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VYKSTA STREIKAI CLEVE 
LANDĖ, ST. LOUIS

WASUINGTON, hal. 23. — 
Sust.reikkvo 5,000 darbininkų 
Fishcr Body bendrovės fabri
kuose Clevelanje. Darbininkai 
reikalauja, kad. bendrovė pri
pažintų jų uniją, kuri priklau 
so Amerikos Darbo federaci
jai. Fabrikų vedėjas nenori nė 
klausyti apie tą reikalavimą.

Apie 3,000 darbininkų strei 
kuoja minėtos bendrovės fab
rikuose St. Louis mieste. Ir 
tenai bendrove kovoja prieš 
unijų.

Streikuoją darbininkai krei
pias į automobilių pramonės 
darbo boardą, Detroit, Mich.

BRITŲ IMPERIJAI ŽADA
MA NAUJA‘TVARKA

IjONDONAS, bai. 23. 
Apie 10,000 anglų fašistų Al
bert auditorijoj per pustre
čios valandas klausės savo va
do Sir Oswald Moslev prakal
bos.

Susirinkusiems fašistams, 
kurių skaičius Anglijoj nuolat 
didėja, jis pasakojo apie rei
kalingas Anglijos valdžios re
formas. Jis sakė, kad britų 
imperijos sustiprinimui yra 
reikalinga pastatyti naująs ir 
jaunas jėgas vyriausybės prie
šakyje. Turi būt vykdoma nau 
ja tvarka.

ŠI TRIUMVIRATĄ RANDA 
LAIKRAŠTININKAI

WASJIIN3TON, bu!. 23. — 
Laikraštininkai randa,- kad 
“smagenų trustas,“ kurs vyk 
do naująją ekonominę tvarką, 
apima visas vyriausybės ša
kas. Tuo tikslu jis pasiskir
stęs į daugelį grupių, kurios 
kartu sudaro vieną galingą 
organizaciją. Šios gi prieša
kyje yra triumviratas: prez. 
Rooseveltas ir profesoriai Mo- 
ley ir Tugwell. Moley jau išė
jęs iš oficialės tarnybos, lei
džia žurnalą, kuriuo karštai 
remiama naujoji tvarka.

Visu pašėlimu kovoja prieš 
gyventojų valią

VARŠUVA, >1. 23. — Len BERLYNAS. — “Berliner 
:ų vyriausybė vaišina Prancū- Tageblatt” paskelbė savo Var 
,ijos užsienio ministerj L. Bar gnvos korespondento straip- 
hou. snį, kuriame rašoma, kati lie-

Sužinota, kad prieš išvyk- tuvių lenkų santykių klausi
ant į Varšuvą ministerj Bar mas vis kyla aikštėn. Kore- 
hou Paryžiuje aplankė Lietu- spondentas rašo, jog reikia 
os ministeris (pasiuntinys). suprasti, kad Lietuvos prob- 
r Italijos ambasadorius. lema, be jos dienos politikos

Lenkai spėja, kad maiste- LenUjai reiškia Pil
is Barthou ar tik ne mėgins 8adski° Pr°bl<™«- Pilsudskis 
>nkij» sutaikyti su Lietuva jattci»8is vilnietis, taigi 
r Čekoslovakija. Tačiau len- “liftavis ” ■ “Jei dabartines 
tai' jaučiasi, kad jie Muoso Lietuvos pretenzijoa į lenki- 
confliktuose nereikalingi tar- «k» Vilniaus provinciją Pilsud 
liniuko, gali patys vieni iilv- !ki° atremiamos, tai, vis dėl- 
finti nesusipratimus. ' t0> Pilkis, kaip labiausiai

'r ' ... pageidaujamą vaizdą, ir.ato
VARŠUVA, bai. 23. — Len- Wnžimą tos istorinė*; lietu-

kija pradėjo nutolti nuo Pran- viM lenkli «nib’8> kurio3e žodis 
nizijos. Kitados ji nepripažin- “lietuvis” tiek pat reiškia 
ta didele pasaulio valstybe ir!k’€k *r žo<lis “lenkas ’ ir at- 
tiepriimta pasirašyti vieno di-j virkščiai, pareiškia laikra- 
ižiųjų valstybių pakto. Pati,8**8- Esą, to..*»l siena tarp Ijen 
?wmcūzįja nepripaihm Lenki- k|j ir P^udskiui
jai to didumo. ! neturinti prasmės, o

rt-, .... v ,,, . . ' uždaryta siena — “barbari-
Tai priežastis, kodėl lenkui, ,, 

valdovai, pirmiausia diktato- S lunu-

rius Pilsudskis, pradėjo neig- “Berliner Tageblatt’’ Var- 
ti įvairius Prancūzijos patari- šuvos korespondentas savo to
mus ir ėmėsi savarankiai vei- lesnicose išvadžiojimuose pa- 
kti. Leąjuja be Pranclzijos at? sįymi, kad'“ Estijos valdovas,“ 
s’klausimo susiartino su bol- gen. I/aydonneris, yra laiko- 
ševikais ir net ru Vokietija. tnas Lenkijos draugu, todėl,

Kad draugingus santykius jkad > k* tik Padarė i»™*ki- 

pataisyti, čia atvvko Prancū-’111^ iS karil» kXla:lti viltls’ kad 
zijos užsienių ministeris Bar- netrnkns susidarys glaudesni 
thou. Jis svetingai priimtas,. Kaitai terP ir Liete
bet . jo patarimai atmesti. ™8* ^ikraščio koresponden- 
Diktatorius Pilsudskis pareiš- ta8 lietuvių lenkų susitarimo 
kė, kad Prancūzijai nereika- kryptimi iš dalies aiškina ir 
linga tarpininkauti, kad len- Prane,rzU užsienių reikalų įni
kus sutaikins su Lietuva, ar- nmterio Barthou numatomą 
ba Čekoslovakija. Jis sako, v*z*tą Varšuvoje. Esą, jis at
kali Lenkija jaučiasi vm “wic- vykstąs tam, kad, pasitaręs su 
Ikie moearstwo“ (didelė vals- Lietuv08 pa«mntinin Paryžiu- 
tybė) ir pati viena turi prie- JE tarpininkautų tarp Lcnki- 
monių tuos ir kitus klausimus J08 *r Lietuvos.

spręsti. Lenkija siekia vado- j Laikraštis pažymi, kad Var- 
lyaujftmns roles rytų Europoje jįUVos sluogsnius labiausiai 
ir tai, girdi, ji atsieks. 'jaudinančios pef ankstyvos ži-

Pasirodo, kad su Varšuvos apie Lietuvos ir Lenkijos 
ponais sunku bus kam nors artėjimą, kurios neatsakjpgų 
susikalbėti. Lenkija yra “di- asmenų skleidžiamos visuome- 
delfi“ valstybė nėję. ■ ''

filmų kompanijos k. a. Paia- bės vairas radikalams iš nagų 
mount, Universal ir Fox at- iššlydo, kada katalikiškoji Iš
siuntė savo filmininkus, kad pauija pasisakė, kai: krašto 
nufilmavus Janušauską ir Li- valdžia priklauso ji»*ms, ne 
tuanica II. Buvo ir visų Chi- radikalams, kurie sudaro nv- 
cagos amerikoniškųjų dienraš- kią mažumą. 1
čių fotografai. Na ir vargino: Šiam terorui vadovaują so- 
jie Janušauską. Turėjo jis cialistai vadai. Katalikai sau 
jiems specialai ir pakilti, ir priklausomą pirmenybę • atga- 
palėkti, ir nutūpti, ir t. t. vo teisėtu .keliu . balsavi- 
Tas įvairus fotografijų ir fil- mais, o radikalai nori tai pa
inu “šaudymas“ tesėsi apie daryti kruvinuoju teroru, 
valandą laiko. Programai va- Suprantamas dalykas,, jie 
dovavo P, šaltimieras ir adv. puola katalikus Ir jų. įstaigas. 
Dahs. / Bombas sprogdina bažnyčiose,

Bet kalžkaip susirinkusiųjų [arba jas padega. Socialistų 
akys didžiumoj buvo nusuktos sukurstytos prieš katalikus ir 
LITUANICOS II linkui. <Je- vyriausybę gaujos raliuoją 
rėjosi lietuviai lėktuvu. ' savo va-Ainis ir puolasi viską

į Didelis, stiprus monoplanas, griauti.
Baltos spalvos, su keliais oran Radikalų teroras vakar vyko 
žinės spalvos ornamentais. Barcelone, Sarttandafe ir %*• 
Šalia motoro už movalo, auk-;tuose miestuose. Nutraukta*/ 
sinėmis raidėmis žiba: LITU- 'susisiekimas gatvėkariais i$ 

!ĄN1CA II. Ant uodegos nu- autobusais. Čia net požeminių 
paišytos susikryžiavę Lietu- geležinkelių judėjimas buvo 
vos ir Amerikos vieliavukės. sustojęs.
Kaip ir jau praėjusiose Avia- Policija ir sargyba sekrnin- 
cij©8 dienose, žymią dalį susi- gai atbloškia radikalus-nuo vy 
domėjimo, žmonės teikia pa- riausybės įstaigų ir apgina 
siskraidymams. Sekmadienį, katalikų centrus. -'flH
Ford aerodrome taip pat bu-i Tuo būdu radikalai šaukiasi 
vo didelis skaičius drąsuolių ‘ diktatoriaus. Jei nenutrauka 
— oro mėgėjų. Ypatingai įdo i teroro, jie sulauks diktatru 
mus reiškinys, kad nežiūrint!riaus, o tada gailėsis savo žv- 
to, kad paprastaisiais lėktų- gio.
vais reikėjo mokėti tik $2.00 --------------------------
už “raidą,“ o Lituanica II — . NAUJAS KODAS ''

$5.00, visgi radosi didesnis KASYKLOSE

i skaičius tokią, kuri, uortjo Li
tuanica II skristi. 4 .

- _ , Anglių kasyklų pramonėje pie
Janušauskas turėjo be jokio " , ,
... ... . . . tmese valstybėse — A labam a,

poilsio iki pat sutemų tuos „ ;’ „ , , •
. . . ... .. Tennessee ir Kentuckv, šuto-patriotus — pasažierins vėžio- ..

,. /vt -t • a a .a dmn pradėjo veikti naujas kati. ,(Nežiūrint to —- nespėtai , . , .. : ,
..... . ~ m , < das su ddesniu darbininkam!

visi norintieji patenkinti. Tnd t ., . . . - .
..... . ... . latlvgmimu už septvnias vnlaatie, kūne dar negavote “rai- , "L , ,
J M T Lk- • TT ■ d®* dienos darbą. Hdų“ — Lituanica II — bukite 
ateinantį sekm. bai. 29 d. tam 
pačiam Ford aerodrome. Ja
nušauskas pavėžys visus no
rinčius). '

Ten pat aerodrome, ALTA
SS iždas gerokai padidėjo gau 
siomis ir stambiomis aukomis, 
kurias aukavo žymūs lietuviai.

Justinas Mackevičius, ban 
kininkas aukavo $100., Narvi 
daa — $50., konsulas A- Kai 
vai tis $25.

‘ J.

AVASHINGTON, bai. 23. — 
Žemės ūkio departamento sek 
retoriaus asistentas R G. Tug 
well kalbėjo Amerikos laikraš
čių redaktorių draugijos susi
rinkime. Tugwell yra vadina
mas radi kalis kiausi u “smago- 
nų trusto“ iwūu, tačiau jis 
pasisakė, kad yra konservato- 

i fium. Anais metais jis lankė- 
’ si sovietų Rusijoje ir iš tenai 
neparsivežė jokių raudonųjų 
idėjų. Užteka to, ką jis ten 
buvo matęs. Tad niekas negali 
sakyti, kad krašto vyriausybė 
naudojasi raudonomis i-dejot 
mis, arba komunizmo įkvėpi
mu. •

Tugw< R pareiškė *'redakto
riams, kad prez. Roosevelto 

'vyriausybė neregi montuoja g}’ 
ventojų'į grupes, bet tik vyk- 
<lo naująją tvarką, kuri yru 
pačių žmonių valia. Ši žmo 

i rilių valia yra išsivadavimas iš 
ekonominės vergijos, kurią iki 
1932 metų palaikė žinoma šio 
krašto ekonominė oligarkija. 
Naujoji tvarka regimentnoja 
ne gyventojas, bet daiktus, 
kas turėtų duoti naudos žmo
nėms.'7^.1 - i

Anot Tugwell, laikraščiai 
neturėtų peikti naujosios tvar
kos. Šiai tvarkai priešginia- 
vimas yra ne kas kitas, kaip 
tik diktatūros kvietimas, to
kios diktatūros, kuri šiandien 
pasauly valdo 350 milijonų 
žmonių.

AIMtlA MUddULIMU šiomis iš St. Paul, Minn, 
DACHU VI1A* žudikui Dillingcriiii darosi kar
l AolULT f fita. Federaliniai agentai ir po-

------- ----- licija paskui jį visur seka. Kol
PARYŽIUS, bai. 23. — , kas jam tenka atsiginti ir pas- 

Prancūzijos vyriausybė atme- prukti. Bet neilgai taip bus. 
tė Italijos premjerių Mussoli- Kur -nors jis su savo sėbrais 
nio taikos pasiūlymą. • bus atremtas į sieną.

Prancūzija nieku būdu ne- Spider Lake rezorte, Wis- 
vali sutikti, kad Vokieti ios consine, žudikas su keliais sė-

SERGA APSKRITIES 
IŽDININKAS

Sunkiai plaučių uždegimu 
serga Cooko apskrities iždi
ninkas J. B'. McDonough. Jis 
yra savo namuose, 551 E. 37

Policija pastatyta, kad ne- 
leisti artimose gatvėse kelti 
jokio bildėsio.

KARDAI BUS MUZIE
JUOSE

WASHIN0T0N, bai. 23. - tnVft ,r r^"Ja’.
Kavalerijos kardai atgyveno ra°!ni’ 
aavo laikus ir jie bus sudčti į mdn*

muziejus. Karnose jie daugiau pvM7'ZjL7377iVp<. 
nebus vartojami ir nereikalin- KYSUKAK i UVEJj . 

gi. Pažymima, kad kardai yra RYMAS, bai. 23. — Fašistų 
primityvių žmonių liekana, vyriausybė vakąr iškilmingai 
kada žmonės kovai p&naudo- minėjo *Šio miesto 2,687 metų 
davo . pirmiausia akmeninius sukaktuves. Iškilmėse, kaip 
kirvukus, o paskiau peilius, iš paprastai, vyravo prerPjeraa 
kurių išsivystė kardai. Mnssolinis. v

WASHINGTON, bai. 23. — 
Nepavykus vyriausybei sutai
kinti geležnkelininkų su gele
žinkelių kompanijomis, prezi
dentas Rooseveltas planuoja 
tam tikruoju aktu įsteigti nuo
latinį krašto teismą ir šiam pa 
vceti spręsti visus darbininkų 
ginčus »su pramonininkais. 
Tuo tikslurbną^ kreiptasi kon-

BUKAREŠTAS, bol. 23. — 
Trylika sankalbininkų, kurie 
tarėsi nužudyti Rumunijos 
karalių, teismo nubausti po 10 
metų kalėti kiekvienas. Be to, 
civiliniai sankalbininkai dar 
gavo ir po 1,000 dol. baudos.

Nubaustųjų tarpe yra ir ge
neralinio štabo nary s pulk. 
Prekup, Ddvnfis knraliiMš 'bi
čiulis.

4 PASPRUKO Iš 
' KALĖJIMO

CHICAGO IR APYUN^ 
Numatomas pragicdrėjimi 
šalčiau.

IŠ Michigan City, Ind., ka
lėjimo pabėgo keturi kaliniai, 
jų tarpe trys Žudikai.
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stvtiž eųia prlnagaudžio takais myniodama 
kitų valstybių reikalus, tol nieks negalėš tei
singai, ir protingai išdalinti šio pasaulio gė
rybių, kad jų užtektų vargams prašalinti. ■' .

Dėlto milžiniški turtai suėjo į keleto as
menų rankas, kad iki šiol nebuvo mintijama 
apie tų teisingumų, kurį taip laimino Kristus.
Ketas kas išmanė Kristaus lainunitno naudų 
šios žemės gerovei įvykdinti. Tai-gi, prityrus 
tiek ir tokių didelių nelaimių bei skurdo, rei
kia pradėti viskas naujai. •

Vienokio darbo žmonės turėtų susitelkti 
į draugijas, amerikoniškai sakant, unijas.
Smulkesnėse*, draugijos arba unijos, turėtų 
sueiti į vienų visos valstybės sąjuągą, o visų 
valstybių sąjungos sudaryti vienų viso pa
saulio sutartį. Kaip samdininkai turėtų savo i 
unijas, taip samdytojai sudarytų savo ben-. 
droves. Kilus kokiam mažam reikalui siau- Į 
roję vietoje, tos vietos darbininkų unija tar- 
tųsi su vietos darbdavių bendrove. Atsira
dus plačiam, visų valstybę apimančiam rei
kalui unijų sąjunga tartųsi su bendrovių są- 
juhga, o tarptautinė samdomųjų sutartis su 
samdytojų sutartimi svarstytų visam pasau
liui rūpinti gamybos reikalų. Tokiu būdu 
būtų progos įžiūrėti į samdomųjų ir samdy
tojų gerovės palaikymų. « «.

Tarptautinėje sutartyje turėtų būti ne 
'Vien pramonės atstovai, tariant darbininkai 
ir darbdaviai, bet taip-gi ir ūkininkų, ir amat- 
ninKu, ir žvejų ir pirklių atstovai. Kiekviena 
žmonių rusis turėtų savo vietinius ratelius, 
ištisos tautos arba valstybes sąjungas ir tų 
sąjungų atstovus* tarptautiniame žemės turtų 
svąretyiu© bute. . • /

‘ Musplini jau šituo būdu sutvarkė Ifąli- j^u, nesigailima 
jos vab*te» «M>yh| ir įvairia t<« gsmybos k(K, 
atstovų butui pavedė įstatymų leidimo teises,. . .. . A 
jianaikindamas parlamentų, arba seimų. Trys j a • ’’ 1
katalikiškieji mokslininkai siūlo, kad visos 
valst/t^U susitvarkytų taip, kaip Italija, o Lietuvos užsie 
paskui, kad pasidarytų vienas viso pasaulin via augusi, prąd 
gamybos butas, kurio uždavinys būtų žiūrėti, staraisiais trejai 
kad kiekvienam žmogui ištektų gerovės, kad kajp preR
įiesueidkrvtų nesveiko pertekliaus gudriems,

I. » , -ik j-j i- • ♦- : mais atrodo akakad nekiltų didelio visatinio skurdo, kad ir 
valstybėms neliktų už kų kariauti;.: nais litų:

i Nemanau, kad trys mokslininkai būtų t-^1324 metais ai 
' užmiršę tas žmonių rūšis, kurios nežvejoju mil. litų vertės i i 

nė bekonų neaugina, nė dirbtuvėse neprakai- mil. litų., 
tuo ja, 'būtent: ą> gydytojų .ir jų pagelhinin-1 1g25 metais d

1' kių seselių, b) mokytojų profesorių ir neroo- Htų'Vėrtėai'J 
kytojaujančių mokslininkų, c) teisėjų, advo- 

> ' katu, polici jantų ir Kitokių teisingumo bei r _
1 -tvarkos tarnautojų, d) kunigų, vienuolių, mi- 192G metalų ei 

sijonorių, e) laikraščių bei knygų raštininkų,
! f) pašto, telegrafo, geležinkelio ir kitokio su- už išvežamus ir 

sisiekinio tarnautojų.. - ‘ sako, kad tn
Kiekviena žmonių darbo rūšis turi savo ^ad juos i*dl

t reikalų ir savo teisių ir savo Įiareigų. Tie ntmai visai
• reikalai ir tos teisės su pareigomis turėtų «»cko negaliu p 

bflti svarstomi siauruose vietiniuose rateliuo- nMU‘..
1 se, didelėse valstybės sąjungose, valstybinėje 'er8,J°R 
J visų sąjungų sueigoje ir tarptaūtlnvme at- 8n'’e^la'a*t.v * 
i stovų bute. gabus ir dar pa

Minėtieji trys raštininkai; vyskupas, ku- ne a Pa Vogtoj 
1 nigas ir pasaulietis dar kalba apie keletą at- Ne kiek įdo 
8 . skirų labai svarbų dalykų. Tarp tų bene pir- kinimas. Amerį 
* moji vieta priklauso tarptautiniam pinigui. Tieji trys raštiu 

kuris negalėtų virsti tuščia arba pusiau taš- sos pasakyti sa1 
H čia pūslė, nunešdamas Šmitų tūkstančių sank- toli .ne visiems 
s pelnių prakaitu uždirbtą ir sunkiai sptaupin- kad kaltininkės 
i| tą skatiką. Tas nebliūfcstančkr pinigo ueika- skolų. Mat tų 
i- las jtaskbirė ypatingai aiškus, kuomet.vienos yra pavojaus s 
’> valstybės iš reikalo, kitos iš gudrumo ajtpigi- žus daugiau ne$ 
- no savo pinigus. . sudarydamos vieniems trys amerikiečir 

►l džiaugsmo, kitiems vargo ir gražios sukčiams skolų atgavimo 
progos pasipelnyti bei nežmoniškai pralobti. Tas atsižadėjin 

I- 1 Trvs raštininkai dar kalba apie nmitus<Toji auka staeii
.i r' ■■'!*»■>< i r Įiii .i'iif i ir.

Laike nepabaigtų pilietinių karų bo1- , 19^0 m. rugsėjų
šeyikai visai neturėjo laiko arčiau užsi- Azijos tautų kongres 
imti Azijos klausimais. vo nutarta įsteigti j

r- Versalio taikos sutartis privedė kinų tobuliesiems lt y tania, 
studentiją prie didelių sąjūdžių. Japonams j niai paveikti šiaurė* 
palankūs Pekino valdovai už skambančių , studentai ir trijose < 
monetą^suteikė japonams tokių teisių, ku- lies vietose (Hanchaj 
rios Kiniją padarė ūkišku ir politiniu at- ngkonge) darbininku 
žvilgių japonų verge. Ta būklė dabar bu- Tais. ličiais me
vo patvirtinta pasaulinių valdovų. Kini- <larė pastangų per P< 
jos jaunuomenė neturėjo savo krašte nie- terijų, kad būtų užu 
ko, kuo būtų galėjusi jiasiremti. Todėl eijalintai santykiai; , 
lakstančių žvilgsniai, pilni vOtiės. nnkry ja suteiktų sovietų fl 
po i neirtų Basi ją — iš ten turėjo ateiti vo sodybas, gauti koi 
pagalba. kserių sąjungoje lygi

Būriais važiavo jaunuomenė į Mask- nais ir naudotis exte 
V?' — į ankštąsias mokyklas. Tai Stkrei- sudaryti nutartį visli 
ęė rusų «lė:uesį; jie pradėjo išlėto vykti į gvbės pagrindu. Iš ] 
Kiniją. 1920 m. Jfradžioje pasirodė pintie- tikta sa dideliu dVe 
M rasą agentai — žurnalistų formoje — susirinkusi kita d i p! r 
Pekine. Jie per keletą mėnesių pramoko “Rusija. nesanti vaisi 
kiniškai. įsimaišė į iidefigegtijos slnogs * pasitikėjimo; visa fc 
nius ir šnipinėjo. Tų pat darė kiti didžių- i hias įvykis *’ Kiitiet 
jų vidurio ir pietų Kinijos pajūrio mfes- • tartina ir jie nedavė 
tų darbininkijos tarpe. - ! sakymo.

Lietuvos Užsienių Prekyba
Italna kasdien. Aakyrua sekmadieniu* ■ 

PRENUMERATOS KAINA: Metams — MM. Pn- 
Imelų — 1150: Trims menesiams — $!••: V t šonan 
kuMyt TV ue. Buropojt — Metalus »7.M; Punel mo- 
— (Iii. Kodu* .CKl

Skalbimų kainos prisiunčiamo* pnmlkalarosu 
Bsadradarbtama lr kornspot dantama raktu astrą 

*** Ir neorMuntiama tam
^"^sdaktonus priima — nuo 11:M Iki 1S:M daL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

0 vaL po piek

“DRAUGAS”
L1TIHJAN1AN DAILY FRIEND

PubUsbed Daily. Bicept Hunday. 
SUB8CRIPTIO1«: OBs ¥«a> — ttz MootM

— ts.ll: Thrss Moatfct — >J.«: One Manta — fine 
Osuįi — One Tsar — «T.M: BU Moatka —Oasr — •to.

kdvnrtlstng ln “DRAUGAS“ brln«B kant rnantta 
Adfnrtlstot ratas on anpUeatloa.

*‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave^ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

KURIUO KKLIU?

23 d. Šanchajuje įvyko benjlras pasikal
bėjimas. Iš karto kombinacija su l>r. Sup 
Yąt Senu atrodė sovietų valdovams ne la
bai patogi. Jo partija būvio maža ir pro
grama visai netinkanti sukelti masių ju
dėjimui. Bet taip pat bilvo ir tokių jo 
programos punktų, apie kuriuos bnvo ga
lima kalbėti. Kol dar nebuvo sudaryta 
sutartis, buvo galima statyti savo sąly
gas. Jau tada buvo reikalaujama, kad bū 

tų pertvarkyta partija if pavesta griežtai 
sovietų vadovybei.

Be to, naujai pertvarkoma programa 
bendradarbiavimo atžvilgiu turėjo būti 
tokia, kad ja būtų galima patraukti dar
bininkų ir studentų mases ir jas panau
doti kaip sąmoningus klasių kovotojus ir 
propagandistus. Dr, Sun Yat Seno it“ jo 
partijos vardas atrodė šiant darbui pato
gus, nes jie, ikišiol naudodamiesi Kinijos 
pilietybe ir svetimšalių palankumu, pri
sidengę Įgulėjo bolševikų ngitaeijai.

J Parašė dr. jur. ir m^d. G. R. Kreitneris , 
a Išvertė Jonas Labanauskas

lž Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Daugiau busĮ

. ... .A .
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Klausimai ir 
AtsakymaiLenkijos Cenzūra

,Musų užsieny gyvenančių dienomis šiems Namams lak 
lietuvių, tautiškumui išlaikyti Į kyti pttsįuntė 3,00) lt. iš su- 
būtinai reikalinga jų gyvena- rinktų Pietų Amerikos lietu- 
muose centruose įsteigti Lie- vjanis aukų.
tuvių Namus, kuriuose kon- Apskritai DULR >ra pu-i- 
epntfuotuai vieši, visuomenių- rj’žusi, kiek galėdama, visuo- 
kai tautiškas vietos lietuvių w ,ietovių gyveB#lnu08e
gyvenimas: biblioteka, skaity- iru0Re remti savų Namų stei- 
kia, klūbas, susirinkimų, vai- lgįmę
dininių, koncertų salė, įvairūs- ________________
kursui ir p. Tokius namus tu- Katalikams netinka ir tu
si visi gerai susitvarkę, kultfl- kja 8pauda, kuri nors nestoja 
ringi išeiviai, kartais net ne- atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
žiūrint jų nedidelio skaičiaus, bet ir negina tikėjimo, nei 
Taip, pav,, visai nedidelis es- nesirūpina katalikų reikalais.
tų išeivių skaičius Rygoje tu- _________ -
ri gražius Estų namus. Tik Atminkime kad rūpinimąsi* 
lietuviai, kurių čia dar iš gera spauda ir platinimas jos 
prieškarinių laikų tiek daug yra vienas iš geriausių darbų 
gyvena, savo Namų neturi, Tik visas savo pareigas, ypač 
kaip jų beveik ir niekur ki- spaudos atžvilgiu, atlikdami 
tur neturi. Bet štai Buenos pasieksime ir sielos išganymų

Okupantų uždėti vergijos re- ^mimo sugrjzu. joks sugrj- 
? težini ant vilniečių priduos žimo leidimu leis ateiviui su- r 

J‘u! visiems lietuviams didesnio pa KŪžtb kaiPd ^kvotiniam iifli- 
,. siryžimo dirbti vieningiau ir ffrai^ul-
. laimėti kovų už savo teises ir Prašant leidimo sugrįžti, rei q 
48 branginamų laisvę. Prie to, kia prisilaikyti sekančių tai- 
* Varšuvos valdžia, 20 šimtine- syklių. \

10 čio despotas, negali tikėtis iri Aplikacija privalo būti pa- 
Dievo palaimos už daromas?! aiPsta nor» trisdešimts dienų 

’el mums ir mūsų tėvynei kasdie- išvažiavimų ir paliudyta
nines skriaudas. imigracijos valdininko arti- r

Vilniaus apylinkėse lenkai '"iausioj stoty. Kadangi p(h ‘ 
apstipė lietuvių kaimus iš vi- aplikanto legali* ■
sų pusių. Vilniečiai nusiskun- įleidimo ima gan ilgų laikų,

5 džia, kad lankai visur turi ap- .mirtina aplikacijų siųatj, 
statę lietuvius šnipais, kurie »°rs septynias "-į'

\ seka kiekvienų lietuvių žing- vait<‘s Pri«s ""statytų išvažia- -j 

•u snį. Lietnvių tenai dabar ran- vlm9-
dasi prikimšti pilni kalėjimai. Jei ateivis* buvo įleistas su 

g,v Vilniaus krašte dabar lietu- konsnlųrine imigracijos viza, 
nu- viV spaudos laisvė yra daug arba po liepos 1 d., 1924 m., 

labiau suvaržyta ir naikina- jam nereikia asmeniškiai vyk
ina, nei buvo rusų caro lai- ti pas imigraeijos valdininkų.

1 a kais. Už jnažiausį tautinį judė- Tas nereikalaujamas ir nuo 
ir’ jimų, lietuvių, vargstančių tų, kurie legalizavo savo buvi- 

***' žmonelių, laukia bausmė, kan- mų aktų kovo £, 1929, ir nuo 
rštų kinimai ir žiaurus kalėjimas, tų, kurie po sausio 1 d., 1932 

/ ' Adv. N. Valasina m., prašė, ir gavo, leidimus.
---------------------- • Toki privalo savo aplikacijas

) ManiUlIimn Clltortk i siųsti tiesiog > CommisMoner 1 IlGIJUlJllilIu Olllul llv of Imn.igration and Natūrali- 
■ * JE" EJk« 1 • zation, AVashington, D. C.

■1111 IU iv ETlwlQ ' į Jei ateivis, kuris .atvyko
______  prieš liepos 1 d., 1924 m., ir
Lie- linkybių, bet yra mūsų nuola- gyvena toli nno imigracijos 
tai-1tinės taikos politikos pasireiš- ofiso, atbia kuris dėl kokių ki

šu kimas, tos* taikos, kuri siekia tų priežaščių negali asmeniai 
Už-1 apsaugoti jaunų Pabaltijo* nuvokti į reika,ilfgų Vintų, ga- 

. to- valstybių neliečiamybę. To- Ii paštu pasiųsti aplikacijų
liau, savo kalboje Litvinovas imigracijos valdininkui. Bet r, , r • , •
nurodė pačio pakto pratęsimo tokiuose atsitikimuose reikia 

„ 'eigą ir baigdamas pažymėjo, pridėti afideivitų, kuriame tu-

vitaminu D Pienas
Visį mūsų KOSTUMERIAI galės gauti pradedant RYTOJ.

MS SVARBUS ŽINGSNIS PADARYTAS KAI GYDYTOJŲ DAUGUMA ŠIOJ APYLINKĖJ 

PATVIRTINA NAUDINGUMU

Į SP" NDULI UOTO PIENO
W A

Kaipo jūsų pieno pristatytojai, mes turime jūsų pilniausį pasitikėjimų. Mes suprantame, kad 
esame atsakomingi apsaugojime ir maitinime jūsų šeimynos, pristatydami gryniausias, sveikiausius 
ir mamtingiausius maisto produktui^' *

Pasižadėjome visados gerinti mūsų produktų naudingas kokybes — ne yien didesniu prižiūrėji- 
mta ūkių šaltinių, bet ir pieninėj vąrtojant naujas priemones užlaikymui pieno gryntųpo ig sveikatai 
naudingumo. V • •

Priimant ^spinduliavimo procesų padaryti piene Vitaminų D, mes ir vėl išpildome savo pasiža
dėjimų, dundant jums svarbiausi išradimų pieno dirvoje nuo išradimo pašteurisavimo.

Įspinduliuotas Pienas yra tas pats grynas, pastėurizuotas pienas, kuriam yra pridėtas Vitaminas 
I), paveikus į jį Ultra-violet spinduliais (tokie pat kaip saulės). Vitaminas D yra maisto faktorius, 
kiuris priduoda mūsų kūnams galimybę tiksliau suvaitoti kailių ir dantų darančius 'mineralus, kal
enimų ir Fosforą, kurie randasi pierte. ..-

’< • *.4< • ’<* ' . ' . . .A
Įspindul i uotas pienas apsaugoja, motinų ir kūdikį pirm-gimdymo ir lindymo periodu — ir 

ypatingai gelbsti užlaikymui jos dantų.

„ Sulaiko kaulų suminkštėjimų kūdikiuose/ kuri liga kokioj norint formoj, dabar paveikia nuo 50 
iki’ff) nuošimčių visų kūdikių.

Gelbsti augantiems vaikučiams išauginti stiprius, tiesius, kaulus ir stiprius, gerus dantis? *.

Turint galvoj, kad pildo vienų iš pasaulinių dietinių trūkumų, Įspinduliuotas Pienas yra tinka
mas visų amžių žmonėms. Yra tobulinusias visų žmonių maistas, o dabar tnri dar didesnę Vertę kai
po maistas. '•

INTERNATIONAL DAIRY CO.
IBIO So. Ashland Ave. Telephone CANai 2888

' . • I .... 1
fti antspauda įrodo, kad mūsų Įspinduliuo- {spinduliuotas ultra-violct spinduliais po li
tas Pienas \r apgarsinimai liečianticji jį yra Jnjį&) cense Wisconsin Alumni Research Founda- 
priimti Amerian Medical Association, Co- tįon po Steenbock patentu (U.S. patentas
mmittce on Foods. Na 1630818).

• z f ' ... .
Pasiklauskite savo gydytojo. Jis išaiškins jums smulkmeniškai didelį reikalų turėti daugiau Vita

mino I) jūsų dietoj, ir kam yra reikalingas .piene.. z
■ į •

Iliustruota knygutė DYKAI, pareikalavus.

PAVASARIN I S
DRAUGO” PIKNIKAS

VYTAUTO DARŽE
115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės,

^boss i J15T EARbn<u 
ACOLLK* ttXkXT»UN*«U. 
Mb ME MOfcfc HAfcM į 
TMAM - GOOD —'NHAT/g 

<t> vou 7 >fl

OH X DON’T KM0N— TP 
ttUTve REALLN GOT A»C, 

TOK. INNOU,NO COK.LU 
044 KtEP SA

i* z

6EF TSfc
planhed fxU- mm 
ufe nr-OO 
T’ČOLLBCM >

Ui 6QLL>‘

r LL ASK T4. 
E4SS AfSOUT 

»T U

».°°D



Antradieina, baland. 24, 1934
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JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland A Vietine,

WATERBURY, CONN.

Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATEKBURY, CONN.

AIIKnę l*r ncnm*tt* narių jį iš ankstoj Jisai statė naujų seminaru
AUMIu j užsisakė. ' "■ P jų; Hgonmsa garino ir didino;
----------------------• i ftvkdtifvi - steigė naŠtaltnamins bei na-i

B Marianapolis. Pastaromis oviKunys pavargėliams, kūdikiams
dienomis mūsų knygynui pa- Kolegijos sviedinio (basebo- įr paklydusioms merginoms 
aukojo knygų p. K. Dryža iš |O) ratelis sparčiai ruošiasi Vienu žodžiu, jo ganytojiška
Pliiladelphia, Pa., ir taipgi prie sviedinio sezono. Kasdien' ranka palytėjo visus svarbiuo-
Petrauskas iš Bingliamton, daroma praktikos ir pratina-* yįus meilės bei doros ir moks-
N„ Y. x , masi prie sviedinio taktikos.! lo šaltinius:

Kolegijos vyresnybė nuošir- Pramatoma, jog šiemet teks' Laidotuves.btivo iš Šv. Juo
džiai dėkoja tiems gerada- susiremti su smarkiais rate-izapo katedros, bal. 17 d. Da
riams už prisiųstas knygas. liais. lyvavo kardiriblUs O’Conrtėll iŠ

Malonu pažymėti, jog atsi- • Pirmas žaidimas įvyks ba-; Boston, keli arkiyyskupai, 10 
randa rėmėjų bei geradarių, landžio 26 d. Marianapolieeisli vyskupų, daug pralotų ir apie 
kurie remia Kolegijos knygy- susirems su “Nichols Junior 700 kunigų. Lietuviai kunigai 
nų bei muziejų dųpildydamį ji College” rateliu Dudley, Mass.’ dalyvavo visi.
knygomis bei dovanomis. \ i- V’isi laukia tos dienos, nes tai Iš pasauliečių, dalyvavo Co- 
siems esame nuoširdžiai dėki- bus atidarymas sviedinio sezo-! nneet. vai. gubernatorius sū 
ngi už paramų. Ir kitos dova- no. Geriausio niarianapoliečia- visu savo štabu, ir šiaip jau
nos bei aukos bus kuo malo- ms pasisekimo. daug aukštų žmonių katalikų
niausiai priimamos. Kaip kartų minėjau, Maria ir nekatalikų.

Liūdna žinia napolio sviedinio rateliui va- Mišias laikė naujas Hartfo-
. dovaūja J. Rakauskas, o janaudo vyskupas -Muurice McAa-

13.d' gau*a lluJ-'j padeda daug J. Kundrotas lifte. Pamokslų sakė J. E. ar
žinia, jog mirė J. k-. Hart- ratelio kapitonas B. Ivanaus* kivyskupas Murray vaterbu- 

ferdo, tonu., vyskupas J. Ni- kas Įkį ^į0£ vkskas geraį «©. dabartinis St. Paul Mi-
•lan. Marianapolieciams šio ga- kasi, 0 laK paklaus© nuo mi- nn., vyskupas. Mišioms tarna 
rbingojd ganytojo mirtis Už- vadų. ; v'o kunigai.-Prieš-Mišias ir po
davė didelio skausmo, nes ve- St. Aleksandravičiui (L. K.} Mi$ių buvo kunigų ,procesija 
lionis buvo didis Kolegijos bei --------------------- - _ nuo Aetria Life Insurance Ko-
kongregacijos geradarys, daug lęjNj UlMrnO i Į UW6 n.panijos Mmų. ±ai buvo la
ku,, jai pataręs ir suteikęs rei- ISRILRIlNUUd A. A. II O fcaį Aetnft Ufe

ivV° h" KUPO JONO J, NILAN vritadjl fr Bažnyčiai. N-
nyjzuiu * b . MSlfiTlllMflftl apšakėma Aninia žmonių darė

Balandžio 16 d. Kolegijos LAIUulUVEd nepaprastų įspūdį,
koplyčioje atlaikytos gedulin-! -—7—— \ Laidotųjų buvo leidžiamos
gos šv. Mišios už J. K. velio-1 Hartford, Conn. — Velionis per radijo, 'taip kad net anl 
nies sielų. Visi mokiniai bei buvo Hartfordo vyskupijos vy.ūkių žmonės kftoaiškiausiai gi- 
namiškiai garbingąjį ganytojų skupas. Kunigu buvo daugiau rdėjo Mišias, pamokslus bei 
prisiminė sav0 maldose. , kaip 50 metų. ir vyskupu 24 apeigų aiškinimus. Anauneerk

x 1 duetus. Tai garsus rekordas., fttivo kun. M. Brady.
entų v M ' Velionis pasižymėjo nuošir- Valionis palaidotas -sulig jt 

Balandžio 14 d. įvyko Stu- jumu; .nusįžemjnimUi buvo v. noro.: ne katedroje, bet Mounl 
denių Organizcijoz kun. Ku- bMo St. Benedict katalikų kapuo
dfrkos, JI. I. C., kuopos susi- ,icliiT. ieklius ; galima se.
rinkimus. Mat, artinusi Stude. jo |ielilvianlflob i\n«lų laikraščiai kuo pia
ntų Organizadjoa semias, to (|o MarijoIwn,s įsistei Sausiai laidotuves aprašė, ut
dėl reikia prie jo tinkamai pri-\rlį Conn vy8kupi^je vaizdus laidotuvių dėjo.
sirnfeti. Marianapolio Kolegė " B(j )tetuvia,|a.' ;eikjaT0 Laidotuvės nekatalįkąms d. 

. JOS kuopa, teks atlikti svar- . |>aKalbos p ,ietuviq vė progos gėrėtis gražiomu
blausius šio suvažiavimo rei- k į9ventA Ypatingai Wa Katalikų Bažnyčios apeigomis 
kalus. Išrinkta kelios komisi- (erburio lieturiams buvū gr_ Teko sužinoti, kad nevienas 

■ jos, kurioms pavesta rnjilntis vas .meil6s įr sulirūplaIm0 protestantas pareiikėnoro to 
visa seimo tvarka bei svarbes- . Davž leWim ne, pti kataliku. Cto, gal, tik jan 
mų reikalų atlikimu. r. „ . . ,mo dalykis, kai mes, katali

tmviii dakiabaii
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFsyętte 8067
Tel. GROvchlU 1506

GYDYTOJAS Ir'CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Are. netoli Ked«te)

Valandos: nuo I iki 8 vai. vakaro 
Šaradomis Ir nodėllomls parai 

sutarti

>e: 2643 W. 47th Streel
r IMT t popiet. 7 Iki 0 vak. 

Nedėlioja parai sutarti
• D E N T I S T A S - ' 

4204 ARCHER AVĖ.
eorner Sacramento 

al.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak,

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
▼aL« S—t Ir 7—• vgL vakare 

Res. 2136 W. 2<th St,
TeL CASal 0103

Office Tel. Wcntworth 6 330
Res. Tel. Hyde Park 3395

GYDYTOJAS Ir CHIftUGAS 
2423 W. AtAKOL’JETTE ROAO ., 

Vai.'7-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-17 rptS 
Nedalioj susitarus

Office Phone
PROspcct 1028

Res. and Office, 
2359 So. Ix«vltt St. 

GANAI. 0709
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak. 

Išskyrus Seredoms PHYSICIAN and SVRGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to f P, M. 
Sunday by Appolntment

D Z S T I I T 4 4
2201 w. Oermak Road

(Kampai Lsavltt M.) 
Valandos: Nuo • iki II ryta 

Nuo IMI vakar* 
Beredoj parai iratartl

Orghnizacijos ženklelių klausi- Lietuviai ture 
Hių. UžgyTė ženklelių reikalą savo maldose,

DR, STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So.. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo ( iki 8 vak. 
Nadėllotnls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIcvard 7820 
Narnų Tel. PKOspoct 1930

Pis.engvlna aklų įtempimų, kuris 
•st. į priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo ūkių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštj, atitaiso 
trumparegystę' ir toliregystę. Priren
gia teisingai- akinius-. Visuose atsiti
kimuose egsatninavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias ‘ klai
das, Speclalė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedfillbj nuo 10 iki 12. Akinfų kai
nos per. pusę pigiaus. kaip buvo pir- 
mlaus. Daugely atsitikimi; akys ati
taisomos lie akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4718 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Pitone lloikevnril 7RKS

OIDfiLE EKSKURSIJA
I LIET UVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie 

Populiariu Ksbininiu ©srlsiviu A

Valandos 1—3 Ir T—• vak. 
Bsrsdomls Ir Ned«l|osnls pagal sutast

REZIDENCIJA
6631 S. Califoraia Art.

___ Double Aciion. TeL BOCIevard 7942
Kiekvifeno kataliko tūri bū

ti didžiaubias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška sjiauda. 
kad ji pasiektų Visos tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spailda būtų išmesta 3 ka 
talikų tarpo. z

DE N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 6tr«et 

Vėl.: nuo 9 tkl 8 vakar* 
8*r«doj pagal sutarti

Išplauks ii New Yorko

LIEPOS 12 d., 1034 nu,
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą 

/ ' TRECIOS KLESOS KAINOJ:
Iš New Yorko j Klaipėdą..............s..... * 97 50
Į abi pusi — į Klaipėdą ir atgal... ..... H6700

jegga Fvfrr. Tttnu

DU, BfflMLK SEGAL Ofiso TeL VICtory MSS

GYDYTOJAS I* CHIRURGAS
3147 8o. Halsted St

Ofiso valAndns: 1-4 tr 4-4 vai. tkk.
KeaidenoUoe Ofisas: MSS W. SltA S* 

Valandos: l*—14 ryt* ,
SsMdarnls b N«d«11oml* pigai •atarti

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

S lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS: . " 
Nuo 10 Iki 11 vai. ryta nuo 4 iki 4 
vpL po pietį) ir nuo 7 Iki 4:10 vai. 
va*aro. Nedėliorais ano 10 lkf 14 
valandai disng.

Telefonas MUHray 2890

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų t 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampu lįst Strost 
Valandos: 1—4 popiet, 7—9 vai. vak. 

NedAlfbmls tr Ovontadlenlals 19-.-1I

fili informacijų Iraiplito* j:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

IS31 SOUTH HALSTED STHESa

NecldeCKUja MM So. Artoelm. avs 
Valandos: 11 ryto Iki 4 poplst 

I lkf 4:40 vakare

COSMOPOT.tTAN TRAVFL 
SFRVICF

Pro/,. J. AMftRAZIRJUSI 6S Granj St, Brooklyn. N. Y.

A. 8. TRPCIOKAS
197 Adama St., N«warfc, N. J.

JOfTN SFKYS
4 U Park St., Hartford, Conn.

VTKNYBF TRAVEL BURBAU 
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.

6. A. KYBĄ 
AMFRtKOS LIBTUVTS

14 Varnon St., WoKaatar, Maaa
ATLANTIC TRAVFt SFRVICB 

K. SIDABRAS. Pnm.
342 W. B'«ray, So. Boston, Ma...

PETBt BARTKEVIČIUS , a
•78 N. Mala St, Maoaalb, Maaa.

MR. PAUL MOLIS
17 JO—241h St. Datroit, Mirti.

LITHUANIAN NFWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
17)9 A Halatad St., CMrato, III.

OHIO LITHUANIAN PUBL1SR- 
1NO CO. DIRVA 

K A KARPIUS 
•820 Suį5|W-Ava, ClmlaaA O

MR. C. J. VMHNR 
a 201 J Carsn^g^^ittahiirth, Pa.

MR. A. VARASIU^L
206 Alt Nationa BSRSaildina 

1200 Canon St., P«Ursh, Pa.

GYDYTOJAS IR CHIRURCLkR
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0038
Ofiso vai.: 2—4 Ir 4—1 p. m.
. Nedaliomis pagal sutarti

ųrynaa ^rttmuus tomo Matai 
nlaikjlm* MloS' 1 pmklas aikuni 
— fr 4>as«lblamt« Prl« Kr.»«ni 
pulkit. dadarvlaU, Ir HMrltnu i 
mo bavatk staBuklInsal pmknl 
visokias odos IrKaclJaa. kaita 
lo ardymo. ypptybda retai ra n. 
mos kttoar gyduolėse, Vmos vali 
nyeioa utlalko—S4c. S0c. U, T| 
tlnvftl tvirtas Z«m». Du nyk 
romi raiMitataJ 81.M.

TeL Ofiso BOUlsvard 5818—14 
Res. UCtorj 2348 I

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVS
Tol. YARds 0984 

Rra.: Tol. PLAia 82UO 
VALANDO8;

Nuo 14-12 v. ryto: 4-2 Ir T-4 v. 4
Ifpd4)dloafats nuo Į4 1%| 14 dlsnh

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 VVEST 60th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valandos:
2-4 popiety nuę 6-8 vakarais

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

GYDYTOJA8 tr CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street 

ROOM M4
M ir ’-r ▼Me*'*

ŠAME BPICF 
AS 43 YEARS AGO

ounres
for
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Diokie Burns - Burinskas, kpris parodė nepapras
tus gabumus kaipo kumštininkas. Grand Rapids, tė- 
mykite jo pažangų šiame sporte

LIETUVIAI ČEMPI JON Al
Grand R&pids, Mich. — J-

vy kuriam CAO boxiug turna- 
mente šiame mieste, čempijo 
nų tarpe buvo apvainikuoti ir 
trys lietuviai.

John Alitehell — Verksnia,

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
r • ' »' A* < •

Vyčiai in corpore eis prie šv. 
Komunijos. Po Av. Mišių p.v 
rup. salėj turės bendrus pus- 
i yčius. Pof pusryčius kalbės 
teisėjas Einu ir kiti.

nugalėjo Pete Grego pavbloki-, gruma — vaidinimas. Be to, 
damas jį antram rungtynių pc jaunįmnį kalbės jaunas kimi- 
riode ir laimėjo 160 svarų di-1 gas misijonierius — marijonas 
vizijos titulų ir karūnų. Pra-'įg Marianapolio kolegijos. Tai 
džioje atrodė, kad šios runglkun Morkūnas, M. I. C.
tynęs bus smarkiausios. Mit- 
chell - Verksnis antram punk
te baigė rungtynes visu smar
kumu, laimėdamas “technical 
knoekout’u”.

Antras lietuvis laimėjęs • ee- 
mpijonatų buvo Charles Green 
-Grinius. Jani pasitaikė laimė 
ti čempijonatų neiškėlus nei 
piršto. Gydytojai nedavė jo 
oponentui leidimo kumšeiuotis.

Trečias lietuvis likęs čempi 
jonu buvo Dickie Burns - Bu- 

j rinskas. Jo laimėjimas buvo 
j įdomesnis tuomi, kad oponen- 
i tas kumštininkas buvo kairia
rankis, t. v. kumačjavosi kalu’

s

buojasi, lųul patenkinus jauni
mų. Visi iŠ anksto kviečiami 
dalyvauti.

Katlauskas Jurgis. Kilęs iš 
Alytaus vai. ir aps. Tarnavo 
V. S. A. kariuomenėje. Gyve
na Chicagoje.

Kavaliauskas Antanas. Ki

J Šv. Onos draugijos card 
Vakarui ruošiama graži pro party atsilankė daug žmonių.

Vtsilankusieji gavo skanaus

Lietuvių Studentų šokių 
Vakaras

Vakarus numatytas gegužės
26 d. Komisija stropiai dar-! parapijai.
 ... ...

užkandžio, o laimingieji ir do
vanų.

Kadangi oras eina šiltyn, 
vėl prasidės įvairūs išvažiavi
mai, prašomi juos remti. Ne 
tik linksmai praleisite laikų, 
bet padėsite.ir draugijoms ir

RADIO
"Šiandien 7 valandų vakare J 

iš stoties WGES eis regulia
lv» iš Šiaulių miesto. Gyvenoje a„tl.ai,il!nio ra(lij„ 
Chicacoie. • kurioj dalyvaus L. Sabo- IChicagoje.

Kmieliauskas Jonas. Kilęs
iš Alovės vai., Alytaus apskr. 
Gyvena Chicagoje.

Rutkauskas Razmas. Kilęs 
iš Aluntos vai., Utenos aps. 
Gyvena Chicagoje.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

ma,
nienė, Saurienė, K. Sabonis,
A. Čia pas, Peoples Parlor kva- , 
rtetas ir duetas. Dainuos nau
jų dainų. Kalbės ])r. Rakaus
kas ir stud. L. Labanauskas. 
Bus daug pranešimų apie pre
kybų ir kas lietuvių veikiama, i 
Be to, bus gražios muzikos.

: a. a.

IN8URANCB

NOTARY

PUBLIO

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

.. , R £ A Ii 'E S T A
.’ SIUNČIAM PH4IGU8 J LIETUVĄ. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRI8IRAŠYKITE j MŪSŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kaino-. dar žemos Mldland'u 
nauji iM'rnmnentai dėl ta-ariu:

. REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo — 
f ingot wave—50c; Shampoo - fin- 
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha 
mpoo - nrarcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4188 ARCHER AVENUE
TEL. LAFAYETTE 1839

STOMACH 
Ulcer Powfler

\

TeL LATayette 1083

%

Kas atsineš š| pagarsini- 
ntą gaus |M-rmaneiit 
5Oe pigiau negu papi

warc 
i rastai.

Tai yra geriausias—vienatinis vais 
tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK $150

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street Chicago, IH.
TEL. VICTORY 7386 7048 .

A. F. CZESNA’S BATHS
• w

TUllKIUROS, R| HTAKOfl SCIiFERIN^S VANOS IR EI.EKTROH 
TREATMENTAI 

MredKkl mankfelMtnal Ir rMtlroa Wu«i*4 
TrMtmantal visokiu ilgu. raamatiamo. nervu atltalurrro. Kailio

it taip toliau*. «u elektriniam prletaiaala Violetiniai Kaulės Spin
duliu treatmental. -

Minerallnėa, nu I f erinė* vanea duoda dMRauat. kraujo cirkulla- 
oijo, kuomi galima tdklgelbėtl nno vtdbklu ligu- 

Kalhbarlal dėl pergulėjlmo.
lietom skyviun atdaras utarftfnkato mo 8 Iki 1S vai. naktie*.

1657 W. 45th Street
Karnom so. ramina su Tel. *

NORI GLAUDESNIU 
SANTYKIŲ ‘

UNIVĘRSITETŲ BEI KO
LEGIJŲ LIETUVIŲ STU

DENTŲ KLŪBŲ BEI 
DRAUGIJŲ ŽINIAI

Pasiremdama Studentų At
stovybės pageidavimu, Pasiun
tinybė prašo A. J. Valstybėse 
lietuvių studentų, klubus bei 
draugijas pranešti jai reika- 
liųgas žinias šiuo adresu:

Lithuanian Legution,
2622 IGt’n St., Northwest,

\ VVashington, D. C.

Vytauto Didžiojo Universi
teto Studentų Atstovybė Kau- i 
ne pareiškė noro sueiti į giau- 

tik atbulai, dešine ranka pir-1 desnius santykius su A.'J. Va- 
myn. Šitokios rungtynes daž- Į universitetų bei ko-
niąusiai baigiasi kairiarankio j ,egijų lietuviais studentais, 
laimėjimu, nes nedaug yra, !Siekdailia kalbai|io tiksio, Stu-

• w « w • • • • i -*». _ v ’o iš dešinės pripratus, sunku 
yra per tokį trumpų, laikų iš
mokti atsispirti. Bet Burins
kas nei nesustojo pagalvoti a 
pie tai. Nuo pat pradžios, be 
paliovos davė Wisnewski’ui 
daug rūpesčio. Antram ir tre
čiam perijoduose nesykį supu
rtė Wisniewskį. Tik oponente 
narsumas ir išsilavinimas iš
laikė jį iki pabaigos. Sakoma, 

į ir rašoma, kati tai buvo ge- 
i riausios amatorių rungtynės 
Grand Rapids mieste.

Įdomus dalykas. Pradedant 
' rungtynes, visi rankų plojimai 
ėjo Wisnewski’ui: Iš Burinsko 
tik juokėsi. Baigus rungty
nėms visos ovacijos ėjo Burin- 

! skui už gerų pasirodymų.
Dickie Burns - Burinskas y 

ra pasižymėjęs sporte nuo pat 
mažens. Tėvai buvo lietuviai 
akrobatai. Dar mažas būdamas 
Dickie važinėjo su tėvais po 
kraštų, vaidindami teatruose. 
Praėjusį rudenį jis pasižymė
jo futbolo lošime Union High 
.School, Grand Rapids. Visi 
pripažino jį geriausiu futbo-' 
lininku Grand Rapids praėju
siais metais. Be to, jis lošia 
basketbalt ir yra geras plau
kikas. Neseniai pradėjo kumš- 

. čiuotis kaipo SS. Petro ir Pau
liaus parapijos reprezentantas, 
j Pirmose tumainento rungtyn*"- j 

sc supliekė Al Kregcr, o se- 
’ kantį vakarų sumušė Johnny
! Cichon, Davis Tech futhollo| . .
Į žvaigždę pirmam periode.*

Vėliau Dickie Burinskas su- 
. mušė Frank Kurylo taip, kad 
tam prisėjo vienų naktį pra- 

į leisti ligoninėje. Per visus tris 
; vakarus Buriuskų publika pri- 
Jėmė didžiausiom ovacijom.

Kumštininkas Dickie Burns 
Burinskas yra nepaprastai sti 
prus. {Sveria tiktai 147 sva
rus. Tikimės, kad šioj sporto 
šakoj susilauks gražios atei
ties. . ' i

dentų Atstovybė, visų pirma,

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomi šie asmenys, gyve

nantieji Amerikoje:
Bartulis Jonas. Kilęs iš U- 

kmergos aps. J Ajnerikų išva
žiavo iš Rygos. Gyvena Chica-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

KpedalUUI UkalBBc ir išdfbl- 
nie visokių rūsių pamluldua ir 
grabitunlufl.

Mib<u Šeimyna .cpeclalirnoja Šla
mi* darbe per SeAias kartas.

Veskite paminklų reikalus tle« 
štai ou paciaio įsillrb^jalr

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE J

Vienas blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 80 i i 
BELMONT 3485

Office: HILLSIDE 3885 
Viucent Roselll, seer.

GA8SINKINTES
“DRAUGE”

pageidautų žinoti, kuriuose u- goję. O
uiversitetuose bei kolegijose y-1 Berenis Pranas. Gyvena Chi- 
ra lietuvių studentų klubų beijcagOje.
šiaip draugijų ir tų klubų bei čaikauskai Juozas ir Felik- 
draugijų adresus. Įsas. Gyvena Chicagoje. —

VENETIAN MONUMENT CO.JNC.

GRABORIAI t
-k-

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauja talfetUvėM kuoplgiaunla 
Reikale meldMtf atfttftaMktl, e totno 

darbą būsite užgani-dfutl 
Tri. CANaI 231* arba 1518

2314 W.23rd PL, Chioago

1439 S. 49th Ct. Cicero, Dl. 
Tei. CICERO BT87

SIMON M. SKUDAS
AR A BORI OB IR BAIRASUOTOIAfl 

Patarnadm*. gerai- tr nebrangus

716 V. įeth St.
'sBLMsMfc— utį -

J. f. RADŽIUS
____  Ino.

LIETUVTV GRAMORlUl 
Palaidoj* «8 118.08 lr »u»MlM 

ModertMM koplyčia dykai.
MI W. 188 M. TeL OAKM 8H8

■**• ■

L1101P
^ĮR^LĄIBOTUriŲ

1646 W1ST 46th STREKl
8**8—84t8

GRABO!

Telefonas YABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama* 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETmT
GRABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WWST lfith 8TB&BT 

Ciooto, Illinoia 
T»l. CICBttO 21« b S68-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

330? Lituanica Ave.
Tel. Boulevard 4139 

- . -mi , ...... ,
m LAJUM* Mlt. J. UuIevTčtei

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

r- V
Ambulance Patarnavimas Dieruj ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metę 

4605-07 So. Hecmitage Avenue

V

•JI-

GlCtlU) BM
SYRBWICZE

ORABORTUa '
Lalddtavfca. pŪBM Batarnartmaa 

gallmM *8 08.88 
KOPLY0IA DYKAIUM & ĮOi*. Ąt|. CUm.

ratarnauia CkL 
eagoja lt api^la- 
Mje.

Dideli to graM
Kapiydle dykai

ArcAm An.

J.J.BAGDOMS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:
‘ ■■ :■./>' : • ‘: V;,'• ' •• * A

Tel. REP. 3100
2306 W. 6SmI St,

MM

UOZAPAS EUDEIKIi
mm | R mm

TfiVAS M
JEIGU BORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LA1D0TUYB81....I... fAMAUKlTK..... .Wl
REPubiic 8340

5340 So. Kedzie Avenue
pačiu r.rdu)
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Ant radistus, bai and. 24 j 1931sas—e=*

J. Jasevičius ifi raštininkystėa rašyti prie Susivienytų kuo tikslui, o uis 
išmestas, gi šiume suspenduo- daugiausiai jaunimo, dnfbuo- piga i lės. Prud 
tas šešiems mėnesiams. *Suspe- tojų ir visų šios kolonijos i» kare. 
mluvimas tai įsjiėjiinas. Jei teligentijų.
Jusevičius nesiliaus Susivie- ? (Sfera būtų, kad į mūsų ko 
nymo narių šmeižųs, bas iš- lopijfe ir į mūsų kiloptf persi 
mestas iš organizacijos. keltų Apskritfrš gydytojas ge

Prisiminta. apie mū$ų orga- rb. Dr. A. G. Rakauskas. Dr. ,vi 
nizacijos vajų, bet, nesant iš Rakauskas Susivienymo U>Qjjd 
Centro jokių nurodymų, nebu- kuopos kai kuriems 'nariam*'! puotos 
\o galima daug kų svarstyti. i| daugeliui Brighton Park lie;me nti<
Kitos kuopos susirinkimas į-# tuvių savo profesiniu patarna nui ki 
vyks sekmadienį, gegužės 6 vimu gražiui užsirekomendavo didelį

Misijonieriaus Užrašai. Pa
rašė kun. Richard VV. Alex 
ander. Vertė Broliui Marijo
nai. Pusi. 188; kaina $1.25,

Sv.. Teresė Vaikelio Jėzaus 
Parašė Dr. V. Padolskis. Pusk 
112; kaina 50c.

Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus 

Novena. Kaina 10c.
Gyvenimas S v. Juozapo. Pu

slapių 56; kaina 15c.
Giesmynas. Paruošė kun. J. 

Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496; 
kaina $2.25.

Apie Kristaus Sekimų. Pusi. 

384; kaina $1.20.
Mąstymai apie SvC. Jėzaus 

Širdį. Iš italų kalbos vertė J. 
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; 

i kaina 35c. , »
Švenčiausiojo Jėzaus Vardo 

dr-jos Įstatai. Vertė kun. P. 
Saurusaitis, su apdarais. PusL 
120; kaina 60c.

Mišių Auka. Parašė kun 
Juozas Jasevičius. Pusi. 88; 
kaina 25c.
..Stacijos ir Graudūs Verks 

mai. Pusi. 62; kaina 10c.
DRAUGAS PUS. OO., 

2334 So. Oakley Avė.

PADĖKOS
ton Pairk. — Baland- 
, parnp. mokyklos ka- 
fgyku J.. R. K*. A. 
ipos Mėnesinis susirin*

uadislo- 
Į (bai. 8 
Įioje) ii 
p tariu 
Į. klebo

FutumcSmagu būtų dažniau ti mūsų organizacijos labui. žy 
gerb. klebonų matyti kuopos Atminkime, kad Centras ski- 
susirinciinuosę. / 'ria djdeles dovanas tiems, ku-

Mūsfa kuopia gerai gyvuoju rie daugiausiai narių prje Su- 
ii visiĮnųriai gražiame sutiki- sivienyino prirašys. Didžiau- 
hie dariiuoasi. Tik paskutiniais šia dovana -r- $100.00. Gerai 
laika i.4 turėjome nesusiprati-- būtų, kati toji šimtinė atra
kau suj buvusia kuopos rašti- žiuotų į Brighton * Park pasjro 
ninkuJJ. Jusęvįčiu, kuris ko- kurį nors 160 kuopos narį. Su- rii 
munistįų lailtraity pradėjo pu’ si rinkime, pasitarsime, kaip bu 
rvinti katalikų darbuotojus,- tų įvykdinti*. Brighton ,Park pa 
dvasiš ajų ir Susivienymo na- kolonija didelė. Čia daug su- vii 
įrius. ' ’okiu pasielgipm Juse- augusių, d<ug jabninio, tik su 
vičius bandė" užtraukti ant reiklh supažindinti' su mūsų si( 
mūsų Įuopos didelę gėdų. Tik orgUbizai-ija ir prirašyti prie im 
laimė greit apsižiūrėta. Pir- Susivienymo. Per šį vajų lai t i 
miau įvykusiame susirinkime būna mūsų pasiryžimas — pri-

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
VAKARAS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS TIKTAI 
PER DVI SAVAITES

LIETUVIŠKŲ REKORDŲPranešimai
Bridgeport.. — Moterų Pi

liečių ALvgos susi r ink ynos į- 

vyks trečiadienį,’ balandžio 25 
d., IMlovvship House, 831 W. 
33rd PI., 8 v. v. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti,

Stella Wcdman, raštininkė 16147__Katriutės Ir Klaipėdos polkos. Mabanojaua Liet. Matnerta orte.
16151—MlelafttrdystS ir OI, Berneli vienturėli. K. Menkejionjuiė 
1615d—Saulutė tekėjo ir Ganėm Aveles. K. Menkellunlutė ir . v • į 

gtankunoa į - .
18158—Stą naktelę ir Atnefta diedad kukulių vledrų K. MenkeljanlOtė 
'■ ir Stankūnas. * .
16162—Zanavykas Ir Onspadinė aną diena. Pennsylvanljoa angliakasiai 
16169—Kur tas Šaltinėlis ir Prirodlno «cnf t mon ės. M. Petrauskas 
1617'S—Čigonai lr- Vakar-vakarėli. Budriko Radią orkeatra .
1(1174 -Bernužėli nesvoliok ir JCIsin rjamel ro-akislu. M. Petr| užkas. 
16178—Karolina ir r-anemir fa polkos VVorrcsterto Lietuvių orkestrą 
161 84—Užburta Pilis polka iV Modemiškas k'u-injpakojls. Budriko ork. 
161R9 -Kunisuuda ir Pelėda polkos. VVorrerterio Liet. orkestrą ■ , < 
16197—Merginų bėdos ir Vaikinu t-ėdrs A. Vanagėlis ir J. Olšauskas 
16198—Paklausykit ir Kelias-Vieškelis. Olftauskas Vanagaitis 
16207—Charllo Juškas ir VVorcpsterio polkos. Dirve'lz lr jo orkestrą 
16222—Arto,lauš daina ir Svaionių naktys. Stasys Pauras 
|«2? i-—Kazokėliai ir As u* Jflrų, Va na salt i'j ir Olftanskns 
16230—Pa* darželi ir Žydelis IA Vilkeviftkio. Juozas Babraviėius 
J6239—TvVf'i. Ivkiei Ir Zziedukas. Vyru oktetai*.
16241—grupakas. po'ka ė- l.iet-’vos prezidento r»ar*ss..Liet. Vioftb. or. 
16266—ArOio’lDial pamatai ir Mokslas dnrbas. K. Pauras ir J. G irai tis 
16259—Meilės nedainuok ir Aukso mik’os. Puurss P Ciraitls 
16274—AS. morg-.iė KrJnn’i'jkns. V. Mickus l.r Oną Raullnaitė 
14275—’MHl Inta ir dirgelis. Vincas Niekus ir orkestrą
16277—l.letuvlftkas popuri ir Himnas. Lietuva, Tėvynė Mūsų. Kauno 

chorus •
16279—Karininku Fok.-trotos lr Narfti iftiego. Lietuvos vie*b. orkestrą 
16986—tęnnHinlnkus if t'i liepajiepelė. Juozas Olftauskas 
18239—^Gccr.tė Raiboji ir S-ipintiu dainužę. V. Tamkiutė ir Ą. Išla

kiu! • •
26024—Pamylėjau vakar ir Vai varge, varge. Kastas Sabonis 
26054— Keil rer e'sus ir Bari .v-, Vanagaitis
24O«4—Agota ir Mes geri žemaičiai. A. Vanagaitis , ,
26070—Dzuktt kraftlns Ir Kudlius. J. QIAnuskas ru Kank'lų akomp. 
26072-yPkvoi! Ir S' n:.s bernas. Vanagaitis Ir OtAauskas 
26091—Gidą gnide'lai ir G-uŽus bernelis. K. Rakauskienė 
2607#—Vai' kilk i n ir Brazilija. Antanas Vanagaitis .
26°*’ ~<Sru*u" bernelis ir Gieda gaideliai, Olšauskas ir Rakauskienė 
26095— Smukioj vainikėlis Ir KurNeruunas Ir l>auguva. J. O'ftauski* 
2’?*?- K?,n m#n anksti kelti ir Ant kalno malūnėlis. J. Olftauskas 
ZSftTR—Of ktt* sodai ir Tris dzienus. Kipras Petrauskai

Tr0'“ ,$Ul <r Be.rnu.'C'l nesvoliok. Kipras Petrauskas
XaK°‘‘s v?,cj?\’r..21 ka^J!n'ė. Pndriko Radio Orkestro.

5®"ir“Ea*‘ftnP r ? Budriko Radio Orkestrą. -, • ‘
ka;a,a,’!s fS 4 ,ta,al- »<• I’nžarskls ir Budriko orkestro. 

3003—Dzūkų polka Ir Lietuvių Radio Melodijos. Budriko Akordiąų

NUŠAUTA DU POLIC- 

(. MONAI

Broailvicw priemiesčio vic- i 
noj smuklėj nušauta du polic-' 
ikonai; Bskorleyrriestelio po- Į 
Ikiijos viršininkas K. Mnrray 
ir BroaJ5vivw specialus polic-1 
monas Ashhacker.

Kaltinamas smuklės savinin I 
kas, kuriam poliemonai įsakė 
savo smuklę nokti uždaryti, i 
Tačiau jis neklausė.

12 tūbų 1934 CKDSLEY Radio trumpųjų ir ilgųjų bau- 
ęų. Pagauna visur, vertės $80.00, dabar $49,00
Z fųbų radio, 1934už ..........................$29 OO

pl8.00 Majestic Radio už :.............. $0 SO
3 tūbų RCA Vietor radio už ____  <29.00
Kertitb Kadro ir vietrrtla krūvoje už....... $49.00
10 tūbų Stetvart Wamer radio už......... $49.00
Philco radio 11 tūbų vertės $150.00 už..’.. $70.00 
Automobilių Radio^O tūbų už. . .*■ U?. . *. ‘19.50

SKALBYKLŲ PięUMAI
Vartota MAYTAG už t.......  ‘49.00
FederaI vartota .................. ‘15.00
Pecrless nauja ... A. 7... ‘37.00
Weatingliouse ............... ‘49.50
Tbor .................... • •.......................... ‘49.50
Apex ................................. <49.50
Elcktrikiniai mogliai-prosai po.. $19.50, $29.50, $49 50

ADVOKATAS 

W Moaroe St.. pne Clark 

reierouo* MfAte nu»o
• » ryt. iki t> pupini

220] W Cennafc Koad
r*»nedėli<<. aeredur u Pet»m«. 

vakaran * -ki » 
lelefolOP OAMsi «t2S

N >tutai 6459 8 Rockivell St
-įturnioku. n <*uim,io*

4>ik»r«ii 'ki • 
ret< rnna> HKPirfi ir OOtMi

ANGLYS
Birt dnng kurnėto, mažai pelenų; !a- 
t t.l gera m išvaduoto ja* Poeabontas 
Ūla-k Gold lump or egg $6.00; Min. 
run 95 .75. SereenZng $4.75.

GRI NDY MINIMU CO.
( eilarcn-M 9011

PAKVIETIMAS
fti rd i n gai kviečiu visus Chi 

agos ir apielinkinių miestelių 
•ietuvius, draugus is senus pa
žįstamus'atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide- 
'i pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ii 
-daus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanką 
įiems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
joms mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
tyJelj. •

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Td.: YARda 0801

GERO SKONIO AUKŠTUMAS
Luckies yra padaryti tiktai iš šva
rių vidurinių lapų — lengviausio, 
geriausio skonio tabako. Ir be to,
“It’s toasted” dėl gerklės apsaugos.
Kiekvienas Lucky Strike yra apva

lus, kietas, pilnai prikimštas — be 
liuosų galų. štai kodėl Luckies 
užsilaiko gerai — neišdžiūsta. 
Luckies visuomet visais atžvilgiais 
yra malonūs jūsų gcrkleiž^Šl 3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 4705

RAKANDŲ, MUZIKOS, RADIO, A0C0RDI0NŲ 
KRAUTUVE

Budriko Lietuvių Radio Programai:
WCFL—970 kil. nedėldier.iaiH nuo 1:00 iki 1:30 popiet 
WAAF—920 kil. nedėHieniais nuo 1:30 iki popiet 
WHFC—1420 kil. ketvergaia nuo 7:30 iki 8:30 vakare

KOMI.BCJNES PASKOLAS 
DUODAME ĮSTAIGOMS 

KE.M1AMIES JI, HEROJUM

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19ih PI

] • Tj/ftri Viduriniai Lapai - Šie Yra Lengviausi Lapai
k" t^SI 1




