nors miesto visuomenė 
nekartų tuo reikalu skųsdavosi karaliui, 
bet patarėjai ir burmistrai mokėdavo pa
siteisinti ir savo padėtį dar labiau sustip
rinti. j

Daugelio Lietuvos miestų valdžios at
stovų — vaitų — vietos už pinigus būda
vo perkamos. Stambesnis didikas, mokė
damas kunigaikščiui tam tikrų pinigų su
mų, galėdavo tapti to bei kito miesto aukš
čiausiu viršininku. Atsipirktinių vaitų 
sauvaliavimai būdavo dar piktesni, negu 
patarėjų ir burmistrų. Kovodami su vai
tų ir kitų valdininkų sauvale, miestai su
manė galop įsigyti iš karaliaus bei kuni
gaikščio vaitystės teises ir, įgiję jas, pa
tys sau rinkdavosi vaitus.

Vilniaus miestas vaitystės teises įgijo 
anksčiau už kitus, būtent, 1432 m. Todėl, 
viešpataujant Kazimierni Jogailaičini, A- 
leksandrui ir k., Vilniaus vaitais būdavo 
to miesto miesčionys. AI. Balinskis, mėgi
nęs surašyti visus Vilniaus vaitus, j$ade—

dant 1485 m., mini sekančias Vilniaus vai
tų pavardes:

Jokna Laurynavičius, buvo vaitu nuo 
1U85 m., Alykolas Otoček — nuo 1506 m., 
Ščesnas (Česnys?) Langurga, paskirtas 
karaliaus įsakymu 1527 m. liepos mėn. 5 
d., Augustas.Rotundas Mielevskis (Aliele- 
sius, gal Milašius?), miesto savivaldybės 
išrinktas 1542 in. ir jojo sūnus Povilas 
Alielesius.

1560 m. Vilniaus miesto administraty 
vinėj būklėj įvyko labai svarbi atmaina. 
Karalius Zigmantas II Augustas Vilniaus 
miesto vaitui ir visiems burmistrams, pa
tarėjams, raštininkams ir kitiems rink
tiems magistrato valdininkams suteikė ba
jorystės teises. Subajorinimas miesto val
dininkijos iš vienos pusės pagreitino Vil
niaus sulenkinimų, o iš kitos — iš valdi
ninkų sudarė atskirų luomų, nes ne tik 
patys vaklininkai, bet ir jų vaikai bei 
vaikų vaikai amžiams turėjo likti bajo
rais. Tuo būdu Vilniuje atsirado naujoji 
bajorija, magistrato tarnautojų kasta, į 
kurių senesni os atstovai naujų žmonių 
stengėsi nebeįsileisti.

Subajorintas Vilniaus magistratas ne
pakeitė kitų savo teisių ir pareigų. Nepa
sikeitė ir užimamų vietų pavadinimai: li
ko tyurmistrai, patarėjai, advokatai, gy
nėjai ir-t.t. Bet-visiems miesto valdinin-

kains 1568 m. buvo leista-paimti herbus 
iš žemvaldžių bajorų, gavus tuo reikalu 
jų sutikimų. Tapę bajorais, Vilniaus ma
gistrato valdininkai turėjo teisę vilkėti 
bajoriškus drabužius (šiaip miestiečių rū
bai nuo bajoriškų skyrėsi), ir vaikščioti 
pasiranislant lazda vietoj kardo. Oficia
liai uose raštuose jie būdavo vadinami 
“spectabiles,” vadinas, garbingi. Bet jųjų 
vaidmuo Vilniaus miesto tautiniai — vi
suomeninėj būklėj, deja, nebuvo garbin
gas...

Baigiant senojo Vilniaus teisinės būk
lės aprašymų, belieka bent vienu žodžiu 
už.įminti apie miesto tarybų (“radų”). 
Tarybų sudarydavo visi miesto gyvento
jų rinktieji atstovai: burmistrai ir pata
rėjai, ir “šuolininkai.” Jos pareiga bū
davo — nustatyti viešojo miesto gyveni
mo bendrų linkmę, iškeliant miesto gy
ventojų pągeidavimus.

Vilniaus miesto gyventojai laikas nuo 
laiko būdavo šaukiami taip pat į bendras 
sueigas arba “plebiscitus”. Atskirų gy
ventojų grupių (pirklių, amatininkų ir k.l 
reikalai buvo aptariami cechų ir gildijų 
(bendruomenių) susirinkimuose. Visuome
ninis gyvenimas sename Vikiiuje buvo į- 
vairus ir plačiai išsirutuliavęs.

V. Bičiūnas (“M V.”).

PAVASARIS LIETUVOJE

Iš tolimos rytų šalies
Raudona saulė teka.
O iš pietų, linksmais būriais, 
Tėvynėn paukščiai lekia.

Sugrįžo pempės, vėversiai
Ir gandras ilgakojis.
Varnėnas švilpauja linksniai — 
Liūdėt neturi ko jis.

Dangaus aukštuos padebesiuos 
Kruni Kruni Kruni gervės traukia. 
Jos skrenda į šiaurės kraštus,
Kur plačios pelkės laukia.

Laukuose užvirė darbai —
Akėja, aria, sėja.
Paskendo kekėse žiedų 
Medynai sužydėję.

Išginę piemens galvijus,
Birbynėmis tirlena...
Atgimsta po sunkios žiemos 
Kas jauna ir kas sena...

A. Vabalkšnia (“M. R.”

f. .
(v
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LIETUVIAI AMERIKOJE
VILNIAUS VADAVIMO 
REIKALAI TAI IR MŪS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

REIKALAI

pratimu, Hartfordas didžiumai 
VVS sk. delegacijoms bus ar 
Ūmiausia ir patogiausia vieta.

palankesnes sąlygos susivažia- to šiame žygy neturime kaip
vintui. Vienok, momentas da
bar jau pribrendo ir VVS sk. 
atstovų konferencija-susivažia 
v imas pageidaujamas daugeliu 
atžvilgiu. Dėlto, mes, ragina-

Todėl, mes pradėję darb, j”“ koloni« ir
sušaukimui VVS skyrių atdo |“v° veikėw lr »

(Atsišaukimas į Amerikos 
lietuvius).

suvazia-vų suvažiavimo, pasiėmėm nel^ame šaukiame 
bet vun*

Suprasdami momento svat-
■itik prirengiamąjį darbą,

dalinai materiališkas obli-
kiek tas taipgi svarbą Vilniaus va-

irPo apsilankymo VVS pir
mininko prof. M. Biržiškos,
pasėjus jam sėklą Vilniaus va , . mum «mui»vw>, . . ... . -i r 'daiys, mes esam patenkinti irdavimo idėjos Amerikos lie- . . _ . _ „ igaišinti laiką, imamės.. .... . mielai rūpinamės padaryti ** . .tuvių visuomenėj, V įlniaus va . jos, nes žinome, kad Vilniaus\ VS skyrių atstovų suvazia- J ’ . .

vilių rimtu žingsniu pirmyn .vadavimo nukalama ka,p tlk-
Viluiaus vadavimo linkui. tai reikia i"'“*1)'™*

ir uolaus darbo. Todėl, dary-

Vilniaus va 1 
davimo idėja prigijo. Vilniaus 
problema pasidarė aiškesnė 

Amer. gyvenantiems liemums,

gacijas; nepaisome, 
suvažiavimas mums lėšų pa davimo reikalų nenorėdami vi-

tiktai geriausiu!? norus pasku
binti Lietuvos sostinės Vil
niaus ir visų pavergtų kraštų 
vadavimo darbą. Mes tikimės, 
kad VVS sk. nariai ir visuo
menė įvertins mūsų gerus no
rus savo pritarimu ir dalyva
vimu šaukiamam suvažiavime 
bei svarstydami bendrus mūsų 
tautos reikalus — reikalus va
davimo pavergtų rytinės Lie
tuvos kraštų, juose gyvenan-
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tuviams. Per virš metus laiko, i 
po prof. Al. Biržiškos misijos ,

Džiaugiamės, kad mūsų užma
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DR. GUSSENlkinti suvažiavimo klausimą ir čių šimtų tūkstančių lietuvių 
ir velkančių jiems lenkų už
dėtą sunkų jungą. 6ie reika- 
lai neatidėliojami, tai reika
lai pavergtų lietuvių išlaisvi
nimo.

Visais informacijų reikalais 
būsimo VYS sk. atstovų suva-

akci-

dami šį atsišaukimą ir kvies
dami visus VVS sk. ir visuo-daug pritarėjų, jų tarpe ir . . .

Ge-n. Kon. Amer. 111 enę dalyvauti, pareiškiame, j suavimo prašome kreiptis prie 
VVS skyrių suvažiavimo ren-

Amerikoje, tapo įsteigta 24. . . X ,v- ’ iLiet. ltesp. ___ ___  ____A VS skyriai. Žodžiu, prade-, . .. . - • . kad mes imdami iniciatyvą su-, , . Pulk. P. Zadeikis užgindamas, J *tas organizacinis darbas pie- _ .... važiavimo šaukime, nieko k V. . .... . . .... . Iir.usų iniciatyvą, ’tojasi didinasi ir Vilniaus va ~ ‘
davimui glaudžiamos Ameri
kos lietuvių moralinės ir me
džiaginės pajėgos. Bet pradė
tas darbas iki šiol buvo atski-... . . , .. suomenę,rų grupių, lietuvių kolonijose 
vedamas taip kaip kas išma
nė ar suprato. .Veikimas įku
rtuose VVS skyriuose buvo ir 
tebėra nevienodas, dažnai me- 
kain planuojamas, silpna ini
ciatyva, arba be iniciatyvos 
vedamas.

Dėl tokių sąlygų ir dėl sun
kaus ekonominio krizio, Vil
niaus vadavimo darbas nevi- 
sose kolonijose dirbamas.
Daug ir net didelių lietuvių 
kolonijų yra, kuriose dar nė
ra VVS skyrių, kur Vilniaus

Todėl, mes Hartfordo VVS 
skyriaus nariai, atsišaukiame1 
ne vien į VVS skyrius, bet ir 
į visą Amerikos lietuvių vi- 

kuriems tiktai bra-
gi yra tėvynė ir rūpi Vilniaus 
klausimas. Kviečiame jus, bro 
liai ir seserys dalyvauti šau
kiamam VVS skyrių atstovų 
suvažiavime. Taipgi, prašome 
VVS sk. iš vakarinių valstijų 
atkreipti domę į rytiečių sky- 
irių suvažiavimą, pageidauja-, 
me jų įnešimų ir patarimų pri
siųsti. Sis VVS skyrių suva
žiavimas bus pirmas, prelimi
narinis; po šito suvažiavimo 
bus pasiekta visuotino VVS 
sk. susivažiavimo, nes, laikui 
bėgant, atsiras daugiau VVSvadavimo idėja, lietuviai dar . .

. .... •• , - sk., pagerės laikai, susidarysnepersiemę ir dėl to jie stovi' ’ 1 ® J
nuošaliai Vilniaus ir rytų Lie-" 
tuvos pavergtų kraštų vadavi
mo darbo. Kad padarius gy
vuojančius VVS skyr. guves
niais, kad nustačius jų veiki
mo programą ir planus, kad 
patraukus visus Amerikos lie
tuvius į pavergtų Lietuvos 
kraštų vadavimo darbą, kad 
padarius žygius pravediiuui 
platesnio organizacinio VVS 
skyrių steigimo veikimo viso
se Amerikos lietuvių kolonijo
se, Hartford’o VVS skyriaus 
nariai nutarė šaukti VVS 
skyrių, esančių rytinių valsti
jų ribose, atstovų susivažia
vimą, ir jame apsvarstyti vi
sus Vilniaus ir rytų Lietuvos 
pavergtų kraštų vadavimą lie
čiančius reikalus ir rasti tin
kamus būdus praplėsti orga
nizacinį veikimą — VVS sky
rių steigimą, kapitalo kėlimą 
į Vilniaus Geležinį Fondą ir 
kitus, šitą dalyką liečiančius 
reikalus.

Suvažiavimui laiką ir vieta 
nuskyrėnie 11 d. birželio, 1933 
m., Hartford, Conn., mieste.
Paskirdami laiką ir vietą, tu
rėjome mintyje du dalyku: 1) 
kad paskirtas laikas būtų pa
lankus tokiam susivažiavimui,
2) kad vieta būtų paranki, ge
ografišku atžvilgiu, visiems 
rytinių valstijų VVS skyrių 
atstovams netolima. Kadangi 
didžiuma skyrių randasi Nau
joje Anglijoje, New Yorko,
New Jersey ir Penn. valstijo
se, tatai permatome, kad Hart 
fordas bus paranki vieta to
kiam susivažiavimui. Tiesa, 
gal tūliems skyriams, esantie
ms Penn. valstijoj bus kiek 
toliau, tačiau juk paskiriant

Penn. valstijos VVS skyrių 
atstovams artimesnė vieta, bū 
tų nepatogumai Naujos Ang
lijos VVS skyriams. Mūsų su-

S, H SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST įeth STREET

TeL Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

(Tęsinys 4 pusi.)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS IJGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UŽSISENĖJUSIOS ta- NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spectališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljimą. krau
jo. od-os, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tul-cstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WEST 26th ST„ kampas Keeler Avė. Tol. Crawford 6873

G R A B O R I A I:

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiurint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJA MAŽESNE KAINA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi’mo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. 
TEL. CICERO 6927

Musų patarnavimas 
visuomet jųžiningaa ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.

OFISAS
668 VVEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

ANTANAS PETKUS
CRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. lafayette 3572

j. Liulevičius
Gra bortus 

lr
Balsam uoto jas

Patarnauja Chi
cagoje ir aplelln- 
kSJe.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Ava.

LJ.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDfiJAJH
1646 VEST 46th STREET

TeL Boulevard 6808—8412

Tel. CICERO M4

SYREVVICZE
GRABORIUS

laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už *16.00 

KOPI.YCIA DYKAI
1344 S- SOth Ave^ Cicero, H).

Tel. Canal 41U

DR. G. I, BLOŽIS
dentistas 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Di»i C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Telefonas Yards 1138

STANLEY E MAŽEIKA
Oraboriua ir Balsamuotojas 

Tariu aHtomatn&os visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Decker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kasinėmis ut aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvėrimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu Betaria 
patarnautoju. Dykai Keturios Modsrniftkos Kepdyčioi 
DU temenu. PsIsTftife BUDUS] pirm negu kreip- 
■Mi kur kitur.

Eudeikis
IU8Ų GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto lkl t 

valandai vakare 
Nedėllomls ir beredomis susitarus

4847 W. 14th bt. Cicero, 111. 

TEL LAFAYETTE 7 66 S

OR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
VaL 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th SU
TEL CANAL 8488

I-------------------------------------
ĮTsl. Canal 8267 Res. prospect 6658

DR. P. Z. ZALATOBIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija 1694 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

8 lkl 8:89 vakare

DR.SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7187
Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 8 iki 
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare LtamlnkaD 
įr ketvergals.

Rea. Tel. Hyde Bark 2895

“pjŪNEšr

Vai.:

DB.MJ.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteinYmo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį. Nuimu 
eutaractus. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę,

^•*.rAr<7®®'u teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminaviimas daro- 
nias su elektra, purodančia mažiau
sias klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama 
klos vaikučiams. moky-

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėlioinis pagal sutartį.

' KREIVAS AKIS ATITAISO i TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

Į 4712 S. ASHLAND AVE. 
i Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme altinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak. 
Office: 4459 S. California Ava. 

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Res. Qrovehlll 0617
6917 S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 0-12 ryta 

Nedėiioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomia pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Kepubiic 7868

P« vmmwtiw,i
SUGRĮŽIMĄ

4645 bo. Ashland Avė. 
Ofiso valandos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930
PHONE GROVEHILL 0027

Valandos; 2-4; 7-9 P. 14. 
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2859 SO. VVESTERN AVE. 
Cbicago, Ui.

Phone PULLMAN 0864

OR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazas, X-RAY. etc.

Bouievara 76S9
R«s. Hemlock 7691

BR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
otas. Pastebėkit mano iškaba*.

Valandos duo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

I Phone Canal 0523

Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Drexel 9191

! DR. A. A. ROTU
Bosas Gydytojas jr Chirurgai 

Specialistas odos ligų ir 
venerišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—0 •». .» 
Nedėllomls lr šventadieniais 10—11

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

_ DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos lel. Plaza 3200 
VALANDOS:

Huo 10 iki 11 dt«n«
Nuo 1 Iki I po pietų 
Nuo T lkl I vakare 
Nedai. «uo 1* iki 12 dienų

BR.CHARLESSEGAL
Perkėlė saro ofisų po aumarln

4729 SO. ASHLAND AVK
SPECUAUSTAS 

DUotu, Moterų Ir Vyrų Ligų 
TeLi ryto aao ll—1> nuo 2—-d as 

pistų: 7—S:M rel. Takara.
Medėllomli 10 lkl ll 

T«l«fonaa Midwav 2RRO

OfUce; 
Victory 2284

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
' Persikėliau J erdvesne ir patogeaM, 

vieta
3325 80. HALSTED 8T.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Įįį. 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 19 iki 12 
Phone BOULEVARD 8482

Tel. Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!# 
Vai.: 2-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Rsredomls po pietų ir NedėldieaiaM 
tik susitsu-us

1411 V. MARQUETTB ROAD

Res. Phone 
Eugiewood 6641

Office Phone 
Weiitworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, III.
Phone: Hemlock 6700

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Ohirurgu 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakarą.

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14 
Res. Victory 23 43

I DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vaJL: nuo 1-2: nuo t:*4-8:«d
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LIETUVOS GYVENIMAS
Pavasariu dvelkia. — Sunkiasi premijas. Kartais pasitaiko ir 

naminės. — Smegenų liga. neteisingų įskundimų. Mat su-
Knygų rinkoje. — Girtina žu- sipykęs kartais kaimynas su 

rnalistų užuojauta. jkaimynu paslepia pas jį nami
nės degtinės (samagonkės) 

vienų kitų bonkų ir nuėjęs

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DAUŽĖ

CHICAGOJE
SVARBI

RO
DAINOS” CHO- 

PRATYBA

Šitas eilutes rašau kovo m. 
14 d. Oras dvelkia pavasariu, 
nuo kalnų tirpsta sniegas, ny-

praneša policijai, girdi, toks 
ir toks laiko naminę degtinę.

ksta rogių kelias. Jei šalčiai rp0(j^ kartais tenka nukentė- 
nebegriš, jei pūgos mūsų šalį jr nekaltiems. Vis dėlto tei- 
atlankyti pamirš, tai tuojau smaį estį atsargūs ir, nesant 
ir pavasarėlio susilauksime, 'pakankamų įrodymų, vien po- 
Tačiau vis dėlto nesinori tikę- jjeįjos protokolais nesiremia 
tis, kad taip būtų. Juk kiek • kartais nebaudžia. Juk šim- 
kartų ankstybiesiems vėversė-kartų geriftu dešimtį kaitu
liams sparnelius nusalti prisi- išteisinti, nei vienų nekalta 
ėjo. Būdavo ir taip, kad arto- nubausti. Teismai remiasi dau 
jams jau gerokai įpusėjus sa- 'gįausiai Rūdninkų parody- 
vo dirvas arti, užeidavo pūgos

Autorius, didelis plunksnos 
maestro, ilgai skrajojęs po pa* 
šaulį ir skendėjęs aistrose, pa- 
galiau atsivertė — grįžo į R 
Katalikų Bažnyčių. Šituo žy- 
giu labai nustebino visų libe
rališkąjį pasaulį. Šios knygos 
tai jo ilgų mųstymų bei kan
čių vaisius. Skaitydamas šias 
knygas junti, kiek maestro te-

kytojams bei dvasininkams, 
kaip kad autorius skiria, bei 
ir visiems kitiems, kurie tik 
nenori palikti jaunimo likimo 
valiai, kuriems jaunimas nors 
šiek tiek rūpi. Veikalas būti
nai įsigytinas ir perskaityti- 
nas.

Apie kitas įdomesnes ir nau 
dingesnes knygas mūsų lite.

ko pergyventi. Į šį kūrinį au iratūroje atsiliepsiu kitu kart. 
torius įliejo daug širdies. Už

Šį vakarų, balandžio 24 d., 
įvyks svarbi “Dainos” choro 
bendra repeticija. iMalonėkite 
visi choristai ir choristės bū
tinai atsilankyti. Pratyba į- 
vyks 8 vai. vakare Dievo Ap- 
veiados parapijos mažojoj sve
tainėje, 18-toji ir Union gat
vės. Prašomi nesivėluoti. Taip 
gi choro tarybos susirinkimas I 
įvyks prieš pratybų, 7:30 vai. 
vakare, virš minėtoj vietoj. 

Ieva Lukošiūtė, rašt.

inimus ir dėžutes iškabinti vie
šose vietose ir net namuose).

Į Valdyba: J. Kalinauskas vieto
je Slezniko, kas. M. Barulis, 
'rašt. J. Kalinauskienė, rev. P.

________ iKevelaitis ir A. Radzevičius,
'nariai: C'ečdtienė, Guogas, Ka- 

Home-Crystal skalbykla, Jsparaįtis, Ringis, Sinskienė, 
4204-22 So. Western avė. nuo ]sleznikas< Stukienė, Švedienė,

PASIŽYMĖJUSI SKAL 
BYKLA

senai yra plačiai žinoma. Tai 
yra viena didžiausių ir geriau
sių Chicagos skalbyklų. Apta
rnauja kostumerius visoje Chi 
cagoje. Prie jos dirba keletas 
lietuvių. Tos skalbyklos dar
bas ir patarnavimas greitas ir 
geras.

Tos skalbyklos patarnavimu 
naudojasi daug lietuvių. Rap.

su sniegais ir vėl atšaldavo. 
Tačiau tokie šalčiai, papras
tai, esti neilgam. Žmonės bijo 
netekti rogių kelio, todėl da
bar turgų dienomis esti pilna

mais.
(Bus daugiau).

Kaune, Gardino g. 59-61,

tatai kūrinys ir išėjo įdomus 
Knygos originalas išėjo, rods. 
1914-15 metais, tačiau mūsų 
kalboj tepasirodė tik 1929-30 
metais. Ir tai gerai. Knygų 
pradžioj yra šv. Sosto nun-

Kam nors mirus, tuojau ar 
timieji bei draugai spausdina 
laikraščiuose ilgiausias užuo
jautas velionio giminėms. Tuo

žmonių, kartais net praeiti ne i turės 25 lovas., Į ligoninę pri
gulima, Ir vis su reikalais. | imami susirgę užkrešiamamis

m - j, - i,- ._.į kroniškomis ligomis beturčiaiTurį dolerių labai susirupi- 
nę. Nors oficialiai skelbiama,' ’meliak 
kad Lietuvos Bankas dolerius 
perka ir moka po 9 litus, ta
čiau Lietuvos Banko skyriai 
dolerius tik parduoda, gi pi
rkti atsisako visiškai. Vertel
gos ir apgavikai perka dole
rius ir moka po ketvertų ar 
penketų litų už dolerį. Vis 
dėlto, reikia tikėtis, Dėdė Ša
mas atidarys kada nors savo 
aukso skrynias ir išpirks po
pierinius dolerius. Dabar žmo 
nės suka galvas, spėlioja, kaip 
bus su doleriais ateityj.

atidaryta senelių ligoninė. Ji ci'1n>,s J' K lirkivysk' Bi"-- 
toloni laiškas prof. F. Keme
šiui ir autoriaus, Giovanni Pa

ster’io lietuvius; lietuvius, vy- ir kolektorių. (London’e vyrai 
kusius į euchar. kongr. Dub- turi pašalpinę dr., moterys sv. 
lin’e). Padėkota darbuotojams, Onos tokių pat dr.). Žymėti- 

gi tarpu Lietuvos žurnalistų, kurių vienas — P. Barulis, nas Silvertown kolonijos duo- 
sųjunga sugalvojo kitaip už- tris metus buvęs sekretorių, snumas. Gaunama aukos is dė- 
jausti mirusiojo savo nario p. dėl aDlinkvbiu pasitraukia, žutės bažnyčioje prie Liurdc

Zakarevičius.

Glasgow’e Blaivybės 
Draugija

vasario 10 d. savo salėje na
riams ir kviestiems ruošė va
karų dovanai su arbata, už
kandžiais ir daimj ir eilių pro 
grama. Kun. J. Petrauskis pra 
dėjo su malda. Dainavo seni 
ir jauni, ir klebonas — Šv. 
Liucijos himnų. Savo choro 
dainuota, vėliau pasišokta.

Patiekė Arėjas Vitkauskas

ir jų išlaiko miesto savivaldy
bė. Vieno senelio išlaikymas-' 
parai atseina 5 14. Ligoninės į- 
rengimas kaštavo 35,000 lt. 
Vedėjas gvd. Milvydas.

Nors valstybinė degtinė da
bar žymiai nupiginta, vis dėl
to žmonės sunkiasi ir naminės. 
Policija ir akcizo kontrolie
riai naminės degtinės gamin
tojus uoliai seka, atiminėja 
bravorus, gi teismai juos sma
rkiai baudžia. Vis dėlto ga
mintojų atsiranda. Bravorinin- 
kams gaudyti labai padeda ir 
tai, kad dabar išdavėjai lai
komi paslaptvj ir net gauna

VILNIAUS VADAVIMO 
REIKALAI TAI IR MŪS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

REIKALAI

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
gimo komisijos sekretorės E 
Povilaitytės, 178 Hungerford 
St., Hartford, Conn. Taipgi 
prašome visų VVS skyrių pri
siųsti sųrašus išrinktų atsto
vų ir įnešimus nevėliau kaip 
1 d. birž., 1933 m. virš nuro
dytu antrašu E. Povilaitytei.

Su aukšta pagarba 
VVS suvažiavimo reng. kom.

Elsė Povilaitytė, sekr.

m,j

Frank
SftH

Pytlak, Clevelando 
Indiana baseball tymo gaudy
tojas (catcher). Jis yra ma- 

, žiausias gaudytojas augusių Iv 
■goję.

Gibson
Refrigeratoriai

Turi dvi didžiausias gva- 
rantijas. Viena, kad jie yra 
daromi per Gibson dirbtuvę 
turinčių 50 metų patyrimo 
šaldytuvų išdirbiine, antrų, 
kad Gibson šaldytuvai yra 
perduodami per didžiausių 
ir atsakomingiausių' lietuvių 
įstaigų, Peoples Furniture 
Co. Krautuves.

pini, laiškas Lietuvos jauni
mui. Veikalas visiems labai 
patartinas perskaityti. Kainuo 
ja po 6.50 litų kiekviena da- 
lis, vadinas, visam veikalui 13 
litų.

Valančiaus Raštai su auto
riaus paveikslu (Vaikų kny
gelė, Paaugusiij žmonių kny
gelė, Palangos Juzė, Antano 
Tretininko pasakojimas). Re
dagavo ir žodynėlį pridėjo J. 
Balčikonis. Išleista Kaune 
1931 m.

Štai, dalis mūsų tautos auk
lėtojo ir blaivintojo plunksnos 
darbų, kurių paprastas stilius, 
tačiau gilios mintys dar ir da 
bar tebežavi tiek neišlavintų 
žmogų, tiek per savo akis per- 

[leidusį stirtas knygų intelige- 
intų. Kalbininkams taip pat 
daug medžiagos. Žodynėlyj iš
aiškinta visi anais laikais va

Petro Karužos našlę: vieton Patvirtinta klubo apyskaita: 
spausdinti ilgiausias užuojau- i pajamų — 1111 sv. stri. 9 šil. 
tas, paskyrė velionio našlei |H ir pusė pus., išlaidų 1118 
250 litų dovanų. Čia padaryta lsv- st. 12 š. 1 p. 1930 m. buvo 
graži pradžia. Žinoma, ne vi
siems tokios pašalpos yra sva- 
rbios. Kiti daugiau vertina 
spausdintas užuojautas. Bet 
čia jau užjaučiantieji gali nu
tuokti, kas užjaučiamiems sva i

likę 51 sv. st. 7 š. 11 p., 1931 
m. iš to išleista 34 sv. st. 6 š. 
pusė p.; dabar lieka 9 sv. st. 
19 šį 8 p. rankose. Neįskaity
ta 50 sv. st. banke ir bufeto 
turto virš 60 sv. str. Valdyba: 

rbiau: piniginė pašalpa, ar T- Kairys, sekr., J. Kasikaus- 
spausdinta užuojauta. Ir tadal^as’ kasin., P. Bulaitis, rev., 

V. Degėsis ir V. Valaitis; hu- 
fetininkai J. Sleznikas ir A. 
Sinskas.

atitinkamai pasielgs.

ANGLIJOS IR ŠKOTIJOS 
LIETUVIAI

r

Gibson Refrigeratoriai (šal
dytuvai) yra padaryti pagal 
vėliausio šaldymo inžineri
jos mokslų, kurie turi viskų, 
ko tik reikalinga turėti. Ge
riausi refrigeratoriai mar- 
kete.

Bet kaina maža ir prieina
ma visiems, šeimyniškos mie 
ros modelis. Pristatytas, į- 
rengtds su metų patarnavi
mu, kaina tik

*89.50
Taipgi turime ir didesnių 
modelių dėl didesnių šeimy
nų už biskutį aukštesnę kai
nų.
MATYKITE ŠIANDIENA

PEOPLES
FURNITURE CD.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd STREET 

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

rtotieji, Valančiaus .raštuose 
dažnai pasitaikantieji, žodžiai mėS,anm>’ muzikos.

šv. Vincento pašalpos 
draugijos London’e

met. susirinkimas buvo vasa
rio 12 d. Pirm. Sleznikas pa
žymėjo nuopelnus tokių, kaip 
V. Kasparaitis su sportinin
kais, kurie surengtais vakarais

Tautos šventė
minėta Glasgow’e ir Mossen- 
d’e 19 dienų, sekmadienį —- 
kuomet patogu žmonėms susi
rinkti. Glasgow’o, Blaivybės 'davė 11 sv. stri. pelno drau- 
Draugijos salėje, o Mossend’e gijai. Pelno iš išlaidų buvo a- 
bažnytinėje salėje buvo pra- pie 37 sv. st., sušelpta per me- 
kalbos (ši programos dalis tus apie 70 kartų. Visų miesto 
aplamai Škotijos lietuviuose liet. kolonijų esama lankytojų

vaidini-
ir terminai. Redaktorius, kai- 1™^!.”'’??,.~ 
bininkas prof. J. Balčikonis, 
palieka Valančiaus vartotų žo

sidabrinė auka.
London’o Liet. Klubo

kurį dabar rašome Į Draugija
sausio 29 dienų turėjo metini

dį “teip”
“taip.” Redaktorius mano, |
kad šį žodį reikėtų, taip ir .ra ,susirinkimų, pradėtų kun. Ma-
syti, kaip Valančius rašė ir 
kaip dabar didelė dalis žmo- ri° 
nių tebetaria. Knyga patarti
na įsigyti ir perskaityti kiek
vienam.

Dr. Fr. W. Foersteris, Jaru 
nuomenės auklėjimas (knygos 
tėvams, mokytojams ir dvasi- 
ninkams). Vertė M. Pečkaus- 
kaitė. II leidimas. Kalbų žiū
rėjo A. Salys. Išleista Kaune 
1926 mt.

Šių knygų pravartu įsigyti 
ir perskaityti visiems, kam tik 
tenka susidurti su jaunimo aru 
klėjimo klausimais. Mat auto
rius yra pedagogas iš Dievo 
malonės. Tikrai įdomiais pa- 
vyzdžiais jis pamoko, kaip 
įeiti į visokiose būklėse pate. 
kusias jaunimo sielas, kaip 
į jas prabilti. Knyga įdomi ir 
naudinga ne vien tėvams, mo-

žono malda, su pirm-ko Kai- 
atpasakojimu darbuotės 

per metus, (Kl. priėmė sve
čius: gen. Nagevičių, Manche-1

Ar jūs Turite tų '‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininkų lr už doleri nu
sipirkite sau bute!) ________________

Nusa-Tone
Po visų pasauli paskelbus] tonikų, 
kuris stimuliuoja Jūsų apetitų, at
gaivina visų Jūsų sistemų. Ir jus Jsu- 

j sitės tvirtesniu Ir miegosite gerlaus. 
Viso mėnesio treatmentų. viename 
butelyj tabletkų. Pradėkite *| treat
mentų tuojaus ir Jeigu po dvldeilmts 
dienų Jus busite neužganėdintas, jusu 
pinigai bu* Jums sugrųžinti — jus 
neimate Jokios rizikos.

Jardo
šv. Panelės, (nutarta paragi-

GARSINKINTES
“DRAUGE”

INSURANCE,
NOTARY

PUBLIC

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7880 

Valandos 9 ryto- Iki B popiet 
\Vest Side: 2151 W>22nd St.

Panedėllo. Seredos ii*.PėtnyClos 
vakarais 8 Iki 9. 

Telefonas Canal 0880
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republio 9600

v - 13P >
PI tlhlLWlCZ£.(g-

.MORTGAGE BAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

“DRAUGO” VAIAUS KONCERTĄ!

P-lė Emilija Mickūnaitė

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LA1TARORC1Ų AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui, ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

CASH U* JU8Ų SENA AUKSU. 
Mes mokame augžčiuaių kalnų už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, lalkrodSllus, lom
bardo tlkletua.

HOME REFINERS,
Keener Bldg.

S No. IVabash Avenue
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME i

Lietuvos Laisvė. Bonus, Pirmus Mor- 
glčius. Namus. Fermas lr Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, I 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų ptafilu 
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO,
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1091

garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chicagų 
GEGUŽĖS 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, ku 
riuos rengia “Draugas” savo vajaus užbaigimui.

Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos 
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 

parap. svetainėje (Brighton Park).

Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th 
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.

Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos 
Auditorijoje, 2601 W. Marquette Road, 
Chicago (3-čią vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).

Gegužės 9 d. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.

PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL VAKARE 
ĮŽANGA 56c IR 35c.
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