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PREZ. ROOSEVELTAS NESKELBS SKOLOMS MORATORIUMO
HITLERIS SUŠAUKIA SPECIALEN
SESUONPARlAlfflITA
IR DANCIGE SOCIALISTAI
NETEKO UNIJOSE
VADOVYBES

Prancūzija nė kokiu būdu
nemano nusiginkluoti
NEBUS NAUJO SKOLOMS
MORATORIUMO

WASHLNGTON, geg. 14.

HITLERIS SUŠAUKIA

PARLAMENTĄ

BERLYNAS, geg. 13. — Vo

Prez. Rooseveltas planavo kon (kietijos kancleris Hitleris sugreso reikalauti, kad jam bū- šaukia parlamentų specialėn

tų pripažintas nevaržomas ka sesijon gegužės ,16 d. Kancle
ro skolų klausimu veikimas. ris pareikš savo protestų kad

ISPANIJOS RADIKALAS

PREMJERAS IMA ŠĖLTI
MADRIDAS, geg. 12.
Ispanijos radikalas premjeras
Azana pradėjo stačiai
šėlti
prieš savo politinius priešus,
ypač katalikus, kurie gina sa
vo teises.
Steigiamajame susirinkime
savo oponentus jis
suvaržė
specialėmis taisyklėmis ir sa
viškiams atstovams
nurodė
veikiau pripažinti
įvairius
priešbažnytinius
įstatymus,
kurių pripažinimų oponentai
trukdė.
Savo keliu visam krašte įvairaus plauko
socialistai,
premjero sėbrai, vykdo anar
Taip sportaujama Los Angeles ežere, Venice, Cal. Ši sporto rūšis su lentomis yra par chijų. Puolami katalikai ir de
ginamos katalikų
įstaigos ir
nešta iš Hawaii salų.
bažnyčios.

Dabar šį planų atmetė, ka- į Vokietijai trūksta militarinės ŠVENTASIS TĖVAS AUKŠda. Prancūzija užsispyrusiai 'apsaugos, kada jos kaimynai 1
TINA AMERIKOS

24 KARDINOLAI SVEIKI

CHICAGOJE

LIETUVOJE
M. RAKAUSKAITE — GRA

ŽINĄ.
To paties vardo J. Karnavi
čiuas lietuviškoje pirmoje operoje, pasirodo, sukuria tie
siai žavingų tipų: jos Gražina
— tokia energinga, ir drauge
moteriška, — rodos, kaip tik
tokių ir norėjo parodyti savo
didingoje poemoje
Adomas
Mickevičius; ir tai Rakauskai
tė pasiekia pirmoje eilėje savo
balsu ir gyvu vaidinimu. Pre
mjeroje Gražinos
vaidmenį
turėjo Grigaitienė. Dabar ir
kiti asmenys yra dubleruojami; taip —kunigaikščio Liu
tauro vaidmenyje, vietoje Kip
ro Petrausko — Kutkauskas,
(tas
nuolatinis ir sėkmingas
Petrausko užvaduotojas), jau
no bajoro vaidmenyje — vie
toje A. Sodeikos . J. Mažei
ka, (šiandien abu dainininkai
turi savo tvirtų galių, tik Ma
žeika “ilgas plonas” ir be to
jaunesnis ir arožnmrrtit mPrra,

Premjero Anazo vyriausy
bė nesenai pralaimėjo savival
moratoriumo reikalavo. Prezi- nenusiginkluoja,
KATALIKŲ VEIKIMĄ
dybių rinkimuose. Geras žmo
dentas yra nuomonės, kad nan
Be to, jis klaus parlamento,
VATIKANAS, geg. 13. —
pasitraukęs iš uži
jam moratoriumui nepritars kaip jis žiūri į bėgamuosius
VATIKANAS (per paštų).-- Vakar buvo Šventojo Tėvo MAJORAS APIE EKONO gus būtų
nei kongresas, nei visuomenė, užsienių reikalus.
' Šventasis Tėvas audijencijų Pijaus XI vardinės — Šv. A- MIJĄ IR APIE MOKESČIUS mamos vietos. Bet ne Azana.
Tokiu būdu karo skolų kiau (
Hitleris mano, kad parla- suteikė kun. dr. J. B. O ’Reillv jcbille diena. 24 kardinolai posimas atidedamas. Visa domė mento balsas paveiks Vokieti iš New Yorko. Jis yra Kata- piežių sveikino,
Chicagos miesto majoras a- LAIVYNO IŠLAIDOS MA
sukoncentruojama į įvyksian jos priešus.
ŽINAMOS
nų vakarų' per radijų kalbėjo
likų Artimųjįį Rytų Gerovės
čių Londone monetarinę ir ,ePRANCŪZIJA NAUDOJASI apie miesto išlaidų ekonomijų
sųjungos sekretorius.
o A.
Sodeika —*.“ti
konominę konferencijų?
,
WASHINGTON, geg. 12.- stambus”) ir seniau dai f
Jo Šventenybė aukštino šios
HITLERITAI DANCIGE
ir
apie
užtrauktų
mokesčių
koPROGA
departamento
lektavimų. Sakė, kad miesto Karo laivyno
sųjungos darbų artimųjų rytų
ja; Mažeika gerokai progre
NEDARBAS VISVIEN
sekretorius Swanson paskel suoja. Seno vaidilos vaidmeny
išlaidų
sųmata
turi
būt
iki
že

DANCIGAS, geg. 13. — Čia reikale. Nes šis darbas yra už
PARYŽIUS, geg. 13. —
DIDELIS
išlaidos už įspūdingai buvo
hitleritai (vokiečiai fašistai) atpuolusių nuo Romos rytų Prancūzija naudojasi kiekvie miausioje laipsnio sumažinta, bė, kadi laivyno
pasirodęs
1934
metus
žymiai
sumažina

nepaisant
politinių
iš
to
gali

paėmė savo žinion visas vie bažnyčių atgal Romos Bažny na proga, kad tik jai’ nenu
naujas
dainininkas, / nese
WASHINGTON, geg. 14. - tos darbininkų unijas, kurias čion grųžinimų.
mos. Tas ištinka visas mankš nai grįžęs iš Italijos — Stasys
mų
pasireikšti
sėkmių.
Taip
siginkluoti ir Versalio taikos
Nepaisant per spaudų prane socialistai valdė. Socialistai
pat užtrauktų mokesčių kolek- tos ir rekrūtavimo stotis ir vi Santvaras; jį užvaduoja jaū*
Šventasis Tėvas taip pat pa sutarties nekliudyti.
šimų, kad laikai ima gerėti, užsibarikadavo unijų ofisuose. gyrė ir spaudų, kuri dažnai
tavimas turi būt nuosekliai sas didžiąsias bazes. Daug ra nesnysis Orantas, (jų yra’oKadangi Vokietija nusigin vykdomas. Tam tikslui legis- dijo stočių uždaroma.
kad daug darbo visur prade Bet policija visvien įsiveržė. šį svarbų klausimų teisingai
peroje du).
dama, Amerikos Darbo federa
atvaizduoja ir tų bažnyčių klavimo konferencijoje reika latura pripažino atitinkamus
Opera “Gražina”, ši&p at
lauja lygybės, Prancūzijos vy įstatymus.
cijos prezidentas W. Green
PRADĖS TAIKOS
IR KITOS VALSTYBĖS
grųžinimo darbų remia.
taip, pirmas didesnis toks kū
riausybė paskelbė, kad Vokie
pareiškia, kad nedarbas visDERYBAS
RAGINAMOS
Be to, jis pranešė; kad legisrinys, ne profesoriaus,
(toM
tija šios konferencijos darbui
vien yra nepaprastai didelis.
LIMA, Peru, geg. 13. —
42 NEGRAI PAKRIKŠTYTA
stato kliūtis, tad ginklavimosi latura turi sumanymų, kad pa Peru ir Kolombijos vyriausy pačios operos orkestro nario),
Anot jo, vasario mėnesį vi
LONDONAS, geg. 14. — Ta
AUGUSTA, Ga. (per paštų). mažinimas nė kokiu būdu ne keisti apskrities turtų įkaina bės sutinka pradėti taikos de kompanuota, praeina įspūdin
sam krašte buvo daugiau kaip rifo paliaubas, iš dalies sųlyvimo sistemų: Vietoje atskirų
gai, skambiai ir giliai.
12 milijonų bedarbių, o kovo giniai, padarė šios valstybės: — Nekalto Prasidėjimo baž įmanomas ir Versalio sutarties
rybas dėl ginčijamos Letieia
dviejų
organų
—
įkainuotojo
Arėjas Vitkauskas
mėnesį — daugiau kaip 13 mi J. Valstybės, Anglija, Prancū nyčioje kun. Laube pakrikšti režimas ir toliau paliekamas.
srities.
ir
apeliacijos
boardo,
norima
jo katalikybėn grųžintus 42
lijonų.
i
ii
zija, Italija, Japonija, Vokie
negrus.
TELŠIAI STATYS STOTI
KAIP ATVAIZDUOJAMAS skirti tik vienų organų, kuris
HAVANA, Kuba, geg. 13. tija, Norvegija ir Belgija.
turtus
įkainuos
ir
atliks
ape

Per praeitas Kalėdas kun.
STREATORĄ IŠTIKO
ROOSEVELTAS
Gania žinia, kad Santa Clara
Raginamos ir visos kitos
liacijos boardo funkcijų.
Laube 46 negrus pakrikštijo.
Telšių miestui norima sta
POTVYNIS
provincijoj sukilėliai šaudo į
valstybės prisidėti prie tarifo
tyti
elektrikinę stotį,
kurios
ROMA, geg. 13. — Fašistų
važiuojančius traukinius. Vie
paliaubų.
•
BLOGAS ORAS TRUKDO
PASKELBTA KARO
STREATOR, III., geg. 13 laikraščiai J. Valstybių pre
nam traukiny keletas keleivių pastatymas atseitų apie 150,APGULA
DARBĄ
000 lit. Už jos pagamintos ele
fšį miestų ir apylinkes ištiko 6 ŽUVO NUO TORNADO
zidentų Rooseveltų atvaizduoja
sužeista.
ktros energijos 1 kilovatvalan
didelis potvynis išsiliejus Ver_________
MANAGUA, Nikaragua, Amerikos Mussoliniu. Jie nu
Nepaprastas kasdien lietus REAL ESTATE BOARDAS dų telšiečiams per pirmuosius
million upės vandeniui. Upė. KANSAS CITY, Mo., geg. geg. 13. — Managua departa mato, kad J. Valstybės žen
dėl nuolatinio lietaus patvino.113. _ Missouri valstybės piePROTESTUOJA
penkerius metus mokėti tektų
trukdo laukų ir daržų įdirbi
mente vyriausybė paskelbė ka gia fašistinėn tvarkon.
po 46 c., o paskiau) — tik po
mų ne tik Chicagoj ir apylin
Apie įvykusius potvynius Jų vakarus ištiko tornado. 6 ro apgulų. Tas, sako, reikalin
praneša iš Quincy, III., ir kai'asmenys žuvo,
Chicagos real estate boar 31 centų.
kėse, bet visam krašte. Jau
KONFISKAVO KULKAS
ga gyventojų ramybei.
dvi savaitės pasivėlinta su šiuo das protestuoja prieš sumany
kurių Indiana valstybės vietų.
VAIDŽIUS
darbu. Šiemet bus vėlus der mų, kuriuo norima pakeisti aUŽDARE 3 FILMAS
SMERKIA NAUJO AMBA- irius J. Daniels rėžė prakalbę.
pskrity
turtų
įkainavimo
sis

SADORIAUS
PRAKALBĄ
'Aukštino
jis
Meksikos
vyriau

lius.
PASIRAŠĖ ŠELPIMO BILIŲ
NICE, Prancūzija, geg. 13.—
temų. Šis boardas sako, kad
Paskutiniu metu uždarytos
sybę, to krašto didelę pažan- Policija rado ir konfiskavo
tas daroma mažųjų namų sa Lietuvoje trys propogandinės
KOVOJA PRIEŠ DU
WASHINGTON, geg. 13.— WASHINGTON, (per paštų).
70 dėžių, į kurias buvo supa
gų visais ruožais - socialės re
vininkų priespaudai.
vokiečių filmas, tarp jų ir
TEISĖJUS
Prez. Rooseveltas pasirašė — Šio krašto katalikų spaukuoti kulkasvaidžiai. Matyt,
formos, švietimo, žemės ūkio
Wagnerio bilių, kuriuo skiria- da smerkia naujo ambasadonorėta siųsti į Ispanijų. Du
Niekas niekur negirdėjo, “Hitlerio kalba.” Filmos hit
ir
susisiekimų
atžvilgiais.
mas 500 milijonų dol. fondas, riaus Meksikai pasakytų praChicagos advokatų sųjunga sako boardas, kad tie patys a- lerininkų buvo išleistos grynai
vyrai areštuota.
iš kurio valstybės galės gauti,kalbų nuvykus jam į Mexico
kovoja prieš dviejų teisėjų — sesoriai turtus įkainuotų ir propogandios tikslams.
Tačiau amb. J. Daniels už
City užimti ten skirtų vietų.
paskolas šelpimo darbui.
Klarkovskio ir Feinbergo, ka paskui savo įkainavimus pa
VETERANAI NENORI
miršo, kad tos visos reformos,
Tuo ambasadorium yra J. jei jog iš tikrųjų yra, tenka
ndidatūrų į teisėjus.
SUGRĮŽO VOLDEMARAS
DARBO
tikrintų, keistų ir griautų.
RUNGTYNĖMS SUTARIMAS Daniels, buvusia karo laivyno vien revoliucininkų partijai,
0 šis sumanymas jau legisSugrįžo į Kaunu iš užsienių
departamento sekretorius pre kuri autokratiškai ir nuožmiai
STREIKAS NEĮVYKO
laturos svarstomas.
WASHINGT0N, geg. 13. —
p. Voldemaras. Tuotarpu sus
NEW YORK, geg. 13. - zidento Wilsono administraci valdo kraštų, gyventojus per Karo veteranai, kaip paaiški,
Bokso čempijonas Sharkey pa joje.
sekioja, kankina ir žudo ir, nenori jiems pasiūlytų darbo
Šeštadienį pradėtas pieno
Chicagos šimtmečio pažan tojo “Versaly.” Greičiausiai
Kada Meksikos prezidentas kai bolševikai, draudžia kata miškuose. Sako, jie nedirbėtų gamintojų ūkininkų streikas gos parodos srity smarkus vė p. Voldemarui bus leista visų
sirašė kumščiavimosi sutartį
su italu kumštininku Carnera. Rodriguez savo rūmuose prie likams melstis. O kone visi už 1 dol. per dienų. Sako, jie Chicago srity po kelių valan jas nuo vienų namų stogo nu laikų pasilikti Kaune.
Rungtynės įvyks birželio mė iš jo kredencijalus (įgalio- Meksikos gyventojai yra kata- nori ne medžių kirtimo, bet dų atšauktas. Ūkininkai įsi žėrė du darbininkus. Abu sun
mėn. 29 d.
'jimo dokumentų), ambasado- Į likai.
kiai sužeisti.
NO POPIEŽIŲ

ibonosų.

tikino, kad tai tuščia kova.
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Pirmadienis, gegužės 15, 1933

DRAUOX S

O

bo departamento sekretorė Miss Perkins bu
vo sumaniusi į pramonę įvesti 30 valnndų
savaitės darbą, ir nustatyti mažiausiąjį atly
uieiGiA Uadltn, Uskyrus sekmadienius
Valstybės Sekretorius
PKEMUMERATOe KAINAI Metame — !«.•• P"ginimą. Šis sumanymas būtų pažabojęs besą4«ti| — $1.1*, Trims Mėnesiams — $!.**. Ttsnam
Valstybės Sekretorius yra
•■lul
Tl*. Bu >»o]* — Metama ST.**. Pueat Ma žiniškus ir begėdžius išnaudotojus, nes jų var
lt sa Kopija Ala
svarbiausias
narys prezidento
žymui kitų įstatymų nėra. Iki šiol juos ga
•■ dradarblams Ir korespondentams raitų nearųe* teprašoma ta) padaryti lr neprislunėiama tam
lėjo pažaboti griežtas visuomenės prieš juos kabinete. Jei atsitiktų praša' «na Maut
nusistatymas, bet nebuvo kas galėtų visuo linittiae prezidento arba vice
•■•ma <ekančiai dienai priimami iki 5 menę išjudinti. Tai buvo vienintelė priemo prezidento, ar jiems mirus, rė
'zignavus, arba negalint išpil/ai po piet
..taatonne priima — nna ll:** Iki 11:11 raL nė.
dyti galę, prezidento pareigos
•keibimu kUkaa prtMaattaasos pstrsikalavaa
Tačiau jie susilauks sau tinkamo už pik
tuosius darbus užmokesnio. Vietoje darbo de uždedama ant Valstybės Se
DRAUGAS”
partamento sekretorės sumanymo prezidentas kretoriaus.
• • HUANIAN DAiLY FRIENb
-'uniisked Daili, klasept Bunda?.
Rooseveltas turi kitą. Išnaudotojai turės pa
Jis veda, po prezidento prie
RIPTIOM: Oka tear — $••• Bl» Month*
n •» flirte Months - ll.ll. Ona MOfttk — Tik. siduoti, jei ne pramoninkų ir įmoninkų dau žiūra, krašto svetimus reika
r*a»
|T.aa tt> Montbs — I4M
lus, vienintelis autorizuotas
gumai, tai pačiai vyriausybei.
•*•
.« et-Uslba u» ‘UaAUOAB" aringa best rsaaits.
Taip yra
ne kur kitur, bet Amerikoje. O susirašinėti ir vesti tarybą su
iM«i
J
rūtas on
ok Applloalloa.
applIoaOon.
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.* Chicago las taiP iki šiol buvo> kad n® valstybių, nė svetimų kraštų atstovais.

NAUJAS PREZIDENTINIS KABINETAS

“DRAUGAS”

DIENOS KLAUSIMAI
TAIP YRA AMERIKOJE

Lehigh klony, Pennsylvanijoj, be anglių
kttiyklų yra dar kelios dešimtys didesniųjų
k fn kilesniųjų marškinių ir kitų drabužių dirntttVių. Tdse dirbtuvėse dirba daugiausia nepllnametės mergaitės, daugiausia iki 16 metų
amžiaus. Nesąžininškai jos išnaudojamos ir
begėdiškai su jomis ten elgiamasi.

Prieš keletą savaičių šios jaunos darbifŪitkėe pagaliau neteko kantrybės ir apie 400
jų sustreikavo. Tada Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot paskyrė komisiją, kad ji iš
tiriu ten darbo sąlygas ir visą padėtį.
Tos komisijos raportu remiantis pakilo
prieš tą išnaudojimą veikti gubernatoriaus
žmona, Mrs. Pinchot. Ji laikė streikininkių
susirinkimuose prakalbas, ji Vadovavo jų detMOBBtracijose ir ties dirbtuvėmis bendrai su

mergaitėmis pikietavo.
Ar šis streikas laimėtas, kapitalui tarnaūjafiti spauda apie tai žinių nepaduoda.
Tik kai kurie laikraščiai praneša, ką apie tai
patyrusi pati gubernatoriaus žmona.
O ji patyrė, kad dauguma, neturinčios nė
15 m. amž. mergaičių, dirba visas 6 dienas
per savaitę ir kasdien po 10-valandų. Už die
nos darbą įvairus atlyginimas mokamas, nuo
57 centų iki 2 dol. 50 cehtų. Daugumai mo
kama po 98 centus, kai kurioms po 1 dol. 25c.,
ė pustrečio dolerio — retai kurioms.
To ne gana. Kai kurių dirbtuvių bosai
šias mergaites veda ištvirkimam Grasindami
paleidimu nuo darbo jie priverčia daugeli
mergaičių pasiduoti jų gyvuliškiems geidu
liams. Apie tai gubernatoriaus žmonai yra
pasakojusios kai kurios 15 metų amžiaus
streikininkės. Apie tai ir gubernatoriaus ski
rtoji komisija yra patyrusi.
Visoj minėto klonio srity daug vargšų
Šeimų šelpiama iš viešojo fondo, kadangi sa
vo darbu ten nė vyrai angliakasiai negali
pasidaryti gyvenimo.
Štai svarbiausioji priežastis, kodėl dar-

ANTIRELIGINĖ KOMUNISTO FRO-

FAGANDA Už SSSR RIBĮI
Kad Sovietų Rusijoje varoma atkakli
kova su religija, visi gerai žino. Pastarai
siais dvejais trejais metais antireliginė
propaganda, varoma betarpiškai komuni
stų partijos globoje, pasiekė aukščiausią
laipsnį. Jai vadovauja “bedievių sąjun
ga”, kurios skyrių pilna visa šalis.
Tačiau komunistų kova su religija

toli gražu nesitenkina SSSR ribomis.
Prancūzų žurnale “Revue dės deux
Mondes” yra įdėtas Mgr. M. d’Erbigny
straipsnis, nušviočląs antireliginę komu
nistų propagandą už Sovietų Rusijos sie-

MVisąme pasaulyje yra komunistinių
partijų, kurias išlaiko savo pinigais Mas
kva. Kofninteruui tarpihinkaujant, užsie
ninėms komunistų partijoms išsiuntinėti
ii Maskvos aplinkraščiai, kuriuose reika
laujama sustiprinti antireliginę propagan
dą. Paikiai suprasdami, kad krikščioniš
kieji tikėjimui, n'i’/i.i materialistinę filo
sofiją, kliudo plisti komunistinei propa
gandai ir aktyviai kovoja su klasinės neIp/kaatos skeliamu ir materialistine pa

mas už pinigų dirbimą, mui
tines, krantų matavimą ir jū
rų švyturius. Federalis Ūkiu
Paskolos Biuras ir Viešos Svei
katos Biuras taip pat yra jo
priežiūroj.

he,

. ^‘P^ntama, vienas žmogus
Jok*u budu negali prižiūrėti,

*

arba atlikti tuos visus darbus.
Iždo Sekretorius turi vieną
“Undersecretary” ir tris “Assistant Secretaries ”. Vidaus
Popularus Vokietijoj trim ratais automobilius, kuriuos
pajamos, muitas ir ūkių pas dabar vokiečiai perka, nes už juos nereikia valstybei teksų
kolos yra komisijonierių ran mokėti. Tokie automobiliai įskaitomi į dviračių klesą, o dvi
kose. Vyriausias gydytojas račiai Vokietijoj liuosi nuo taksų. Šiam automobily gali su
prižiūri J. A. V. Viešąsias sėsti du žmonės. Važiuoti gali 50 mylių į valandą.
krašto autoritetai tuo reikalu nesirūpino. Į
Jis valdo diplomatinę tarny Sveikatos Tarnybos, darbą;
veninio administravimas, ir kuomet nedvelkia perfumu.
vairiose šio krašto dalyse darbo vergija bu bą, kurioje yra 52 J. A. V. a- tai savaimi svarbi valdžios danet kelių konstrukcija priklau Nėra
nešvaresnio dalyko,
vo praktikuojama.
mbasadoriai ir ministeriai,
lis, nes jos darbas yra sulai so nuo tyrinėjimų.
kaip žmogaus plaukai apšlaks
taip pat veda konsulinę tar kyti epidemijas iš užsienio vi
AUSTRIJAI GRESIA HITLERININKAI nybą. Jis prižiūri prezidento
Imkime vieną pavyzdį, Gy tyti parfuinais. Jo barzda nu
daus ligą ir visus gyventojus
skusta. Dantys švarūs. Marš
susisiekimus su įvairių valst. supažinduiti su viešos sveika vulių Industrijos Biuras ra
“ Rytas” paduoda, kad Krikščionių socia gubernatoriais. Ir turi origi- tos apšvieta.
do, kad mikro-organizmas ra kiniai balti. Jis turi pasirišęs
kaklaryšį. Ceverykai nuvaly-l
lų organas “Reichspost” paskelbė vedamąjį nales kopijas visų sutarčių, įKongresas gali bile Kada tas kraujuje gyvulių yra pne
kad
straipsnį, kuriame, be kitko, pažymi, jog kai statymų ir oficialių komuni- kreiptis prie Iždo Departame-į ^as^m blužninio karščio »r ti. Nereikia nei įsakyti,
kurie nacionalsocialistų vadai palaiką planą kacijų. Jis savo parašu tvir-’nto dėl finansinių informacijų, kad toji liga perduodama. Tas į džentelmonas nepamiršta kas
nuversti Dollfusso vyriausybę ir jėga pas tina prezidento parašą prie su; Pav., nesenai tani tikslui iš vedė prie radimo, kad gelto- savaitę imti vaną.
kelbti naujus rinkimus, per kuriuos jie gau tarčių ir proklamacijų užde-i rinktas Atstovų Buto Komi- nasis drugis, malarija ir ki
Prie stalo džentelmonas gra
tų didelę dagumą ir tuo automatiškai prives damas J. A. V. antspaudą prie i tetas prašė buvusio Sekreto- tos ligos y ra perduodamos. žiai apseina. Jis flegmatiškai
tų prie Austrijos, susijungimo su Vokietija. dokumentų. Jis išjnoda pas- riaus Mills informacijų apie Tas žinojimas sutaupė šimtus ima valgius ir deda į burną.
Jei Austrijos nacionalsocialistų partijos va portus Amerikos piliečiams, kiek pajamų valdžia gautų, gyvasčių. Vėl, tyrinėjimai ga- Nevalgo pergreitai, nes kitas
dai tikėjosi, jog Italija tokiam planui pritar kurie nori keliauti į užsienį ir jei “alus” būtų legalizuotas. pvGU džiovos parodė, kad gal-Į gali manyti, kad jau mėnesis
sianti ar bent kad ji jiems suteiksianti realią kontroliuoja, per Amerikos ko
Biudžeto Biuras prie Iždo vG0 bakterijos gali užkrėsti kaip valgė. Jis visados prisi
paramą, tai jie labai klydo. Mussolini visados nsulus užsieny, išdavimą imi Departamento užima labai sva ^inone8 ir tas iššaukė kovą su laiko etikietos.
rūpestingai laikės nuošaliai nuo “neribotų” gracijos vizų. Jis turi kelis rbią vietą. Planai išvengti de- gyvulių džiova. Cukraus in
Mandagus žmogus, sutikęs
pasižadėjimų. Vadinas, nebuvo pagrindo su pagelbininkus, iš kurių pirmas ficito ir subalansuoti federa- dustrija Louisianos valst. vitikti su ta mintimi, kad jis pakeistų savo vadinamas “Unersecretary of les pajamas ir išlaidas, visų sai nusmuko kol departamen kitą pažįstamą, pasveikina su
poziciją dėl nacionalsocialistų ambicijų dėl State”, kiti keturi “Assistant pirmiausia čionai pagamina to tyrinėjimai įvedė naują “gera diena” ir panašiai. Jo
kalba yra graži, niekuomet
Austrijos. Dėl plano nuversti Dollfusso ka- Secretaries”.
Departamento mi pirm negu siunčiami pre “sugarcane,” kuris nepasida
binetą, rašo toliau “Reichspost”, Italijos vy-;darbas dalinamas į kelis sky. zidentui ir vėliau Butui dis- vė baisiai “Mosaic ligai.” kito neįžeidžianti, nepašiepian
riausybės galva, matyti, žinąs, ką daro sutik rius ir biurus. Yra atskiri sky kusuoti. Biudžeto Biuras kar Prieš tuos tyrinėjimus dideli ti. Baigęs kalbą, jis gražiai
damas Dollfussą su nepaprasta pagarba. Mus riai Tolimųjų Rytų Reikalams, tais vadinamas “ketvirtuoju ūkiai buvo uždaryti, nedirba atsisveikina. Visi jo išoriniai
solini taip aiškiai atsakęs į nacionalsocialis Lotynų Amerikos Reikalams, departamentu”, nes suveda mi, cukraus fabrikai nedirbo, santykiai su kitais yra man
tų norus, kad visai nėra reikalo ieškoti kitų Vakarų Europos Reikalams, A “ekonomijos ir finansų reika- buvo uždaryti, ir “cukrus” dagūs; jis visados pasiryžęs
posakių jo minčiai išreikšti. Romos pasikal rtimųjų Ryti} Reikalams, Me louse” išpildomąjį ir įstatym- industrija sugriuvo. (F.L.I.S.). kitiems patarnauti.
Už kokį nors, net mažiausį
bėjimai, tuo būdu, daug prisidėjo prie paaiš ksikos ir Rytinės Europos Rei davystės skyrius.
jam
atliktą dalyką, jis yra
kinimo klausimo, kuris paskutiniu laiku kėlė
^jkalams, Paspoltų Skyrius, Su
žemdirbystės
Sekretorius
labai dėkingas. Gavęs pakvie
daug rūpesčio ir nerimo Europoj. Esą gali-’tarčių Skyrius, Vertimų Biuma pasakyti, kad Romos pasitarimai pašali-)ras įr
gįuras
Džentelmonu galima pava timą vykti kur nors, atvyksta
Šiandien ūkių produktų kai
no ar bent sumažino neapgalvotų žingsnių'
nų nupuolimas, ūkių morgičių dinti tokį žmogų, kuris niekuo laiku ar paduoda rimtą prie
Iždo
Sekretorius
pavojų.
asmens. žastį, dėl negalėjimo atvykti.
paskolos, ūkių taksai ir ūkių met neįžeidžia kito
Sekant Valstybės Sekreto kreditas apsunkina Žemdirby Definicija pareina ne iš da Kur tik jis bus, visur bandys
PAPENUI MISIJA NEPAVYKUSI
rių, kuris yra svarbiausias na stės Sekretoriaus ir jo depa bartinių, bet yra žinoma nuo daryti gerą savo artimui.
Gavęs laišką džentelmonas
rys prezidento kabinete, ir pi- rtamento darbą, taip kad jis labai senų laikų. Ji yra tinka
Raip praneša “Matin” Romos korespon- rmas eilėje tapti vyriausiu ek- turi kreipti visą dėmesį į eko ma dvidešimtam amžiui.
bando tuojau atsakyti. Jo lai
dentas, Papenui nepavykę jo misija Vatika-Jzekutyvu, jeigu abu, preziden- nomines ūkių problemas.
Žmogaus aprėdalas
paro škai nėra perdedami, bet atvi
ne. Šv. Tėvas nei jo artimiausieji bendradar tas ir vice-prezidentas, mirtų,
Pirmutinis Žemdirbystės De do jo vertę. Džentelmonas vi ri ir nuoširdūs.
biai esą nepanorėjo kištis į vidinius Vokie atsistatytų ir t.t., eina Iždo partamento darbas yra moks suomet apsirengęs švariu dra
Gero apsejimo krisleliai pas
tijos katalikų politinius reikalus. Šv. Tėvas Sekretorius. Jis veda, po pre liški tyrinėjimai. Visos kitos bužiu. Kostiumo spalva
yra jį visados yra ryškūs.
esą labai patenkintas centro politika Pietų zidento priežiūra, finansinį užduotys, kaip informacijinis tokia, kuri neatkreipia
kitų
Norintieji įsigyti
džentelVokietijos valstybių kultūros srityje. Ten su valdžios biznį, prižiūri surin darbas, išnaikinimas ir kon dėmesio savo nepaprasta var mono taisykles, savo
miesto
darytas labai palankus bažnyčiai konkorda kimą pajamų, ir duoda įsaky troliavimas augalų ir gyvulių sa arba mada.
knygyne
gili gauti
įvairių
tas ir užtikrinta mokyklose didelė religijos mus išmokėti kongreso paski ligų ir mari}, oro ir javų raVisa jo asmenybė yra šva kny gi}, kurios liečia tą dalyką.
įtaka jaunimo auklėjime.
sušukuoti ir niertus pinigus. Taipgi atsako- portavimas, girių ir laukinio ri. Plaukai
Kazys Adnn.

saulėžiūra, taigi su ideologiniais komuniz
mo pagrindais, Sov. Rusijos valdytojai
laiko tikinčiuosius (“religininkus”) ar
tik ne svarbiausiais komunizmo priešais.
Viso pasaulio komuništų partijos, kur
galima atvirai ir legaliai, kur negalima

— slaptai, varo antireliginę propagandą
ir palaiko visokią agitaciją prieš tikybą,
ypač. prieš krikščionybę, — vis tiek, iš
kur ji eitų. Pirmų pirmiausia komunistai
stengiasi sugauti į bedievių tinklus jau
nuomenę, ne tik studentus, bet ir moks
leivius. Maskvos pavyzdžiu, viso pasau
lio pionierių ir komsomolcų organizacijos
privalo varyti propagandą prieš tikėjimą.
Maskvoj įkurtas specialus “bedievių uni
versitetas”, kuriame, vadovaujant Jaroslavskiui, kovos su religija specialistui, su
rinkta iš visų pasaulio kraštų komunis
tinis jaunimas pasiruošti antireliginiam
darbui savo šalyje. Negrai, kinai, japo
nai, indai, Pietų Amerikos indėnai, papuasai kartu su baltosios rasės atstovais
eina Maskvoje “bedieviškus mokslus”
tam, kad grįžę namo praktikoje pritai
kytų įgytą raudonoje sostinėje “mokslą.”
Tačiau įvairių tautų ir įvairių religijų
atstovai toje aukščiausioje antireliginėje
mokslo įstaigoje įvairini mokomi. jei Eu

DŽENTELMONAS

ropos kraštams ir Jungtinėms Valstybėms nierius. Bet kadangi Indijoje jų nėra daug,
reikalingi ateizmo propagandistai, tai ko tai Indijos komunistai kovoja su bramilonijose kova su krikščionių misijonie- nizmu ir mahometonų tikėjimu. Ideologi
riais turi būti varoma ne tiktai ateistinės niais antireliginės propagandos centrais
krikščionių mokslo kritikos pagalba, bet yra dvi sąjungos. “ Antipriestoraft As
ir “tautinio ir religinio pavergtų tautų sociation”, įkurta 1930 metais; tos są
atgimimo” propaganda. Kolonijose komu jungos tikslas yra kova su žynių luomu ir
nistai kovai su krikščionybe nesidrovi pa su tuo vyraujamu vaidmenimi, kurį jis
vadina visuomeniniame Indijos gyvenime.
naudoti nė stabmeldystės.
Hamburge įkurtas didelis antireligi Kita Indijos bedievių sąjunga, įkurta 1931
nės spaudos centras. Čia spausdinama dau m. turinti “racionalistinės indų asociaci
gybės egzempliorių antireliginės brošiū jos” vardą, varo teorinio pobūdžio kovą
ros ir bedieviški komunistiniai traktatai, ir griauja mahometonų tikėjimo ir brakuriuose, pagal visas dialektinio materia miniznio pagrindus. Pagaliau, 1932 m. ge
lizmo taisykles, įrodinėjama, kad Dievo gužės 15 d. Bombėjuje įsteigta “Sovietų
nėra, kad religija — “liaudies opiumas” bičiulių” sąjunga, kuriai atiduotas ben
ir kad “kunigai, kartu su buržuazija, ap dras antireliginio judėjimo ir komunisti
nės propagandos Indijoje vadovavimas.
gaudinėja darbo žmonas”. Kolonijų kraš
tams Čia pat Hamburge, spausdinama dau Laikraštyje “Sekmadienio Advokatas”
gybė proklamacijų it brošiūrų, šaukian Indijos bedieviai varo antireliginę propa
čių juodąją ir geltonąją rases kovoti su gandą ir atsako į “antireliginius klausi
jį
\
svetimšaliais kapitalistais — kolonizato mus.”
Visiškai ypatingą lytį antireliginė ko
riais ir su krikščionių misijonieriais —
munistų proi>aga«ida įgavo Peru valsty
“kapitalo tarnais.”
bėje.
Čia daugelyje pamfletų ir laikraščių
Labai Bktyvią antireliginę propagan
straipsnių vietiniai komunistai garbina
dą varo komunistai ir jiems artimi ele
mentai Indijoje. Bedieviai Čia veikia iš išnykusią teokratinės inkų valstybės so
karto trimis kryptimis. Pirmiausia, varo cialinę tvarką, kuri dvidešimtojo amžiaus
ma nropagaųda. prieš

krikščionis misijo komunistams primena šių laikų Sovietų

valstybę, įsikūrusią tolimoje Rusijoje. Ig
panai — skelbia Peru komunistai — su
griovė didžią inkų valstybę, išnaikino sau
lės kultą ir atsiuntė į Peru krikščioni
misijonierius, kurie, vietoje inkų‘komu
nizino skelbia nelygybę ir vienų sociali
nių klasių viešpatavimą kitoms, šitai
mano Peru rašytojas Luis Valcarcel, ki
ris neseniai išėjusioje knygoje “Audr
Anduose” (Tenipestad en los Andes) gi
risi sena inkų imperijos tvarka ir kvieči
grįžti į tikėjimą, dievinusį saulę. Komi
nistiškai nusiteikusių žemesniųjų Per
klasių tarpe buvo labai populiarus pu
kus agitatorius, Mariateghi, miręs prie
dvejus metus turėjęs tik 30 metų. Liai
dies mitinguose jis varė atvirą ateizm
propagandą ir tvirtino, kad senoji ink
religija esanti daug aukštesnė už k riki
čionių tikėjimą. Atsiųsti į Peru Maskvc
emisarai įėjo į glaudžius ryšius su ant
krikščionišku judėjimu ir pinigais remi
komunistinės senovės inkų tvarkos gri
žinimo šalininkus.

(Daugiau bus)

Pirmadienis, gegužės 15, 1933

NESVARBIOS NUO
MONĖS
ItaSo B. J. K.

Labai man patiko paskelbi
mas “Drauge” kad lietuviš
kųjų dainų Pasaulinėje Paro
doje
programoj neapleista
“Vilnius”. Mums kaip tik rei
kia šįmet visam pasauliui pri
minti ir įtikinti, kad “mes be
Vilniaus nenurimsim!” ir kad
Vilniaus atgavimas yra visų
mūsų pastangų, maldų ir tro
škimų tikslas. Vargiai galima
tikėtis teisingumo iš pasaulio
Vilniaus klausimu, bet mūsų,
visų lietuvių, pareiga neužmi
ršti Vilniaus, kad jis visada
buvo mūsų ir bus, nežiūrint,
kad klastingas priešas sulau
žė savo sutartį, jėga jį pagro
bė ir iki šiai dienai laiko.

DR X r BAs
»
Van Buren ir Theodore Roo- paprasto čekio? Ar certifikuo- sėjo 17.
sevelt — olandai. Dabartinio tų čekį gali pasirašytojas sus Gimimo P. Š. parap. birž.
prezidento F. D.
Roosevelt tabdyti ?
11 ir rūgs. 3.
A psi vedimo mietai.
Rea and Offloe
Office Phone
prabočiai irgi buvo olandai.
Oflsoi TeI- uaiumet 403*
ATSAKYMAS. Kuomet y- . Šv. Antano, parap. biri 18 Res.:
««» m,, leavltt Bt
Tel. Hemlock #280
Proepeot 1011
KLAUSIMAS. Kiek priva Andre\v Johnson, 17 J. A.
n rugp. 10 d.
Caaal »t0«
ra banko certifikuotas čekis,
lo turėti metų jaunas vyras V. prezidentas buvo siuvėjas.
Dievo
Apvaizdos
parap.
ge

banka privalo apmokėti jį ir
gužės 28 ir ruvn 13
arba mergina, jei šioje šalyje Sulaukus ja mlO metų am
So- Halsted 8t.
pritraukėjas (drawer) ir pa- ST
PHYSICIAN AND BURGEON
nori apsivesti, žinoma, Ine tė žiaus, buvo atiduotas mokytis
ŠV. Mykolo paiap. liepos oO. ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vai. vak.
tikrintojai (endorsers) yra pa <į.. Inn'mnn naran lSanAc I) Healdencljos Ofisas: 2056 W. 89th SL 2403 W. 63rd St, Chicago
vų leidimo?
Valandos: 10—12 ryt#
OFFICE HOURS:
siuvėjo amato 8 metams. Bet, liuosuojami nuo atsakomybės. HV. Juozapo parap. liepos y.
I to 4 and 7 te t P. M.
ŠŠ.
Petro
ir
Pauliaus
parap.
įrodomu
tr Nedėliomis pagal sutarti
ATSAKYMAS. Įstatymai ištarnavęs 6 metus, pabėgo. Pritraukėjas čekio, kuris yra
Tel. LAKAYBTTB 2887
■mainosi įvairiose valstybėse, Vėlesniais metais jis visiems certifikuotas, negali sustabdy liepos 23.
Šv.
Kazimiero
parap.
liepos
Daugumoje valst. vyras turi apie tai pasakodavo. Išrinktas ti jo išmokei jmo.
DR. A. RAČKUS HEMLOCK
2.
turėti 21 m. ir mergina ma- Tennessee gubernatorium, jis
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Labdaringosios
Sų-gos
gegu

žiausia 18 metų, pinu negu vienų kartų savo ofisų buvo
X—SPINDULIAI
žės 30.
(Naryauckas)
gali apsivesti be tėvų arba padaręs siuvėjų “šapa ” pa
3051 W. 43rd St.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Lietuvos Vyčių liepos 4.
(Prie Archer Ava netoli Kedale)
2428 Weet Marųuette Road
globėjų leidimo. Bet įstatymai siūti kostiumų savo draugui
Valandos: nuo 8 Iki 8 vau vakare
Visų
Šventųjų
parapijos
ge

VALANDOS:
mainosi. Indianoj, Miehigan teisėjui W. Pepper, kuris ka
Beredomla |r nedėliomis pagal
8 IU tl ryto: t Iki 8 vakare
gužės 21 ir rugpiūčio 6 d.
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarty
6v. Jurgio parap. birž. 4 ir
ir So. Carolina vyrai 18 metų daise buvo kalvis.
sutarties
Rea. <468 B. MAPLEWOOD J VE.
Kur. A. Linkus
rugp. 20.
gali apsivesti be tėvų leidimo.
Certifikuoti čekiai
Tel. Cicero 1288
X—RAY
Šv. Kryžiaus parap. birž. 25 Phone Boulevard 7042
Conneeticut, Florida, Pennsyl
KLAUS1KAS. Koks yra ir rugp. 27.
TeL Lafayette 5793
vania, Rhode Island, Virginia
skirtumas
tarp
certifikuoto
ir
LIETUVIS
DENTISTAS
Nek.
Pras.
P.
Š.
parap.
rugir kitose keliose valstybėse
Vai.': kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8
DENTISTAS
valandai vakare
mergina turi turėti 21 me
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
NedėUomla ir beredomla susitarus
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
arti
47th
Street
tus pirm negu gali ištekėti be
4847 W. 14th St. Cicero, 111.
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Office: 4459 S. California AvS.
Seredoj pagal sutarti
leidimo. Indiana, N. Caroli
j TEL. LAFAYETTE 78k«
Nedėlioję pagal sutartį
na ir Tennessee mergina 16 m.
Tel. Canal 1132
Kapitonas
Specialistas iš
gali ištekėti be tėvų leidinio.
Pasauliniame kare
Rusijos

IMIGRANTŲ PROBLEMOS

DAKTARAI!

DR, A. G. RAKAUSKAS DR. J, J, KOWARSKAS
gydytojas

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1933 M.

DR. GUSSEN

DR. C. Z. VEZELIS

Daktaras

O

DR. A. J. JAVOIŠ

KISSIG,

DR. F. C, WINSKUNAS

DR. G. I. BLOŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vah vakare
Bes. 2136 W. 24th St.

dentistas

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare
Berodo] pagal sutarti

arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

4145 ARCHER AVĖ.

Phone Hemlock 7828

Ofiso TaL LAFAYETTE 7887

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
Kartų kalbėdamas su vienu
mūsų išeivijos įžymiu vadu la 718 WBST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532
bai buvau įsikarščiavęs dėl le
nkų ne tik pagrobimo Vilniaus,
Phone Boulevard 4139
bet ir pasisavinimo šv. Kazi
miero. Jis man ramiai šypso
damas atsakė: “Kam karš
GRABORIUS
čiuotis? Juk tai nieko negel
bės. Vistiek; jeigu koks daly
Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
kas baltas ir kas nors pareikš, nebrangus, nes neturi
išlaidų užlaikymui
kad jis juodas, o ne baltas, ir me
skyrių.
visi jam įtikės, ar tas pamai
Nauja, graži ko
nys spalvų? Ne. Jis liekasi
baltas. O dar štai kas. Mums, plyčia dykai.
lietuviams, reikėtų džiaugtis
3307 Auburn Avenue
kad lenkai pasisavina mūsų
šventąjį. Juk tada šv. Kazi
mieras turi daugiau garbinto
GRABORIUS
jų. Ar neteisybė?”
Koplyčia Dykai

A. MASALSKIS

ANTANAS PETKUS

Gal, bet toks filozofiškas nn 4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
sistatymas nelabai mane rami
no, nors ir kaž kaip stengtųsi. Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Katės prigimtas priešas šuo; D'l. Lalayette 8573
peliukės, katė; ir t.t. Ir, tur
J. Llulevičius
būt, Vyties prigimtas priešas,
tiru bortus
ir
tai aras. Ar tas neteisybė?
Balsam uolojaa

lis ir lietus padaro orarykštę,
bet tai retai atsitinka.

Patarnauja Chi
cagoje ir apleilak8je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDEJAB

1646 WEST 46th STREET
Tel. Bonlevard 1288—8411
Japonų merginų plaukai yra juodai mėlyni. Šitų spalvų Tel. CICERO 898
jos padaro dirbtinu būdu ma
SYREVVICZE
GRABORIUS
zgodamos plaukus šaknimis Laidotuvėms
pilnas patarnavimas
galimas nl >21.08
vieno augalo, kuris tik Japo
KOPLYČIA DYKAI
nijoj auga. <
1344 S. 50th Avė., Cicero, Ii).

ir žemesnės kainos.

Vienoj

Palengvins akių Įtempimą, kuris
esti priežastini galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptenn'nao, nervuotumo, skaudamą akių karštį. Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regyste
ir t-olimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitiki'muose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.
j

3238 S. HALSTED ST.

|

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kalnus
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

CHICAGO, ILL.

LIETUVIU

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su saVo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų, mes
nieko uerokuojame 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 ištaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų lr už tų
patarnavimų jums visai nieko uareUrts mokėti, Bežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar m.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuria
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Ketvrioe Modernlikoa Koplyčios
Dėl Šermenų. Palankiu «UD«DU pina mgn kreipsltfe kur Idtar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai r YARDS 1741 lr 1742

4645 iSo. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospeet 1930
PHONE GROVEHILL 8917
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK

REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė,
Telefonas Republio 7868
Rea. Proftgeet 88*8

4 H Pietų

Valandos: 11 ryto IU
8 Iki 8:88 vakare

Ofiso: TeL Victory 6893

Rez.: Tek Droxel 9191

DR. A. A. ROTH *
Kampai Hat Btresė

VAI.: 18—11 ♦. ryto. 2—4. ?—8 v. 8

dentistas

Nedėliomis ir Bventadl eolais 18—1|

30 East lllth Street

-------- - --------------- _----

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

DR. T. DUNDUUS

Boulevard 7889
Rea. Hemlock 7811

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

Residencija 8888 80. Artesian Arta

Ofisą. BIOS So. Halstod SK

DR, P, P. ZALLYS

GYDYTOJAS IR OHIR.UR.OAŽ

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

I
DR. MAURICE KAHN

Vai.: Nuo 10 ryto Iki

Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8TREET

Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia

Valandos: 1—8 lr 7—8 vak.
Beredomla lr nedėllomla pagal sutarti

Tel. Canal 8287

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
8869 BO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, ln.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU- Phone PUI 1 MAN OKK*
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
PULLMAN 0868

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Henry W. Bccker
(Llceneed Embalmer)

2201 W. CermaJc Road

Rea. TeL Hyde Park 8888

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Tel. Victory 4088

INCORPORATED

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

UI,M,T, STHItŪL'IŪ.M J. DR. P. Z. ZALATORIS
SUGRĮŽIMĄ

vietoj.

PAVUVICIA UNDERTAKING CO:

DR. S. BIEŽIS

t PRANEŠU

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

ryto

Phone Canal 6122

Ofiso vat kiekvieną dieną vau 8 tk>
ta ryto (išskyrus aeredemls). Taipgi
. nuo 4 Iki 8 vat vakare Utarnlnkah
tr Ketvergaia.

DR. VAITUSH, OPT.

EUDEIKIS IR SŪNUS

M. SKUDAS

gydytojas IK CHIRURGAS
2422 Weet Marųuette Road

Moterų ir Vaikų ligų
SpeciAlistf

2420 W. Marųuette Road

DR. J. J, SIMONAITIS
8-18

Vak: 2-4 Ir T-t vak. Ketv.
Nedėlioj susitariu

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DENTISTAS

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Ofiso lr Rėk GrovekUI 8<1V
8917 S. Waahtenaw Avė.

TEL. CANAL >882

J. F. RADŽIUS

S.

................................................. -............................... ...

į

STANLEY P. MAŽEIKA

mijimai parodė, kad ir mėnu

chirurgas

SIU
OR. V. S. NARES

Mačiau nesenai dailininko
A. Žmuidzinavičiaus pieštų
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 38 METUS NEŽIŪRINT
RAIiP UASISENfcJUSlOS ir NEI6GYDOMOS JOS YRA
puikų simboliškų paveikslų at Amerikos prezidentų prabo
Speciallškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
čiai
vaizduojantį Vilniaus pagro
jo, odos, ligas, žalr.das, reumatlamą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
bimų, jo reikšmę mūsų tautai
KLAUSIMAS. Kų tik suži galėjo jus ifigydytl, ateikite čia Ir persitlkrihkite ką Jis Jums gali pada
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
ir mūsų tautos nenuilstančių nojau, kad vienas iš pirmųjų ryti.
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
dvasinę ir materialinę kovų Amerikos prezidentų buvo siu 4200 VVEST 38th 8Tn
kampas Keeler Ava.
Tel. Crawtord 8R7#
prieš klastingus kaimynus, ku vėjas. Taipgi, norėčiau žinoti
rie tų mūsų širdį turi sugniau apie kitų J. A. Valst. preziden
GRABORIAI:
žę. Paveikslo turinys toks: tų prabočius.
Pytas. Saulė jau pakilo ties
ATSAKYMAS. Iš 32 Ame
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
Lietuvos žeme. Skynimuose lie
rikos prezidtentų, 18 prabočiai
tuviškos trobelės, kryžius, žmo
IR SONOS
puėjo iš Anglijos, šešių tėvai
nės eina į laukus, piemuo ge
LIETUVIS GRABORIUS
buvo škotai-airiai ir dviejų tė Patarnauju
laidotuvėse kuopigiausia.
na avis. Tik aplinkui niūru,
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Graborius ir Balsamuotojaa
vai škotai.
tamsu. Danguje nepaprasti da
darbu busite užganėdinti
Turiu automubilius visokiems
Jeffersono prabočiai buvo
Tel. Canal 2516 arba 2618
lykai: vienas debesys, aro pa
2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
vidale, saulę dengia, kliudo vi velšiai, Hooverio — šveicarai,
3319 AUBURN AVENUE
sam kraštui šviesti. Kitas de
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
Chicago, BĮ.
besys, pavidale Vyties, mil
TEL. CICERO 8987
žinišku šuoliu puola šviesos PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
kliūdytojų. Rodos, Vyties su Laidotuvėms CHICAGOJE
patarnauju geriausia lr
negu kiti todėl, kad priklau
laikyti negalima. Nepaprastas pigiau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
smarkumas. Ir, netrukus, pil
GRABORIAI
888 VVEST lftth STREET
Tel.
Canal 8174
na saulės šviesa apšvies nu
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama*
ui NAUJU MAŽESNĘ KAINU
skriaustų kraštų. Paveikslas
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
80 Metų Skirtingo Patarnavimo.
begaliniai įspūdingas.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo

Orarykštė, žiūrint iš oriai
vio neišrodo kaipo pusė rato,
bet kaip cielas ratas. Oraryk
štę padaro saulė ir lietus. Tė-

ir

vakare

4142 ARCHER AVENOM
Tel. Virginia 0038
DR. MARKERIO

P&ANBUKAft
Persikėliau 1 erdvesną u

756 WEST 35th STREET

Gydytojas ir Chirurgas

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4: nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

B82& BO. MaImTICD «■>.
Vai.: auo 18 ryto Iki 2 po p8etg
nuo l iu I vakare
Šventadieniais nuo 18 iki lt
Phone BOULEVARD liti

R

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

c/tj

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

TeL oratekin 1881

BR. A. L YUŠKA

Ir. Charles segaF
Perkėlė aavo offsą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS

DR, JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėllomla 10 iki 11

po

Ree.:

skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Oftibe
Wentworth >888

CKlfeVfcOAt
7850 S. HALSTED STREET
OtDYTOJAS lr

ROOM 210
Vai.: 8-4 ir 7-8 vai. vakare

Beverly 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank Dr. JOHN F. RUZIC
štas. Pastebėkit mano iškabės.
PHYSICIAN AND SURGEON
3046
Went,worth Avenue
Valandos nuo 9:30 ryto 11d
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra

Phoet
DR. A. R. McGRAiNE

RM. Phone

Bnglevrood 8841

Telefonas Midway 2880
Office;
Vlctory 2284

GYDYTOJAS Ir ( HIRUROAt
MII 8-11 ryto 2-8 R M
Ber ad..... la po pietų lr Medeli
tik tuBhaPus
1481 tr. MAROUMIYE M>aB

Vai.: 2 to 4 lr T to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. paggl sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.
Phone: Hemlock <700

Tei. Ofiso Boulevard 8111-14
Rea. Vlctory 1142

DR. A. J. BERTASH
w. r,th HTlfcfiKT
Ofiso vai.: auo l-8j nno 8:28-8:1

ii*

CHICAGOJE

414). Motina jaučiasi gerai, o1Pnblika gnausm.ngu_ rankų
šviesiaplaukis sūnus auga, sti- P’°>nu dar Pras0- Iselna lr

tyrėja. Sveikiname.

padainuoja

trumpa

dainelę,

k K. ir L. Sabonių šeima, kaip Bet Publika dau«iau Pa
žinome, yra .nusikalė šeima. Tačia“ artisW tik Pasirodo lr
'Kastas yra įžymus dainium- malonia šyPsena Priima Publi-

NINKAS ŠELIAPINAS, PO
SĖKMINGO CHICAGOJE
KONCERTO, PASISAM

DĖ VIEŠBUTĮ UŽ

10 CENTŲ

Apie trejetas mėnesių at
• kas, varg. Dievo Apvaizdos kos ovacijas- Mat’ # ‘un.va
kare dainuoti kitur, todėl šiuo gal, pasaulinis rusų daininin
į parap., jo žmona Leokadija —
kas Šeliapinas Orchestra Hali
kart daugiau nedainuoja.
smuikininkė. Vyriausioji duk
Orkestrą antru kartu išeina davė koncertų. Porų savaičių
tė Sylvia — pijanistė ir smuikininkė, kuri pastaruoju laiku ant
ir visua P®Jinksim- prieš koncertų bilietų jau ne
Beautiful Galatea’ buvo galima gauti, — visi bu
laimėjo net du Chicagoje pi-1-.
J
|
iir
w t"Moming,
Al
Noon ir Night” vo išparduoti. Jei nori išgirs
janistų kontestus konservatoturi iš
(Von Suppe), taipgi Sousos ti Šeliapinų, bilietų
Į rijos stipendijoms gauti, kad
maršų “Stars and Stripes Fo- anksto nusipirkti; kitaip ne
Į siektų pačių viršūnių toje mu
gausi.
re ver.
zikos šakoje. Jaunesnieji —
Baigęs koncertų,
lydimas
[sūnus ir duktė taip pat rodo
Toliau seka lietuviški šokiai.
įbumų muzikoje. Tikimos, Akademikės, tautiniais rūbais savo draugų, Šeliapinas sėda
|kad ir pats jauniausias sūnus pasipuošusios su rūtų vainikė į automobilių ir rengiasi va
pabaliavoti.
įseks tėvų pėdomis.
liais ant galvos, šoka ‘“Gry žiuoti kur nors
bų”, “Klumpakojį,” “Sukti Tuo tarpu prieina prie jo ap
KONCERTĄ PRISIMINUS nį” ir “Noriu Miego”. Publi- driskęs, nesiskutęs senukas ir
--------------kai šie šokiai labiausiai patin- sako:
Sekmadienį, gegužės 7 die-jka. Jiems iš visų šokių savie
— Senai jus laukiau prie
igų, prisirinko žmonių pilnutė ji yra gražiausi. Ir kur-gi ga- automobilio.
Tikiuosi iš jus
sv. Kazimiero Akademijos au- Įima rasti gražesnius ir pado- gauti kiek nors pinigų, kad ga
litorija. 3 valandų prasidėjo resnius šokius, kaip mūsų lie- lėčiau pasigerti. Kitų sykį ir
arograma. Scenai atsidarius ir tuviški.
aš buvau garsus,
pasaulinis
Lkademikių orkestraa užtrauUžsibaigė ši taip įvairi pro smuikininkas. Rengdavau kon
ria ‘Washington Post March’
grama dainomis. Akademikių certus ir turėjau didelį pasise
(Sousa). Po to sekė “Barber
choras padainavo “Butterfly” kimų, bet, apystovoms susidė
jf Seville” (Rossini). Dar gro
(Delibes) ir “150-tų Psalmę’,’ jus, likau toks, kokį matote.
“Waltz of the Flowers”
(Cesar Franck’o) orkestrai aŠeliapinas padavė
jam 10
(Tschaikowski), kuriame tikkompanuojant. Orkestrai pri
dolerių ir pasakė, kad jis eitų
artistiškai solo pianu ska
tariant, visi sugiedojo Lietu ir pabįaliavotų.
mbina Aldona Briedytė. Žmovos himnų ir linksmus išsiski
Po to Šeliapinas
pradėjo
tės visuomet patenkinti orkesrstė.
papasakoti savo
draugams,
ros grojimu. Emilija PoškaiIšėję žmonės kalbėjo, kad kad jis buvęs daug laiminges
akompanuojant N. ZuZanek,
kada ant
Volgos
[darinėtu gražiai išpildė “Co- tokio gražaus ir įdomaus kon nis tadla,
certo dar niekad nebuvo gir krantų ritinėjęs
statines ir
jrto” (Verhey).
dėję. Esu įsitikinusi, kad visi siuvęs batus, negu dabar, kaPo to ant scenos pasirodo
iii ija Mickūnaitė. Publika
ihold planted a few more. ores
pasveikino gausiu ranku
nes to Mamos’ chin and Ma
lojimu. Mickūnaitė „— mūsų
mos was done for the evening.
lutos lakštingala, visiems žiJACK GANSON TAKES
Glen Wade and Ad Santel
ttna operos žvaigždutė. Jos
gavę the fans a treat when
MAMOS INTO CAMP
»lnus balsas darė gilau? įthey went 30 minutes to a
^pūdžio klausytojams. Ji padraw in a very clean match.
By Bert Johnson
lainavo “Tyluma” (St. Žirn
With fists flying and wrest- They received a nice hand for
ius) ir “Caro Nome” iš “Rilers in and out of the ring, their efforts.
joletto” (Verdi). AkompanaJack Ganson took Harry Ma
Hardy Kushkamp, who
ro A. S. Pocius.
mos into camp at the local cam eout in disguise (having
Įvairumų darė rinktinis A- auditorium lašt night. The his hair shaved off) had for
lademikių choras, kuris dai match settled an old feud ,an opponent Moose Norbeck.
li vo liaudies daineles, prita which has eiisted for some wh() came upon the 8Cene be.
šant dar negirdėtai solistei bme*
'
Idecked with a Van Dyke
Jadvygai Lukoševičiūtei. Išti
Mamos was up to his old bcari
„„ttleil
sųjų, mūsų tarpe yra gabių trieks of roughing his oppo right down to work and in 7
etų vaičių! Publikai labiau- nent from the start, būt Gan minutes had whiskers Norback
son, not to be out-done, took on the mat, using his flying
patiko “ Kanapė”.
up wliere Mamos left off and
tackle and a series of body
| Ypatingai pasižymėjo garsu
put in some good licks him- butts.
smuikininkas ir Akademiself, much to the delight of
orkestros vedėjas Guy CalBob Krose tossed Al Spark
the fans who greeted Mamos
kurio piršteliai ištraukė
with the veli knovvn boos. Ma- in 10 minutes with a double
llniansius smuikos garsus, mos took the first fall with
loek.
grojo “Faust Fantasia”
a kiek to the stomach and j Dean Detton, Oaklands’s faFieniawskio). Publika buvo
then finished his opponent, vorite, opened the show with
įvėta. Dar kartų iššauktas, with a body šiam in 12% mi-1 Hank Oswald, late of Nev?
liai ir jausmingai pagroYork, bnt Hank waa too late
nutes.
**Ave Maria” (Schnberto).
Ganson, who hails from the with anything new to pin Det
»mus kelte kėlė į ankštygreat open spaces, planted a ton with and dived through
i

SPORTAS

it, štai. vėl pasigirsta oraklai Pasirodo pirma
akademikės, kaipo Nor-

series of right crosses on Ma- the ropes in attempting a flymos’ chin and then gavę him ing tackle. Cyclone Detton pin
the bear hug which brought ned his shoulders to the canhome the bacon in 9 minutes. vas in 13 minutes.
Ganson came out strong for
Browning, who is world’s
the next fall and having Ma Champion heavyweight wrest-

panaitės. Jos puikiai
ir visus palinksmino,
įmetės, orkestrai prita- mos in a had way with a toe ler, will appear March 19

c

yaKiiuuaal

Plrmadlenis, gegulės 15, 1933

Jeigu jūs dar nesate vieta
apsirūpinę, kreipkitės prie sa
vo vietinių agentų kuo grei
čiausiai.
i
Visi vajaus kontestininkai ir “Draugo” pikniko darbi
Kiti išplaukimai iš New Yo
ninkai kviečiami atsilankyti į Aušros Vartų parapijos sve
rko: United States Gegužės 20;
tainę antradienį, gegužės 16 d., 8 vai. vakare.
United States Birželio 24;
Frederik VIII Liepos 8 ir Ui
. a . .
nited States Rugpiūčio 5.

riant, gražiai pašoko rusiškę
šokį “Troika.”
Nuaidėjus paskutiniam orkestros trūbų balsui, pasirodo
visų mėgiamoji B. MickūnaiPADIDĖJO SABONIŲ
tė. Publika net giliai atsikve
ŠEIMA
pia, rodos, kad geriau išgir
dus ją. Artistė vėl visus su atsilankiusieji buvo pilnai pa
Praėjusį penktadienį, geg.
j
žavi savo maloniu balsu. Dai- tenkinti.
12 d. Kasto ir Leokadijos SaDalyvavusi Akademike
nuoja “Burtai” (Gruodžio) ir
bonių šeima padidėjo vienui
,____
sūnum. Tai įvyko Sv.l“Una Vo<'e P<*° Fa” i5 “®nariu
Kryžiaus ligoninėj (KambarysHi'ijos Kirpėjas” (Rossinio). GARSUSIS RUSŲ DAINI

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

d Supą*

da jam visi ploja ir garbę ati
duoda. Sako, jam taip nusibo
dęs toks gyvenimas, kad ma
lonu būtų kur nors su netur
tėliais bent vienų naktį nak
voti ir su jais laikas praleis
ti...
Jo draugai pasiūlė jam tų
naktį pasisamdyti
viešbutį
prie Madison gatvės, kur yra
sostinė visų “basiokų.” Želia
pinas mielai sutiko ir būtinai
norėjo nors vienų naktelę pra
leisti su “Madisono
pilieciais.”
Atėjus vakarui, Šeliapinas
ir jo draugai persirengė sup
lyšusiais
drabužiais ir pasi
samdė
viešbutį už 10 centų.
Paskui atėjęs ant gatvės Še
liapinas ėmė dainuoti ir prašy
ti centų, bet niekas jam neda
vė ir į jo dainas niekas nekrei
pė dėmesio. O Orchestra Hali
tų pačių dienų už jo dainavi
mų žmonės mokėjo aukštų įžangų. Iš to matyt, kiek žmo
nės įvertina dainas.
Padainavęs Šeliapinas grį
žo atgal į viešŲutį ir ten pra
dėjo dainuoti. Riti jau miego

jo ir pyko, kam jis jiems truk
do miegų. Tačiau paskui vi
siems taip patikęs jo dainavi
mas, kad sukilę visi klausėsi
nuo 12 vai. iki 4 vai. ryto.
Už gražų dainavimų vienas
‘ ‘ Madisono pilietis ’ ’ Šeliapinui atidavęs savo paskutines
kelines, kiti metė po centų ir
nikelį. Visi džiaugėsi, kad sa
vo “karalystėje”
susilaukė
tokio garsaus dainininko; kiti
buvo pasirengę net paskuti
nius darbužius atiduoti.
Ant rytojaus
Šeliapinas
atsisveikindamas viešiems to
viešbučio
“burdlngieriams”

Lietuviai, kurie rengiasi va
žiuoti į Lietuvų ScandinavianAmerican Line .laivu S. S
“Frederik VIII”, kuris vyks
tiesiog į Klaipėdų birželio 3
d. turės labai malonių kelio
nę. Be įvairių žaidimų laive
dar bus ir kitoki paįvairini
mai. Tarp vykstančių į Lietu
vų keleivių važiuoja ir lietu
viams gerai žinomas p. James
Janusli, Jr. iš Hartford, Conn.,
kuris kelionėje gamins lietu
viškus garsinius paveikslus.
Šiuo laiku jis važinėja po Amerikos lietuvių kolonijas.

Ir šiemet į Vilniaus kraš
tų atvažiuosiu, kaip ir per

Šis niekšiškas piktadarių pa
sielgimas sujaudino visų Šan
čių visuomenę. Kaltininkas
dar nesurastas. Policija tikisi
šio barbariško darbo kaltinin
kus surasti.
Biauri šventvagystė prieš
Velykas įvyko taip pat Kur
šėnų bažnyčioj. Naktį iš didž.
ketvirtadienio į penktadienį į
Kuršėnų bažnyčių įsibriovė
piktadarys, kuris išbarstė Šv.
Sakramentų, pavogė 7 arno
tus, 2 kapas ir kitų bažnyti
nių daiktų, iš viso už 9,500 lt.

nai, net 2,000 lenkų skautų.

Iš Lenkijos gilumos skautai
siunčiami į lietuviškus so
džius vasarai, kad žmones
lenkintų.

ATGYJA PAMALDUMAS

Alytaus katalikai
vyrai
ypač gražiai pasirodė, pra
dėdami Šv. Metus. Suruošė
savo atskiras pamaldas su
bendra šv. Komunija. Lnks
ma buvo matyti, kai šimtai
vyrų giliu pamaldumu ėjo
Tų piktadarybę padarius bu
prie šv. Komunijos, žadėda
vo įtartas Lygumų valse. Se
mi Kristui savo meilę ir iš
reikų k. gyventojas J. Gruotikimybę.

žis, 32 m. vyras. Tardomas jis
prisipažino. Visi pavogti daik
PLATINKITE “DRAUGĄ”
tai rasti paslėpti vietos k-apuo
Ši ekskursija sukėlė Ameri
se.

kos lietuvių tarpe susidomėji
mo ir todėl verta visiems no
LIETUVIAI MĖGSTA BYrintiems važiuoti jau dabar
LINĖTIS
pradėti rūpintis kelionės rei
kalais ir užsirezervuoti sau lai
Visuose apvg. teismuose iš
ve vietas.
1931 metų liko 1932 metams

Kelionės išlaidos Šiais me 17,525 baudžiamosios ir 6,827
tais labai prieinamos ir nei civil. bylos. Mokesčių už byli
kiek nebrangesnės už pereitų1 nėjimąsi paimta 111,226 lt.
metų.

Nusa-Tone
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris
atgaivina jūsų organizmą. Jeigu jus
esate tik pusiau žmogus arba mote
ris. pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
Jus ne busite užganėdinti gautomis
pasekmėmis, dolerį, kuri jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
žintas. <— NUGA-TONE ima visą at
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba
nesikankinkite
nei vienos nakties,
gaukite butelį DABAR — jus geriau
valgysite — geriau miegosite — tr
busite pilnai sveikas ir normallžkas.

1
NIEKŠIŠKI ŠVENTVAGIŲ
DARBAI

t PASISKAITYKITE!

Didžiojo ketvirtadienio va
karų Šančių parapijos bažny
čioje nežinomi piktad'ariai, ma

MARIJONŲ FARM0JE Brolis Andriejus turi pa
ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
rijonų farmų yra cementinis. Prie tilto (viadukto)
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
prie pat farmos^ Lauksime.
BROLIAI MARIJONAI

JOHNB.B0RDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte iki 6 popiet

2201 W. Ctermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 6122

SE

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketverto Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republic 9600

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus

PUBLIC

padalino po dolėtį.
' Šeliapinas sako,* kad niekad

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
L AIVA K ORCIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

taip nebuvęs laimingas, kaip
tų naktį praleisdamas su skur
džiais. Mat, jis prisiminė savo
jaunystę, kurioje
skurdo ir
sunkiai dirbo, bet jautėsi lai
mingu.
žvalgaitis

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.
Phone CANAL. 4124

Tsl. LAFAYETTE 1083
FIRST

CLASS

WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING aml REPAIRING
Pliirablng — Heatfeig — Sewer«ge — Gas Work

TIESIOGINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET

Daug susidomėjimo paskli-i
do tarpe mūsų lietuvių kelei
vių, kurie mano atlankyti sa
vo gimtinį kraštų* šių vasarų,
išplaukiant Birželio 3 d., Skandinavų-Amerikos Linijos ga
rlaiviu “Frederik VIII” iŠ
New Yorko tiesiai* į Klaipėdų.
Garlaivis “Frederik VHI”
yra plačiai žinomas savo pa
togiais kambariais, mandagiu
aptarnavimu ir geru maistu.
Jis yra vienu iš didžiausiu
laivų, kada nors plaukusių tie
siai į Klaipėdų, ir todėl, natū
ralu, lietuviai užsisako vietas
jame per savo vietinius agen
tus labai skaitlingai.
Tas faktas, kad ant šio lai-,
vo bus didelis būrys vientau
čių, užtikrina smagių kompa
nijų kiekvienam. Dar daugiau,'
šokiai, dekinės žaismės, judžiai, muzika ir kiti įvairumai
teiks pasažieriams daug link
smumo.

ATVAŽIUOJA LENKŲ
i
SKAUTAI : :

tyti, norėdami
pasityčioti iš
tikinčiųjų, sužalojo
padėtų į
Kristaus karstų Išganytojo pa
veikslų. Paveikslui
išpiauta
galva.

OHICAGO, ILLINOIS

EMJmates fiirnj<eu*d on K<yn(*st
No Job too larfce — No Job too small

PIRKITE AIA8 FARMAS

DZ $36.00

Elektrikinė Skalbiama
Švarus biznis — lietuviškų
Mašina
knygų, gintarų, laikraščių ir
Dykai Elektrikinis Prosas kitų smulkių daiktų. Tinka
Mokėkite po 1.00 dol. mas vyrui ir moteriai, jaunam
į savaitę

los. F. Budrik, Ine.
3417*21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705-8167
Lietuvių programai WCPL
970 k.
Į
Nedėliomis 8 vai. ryte ir 1 vai.
po pietų.
WHPC Šetvergaia 7:30 vakare.

OKSAS EXPRESS

dabar, nea pirmi Ir paskutiniai toki
bargenaf, akerių ISO, 100, 92, 80. 36
ir 27. šios farmos randasi 26 mylios
nuo Chicagos Ir toliau. Taipgi turime Kraustau Rakandus. Planus už pfglauslos kalnas. Palaukit Lafayette
lr ant igmalnymo. Klauskltėa
1910
A. GRIGAS
J. OKSAS
J. Namon Finance Oo.
•755 8. Wentem Avė.

vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosine lengvais išsimokėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

Br. Lit.
Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,
CHICAGO,

ill.

2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor(Ičlna, Namua Parmos tr Bisnlus vi
sose raistuose Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip UI,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie >0 metų plačiu
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, taa Juma bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue
Chicago. IU.

Tel. OROVEHILL 19S(

PLATINKITE “DRAUGĄ”

