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Lenkai keisnosi užimti ir Rytų Prūsiją
NUMATOMAS NEIŠVENGIAMAS JA

PONU SUSIKIRTIMAS SU 
BOLŠEVIKAIS

Prancūzijos konservatoriai pralaimėjo rinkimus. 
Prez. Doumer’o nužudymas - tai komunistę 
darbas. Vokietija dar kartę pranešė, kad ne
mokės reparacijų. Susirinko sesijon Vokie
tijos parlamentas

LENKAI DRUMSČIA 
RAMYBĘ

JAPONAI SU BOLŠE
VIKAIS

Amerikos Revoliucijos Vaikų krašto organizacija turėjo suvažiavimą AVashingtobe. Su.. ,
važiavimo dalyvius prezidentas Hoover’is sveikino Baltųjų Rūmų sodne.

SILPNI KUlfl, TVIRTI GRIOVA
Rašinskienė sutriuškino Stanciko pozicijų. Gu- 

ibysta taip pat Stancikų sutrempė. Stulginskas 
^pralenkė Janušauskų, o Varakulis - abu. Staniu
lis nesulaiko Mandravicko. Gilienė pralenkė Var 
kalienę, o Grybas - Petrauskų, Varkalienė ir Gi- 
lienę. Rovaitienė vejas Vaicekauskų.

“Mainos rūbai margo svie-,.. atskyrė Varkalienę nuo jos 
to: silpnas kelia, tvirtas grin-į “sosiedo” Staniulio, 

į va; nebijokim vargo kieto, j Praėjusį šeštadienį budri 
juk be jo galingi pūva’’. j žvalgyba pranešė, kad be tų

Taip dainuoja įžymiausias 
mūsų poetas Maironis savo

kontestininkų, kurie viens ki
tą dažnai bombarduoja, ku-

DANCIGAS, geg. 9. — Šio NANKINGAS, Kinija, geg. 
miesto vadai vis dažniau nu- 10. — Čia spėjama, kad neto- 
siskundžia, kad lenkai čia drū- limoj ateity tikrai numatomas 
msčia ramybę. Andai iškeltas japonų susikirtimas su bolšp- 
aikštėn lenkų pasiruošimas šį vikais Mandžiūrijos 1— Sibiro 
miestą užgrobti, lenkus kiek pasieniais.

NEVY YORK, geg. 9. — &»| 
palei 42 ga»vę norima atidi-1 
ryti flu kelniškus (juFokdarin-

nuramino. Bet vietos vokiečiai Japonai žino, kad Maskva P118) teatrus. .To Eminencija 
I ndi. Berlynas pasiuntė pro- medžiagiškai remia komunistu kardinolas lla.yese New_ Yorko 
testą į Varšuvą. Nežinia, ką .veikimą Kinijoj ir Mandžiflri- arkivyskupas, smerkia tos rfl- 
Varšuva atsakė. Tik sužinota, joj. Tas japonams nepaken-
kad lenkai be Dancigo rengėsi čiama. , \
užimti ir Rytų. Prūsiją. - *----------------- s

SUSIRINKO PARLA
MENTAS

TARDIEU VYRIAUSYBĖ 
TUPĖS PASITRAUKTI

------------ 'PARYŽIUS, geg. 9. — Va
li E,R-LYNAS, geg. 10. — kar Prancūzijos parlamentan 

Susirinko sesijon Vokietijos rinkimuose laimėjo radikalai
parlamentas. Pirmoji jo pa
reiga bus patvirtinti vyriau
sybės išleistus specialius įsta 
tymus.

JAPONIJA PERKA 
AMUNICIJĄ

LONDONAS, geg. 10. — 
Japonų vyriausybė Anglijoj 
užsakė pristatyti į Japoniją 
daug įvairios karo amunicijos.

Iš Europos į Japoniją sla
pta siunčiamos tankos, bom
bos ir chemikalai.

NUKAUTA 400 SUKI
LĖLIŲ

KARDINOLAS SMERKIA 
KOMIŠKUS TEATRUS

APGYVENDINTAS MIŠ 
KELY

MAISTO PAPIGINIMO 
KLAUSIMAS

Majoras JCermak’as pareiš-
. i \kia, ka<l jei atpigintas pienas,

sies teatrus. Klausiamas atsa- pigesnis
kė, kad miestas neturėtu duoti ,.’ kis m
iejdmių teatrų atidarymui, Ko
miški 
lizdai

teatrai vra neaorovės

GA’SRE 'UVO VYS
KUPAS

“Pavasario Balsuose”. Bet vi rie vieni kitų pozicijas ūži- 
so margo svieto taip greit ne | ma, Koduoja kanuoles, ir tai 
simaino rūbai, kaip mainosi j sunkiausias, Grybas ir visi ki- 
“Draugo” kontestininkų po - j ti. Ir, štai, vakar Grybas pir-

------------ ' zicijos. Praėjusį šeštadienį irįmas paleido šūvį, kuris buvę
Bedarbis A. Kolody’s , su vakar , iš tikrųjų, silpni kon-;toks smjąrkus, kad neatsilai- 

žmona ir 6 mažais vaikais pa- tesfininkai kėlės, o tvirti grirt kė nė Petrauskas, nė Varka- 
šalintas iš gyvenamojo buto vo. Ir taip, užkaravusio Stan- 4ienė ir net tokia smarki Gi- 
už nuomos nemokėjimą. Jis ciko pirmas i pozicijas vakar iienė. Užkariavęs tokias pozi- 
gyteno šalia Midlothonian. Rašinskienė negailestingai cijas, Grybas, be abejo, dabar 
Keletą naktų visa šeima varsutriuškino, vėl užėmė pirmą puls Staniulį ir Mandravicką. 
go apskrities miškely. Į»aga- > vietą- ir gerękai joj įsistipri- Kam ne kam, bet-Staniuliui 
liau jam suteikta vieni mi-'no. Rasinskienę pasekė Gubvs reikia budėti , stiprinti savi

tai ir visokis maistas turi būt 

Jis nusprendė šį
simą iškelti aldermonųJa- I’®“ jam 7?tcikt* .?eni m5'!no’ Juškienę pasekė Gųbys ---- -- , —

susinutirne -| ūkeliui priklausantieji nam<- ta, kuris taip, pat satregipė pozicija, nes lenktynėse ąėn
• ’ kai. Kol kas juose apsigyveno. Stanciko poziciją. Didelės nė palūkėjimo, nė. susimylėji

j Stanciko pastangos atsilaikv- mo. Žiūrėsime, kas toliau dė- 
! ti prieš Rasinskienę ir Gubys- S1S-
Į tą niekais nuėjo. Žiūrėsime, Žingsnis po žingsnio eina 
ką dabar darys tasai Stan- pirmyn ir Rovaitienė. Pasta-

r v bos ra '3

VAIKIUKAS ŽUVO, 
3\ SUŽEIS TA

NEPASISEKĖ PLĖ

ŠIKAMS
-.H

T. Žukovskį’s, 35 m. amž., moju laiku ji pralenkė net ke 
Arba vėl, Stulginskas, nau- kontestininkus, o šiandie 

jais balsų skaičiais pralenkė vejasi Vaicekauską. Linkiu
Rovaitienei pasisekimo vytis

Sekmadienį popiet keturi 
plėšikai užpuolė gėlių parduo
tuvę, 3900 No. Clark gat. Par
duotuvės savininkas ir jo su- >av0 rivahų _ janugausk^ o 

g nūs pasipriešino piktadariams. Varakulis, stovėjęs užpakaly Vaicekauską, o šiam — nepa- 
'To sėkmėje įvyko kova. Vie- Stttlgin8ko ir Janušausko-a siduoti-
i.as plėšikas nušautas ir kitą> j)U išmušo iš pirmųjų pozicijų j Daugelis, gal, mano, kad po

važiavusius'SUŽei8tas- Pastarasis suspėjo ir atsistojo nekst po Stanciko. ‘didelio kaikurių kontestimn- 
pasprukti. Be to, parduotuvės Trijų tūkstančių balsų skai-!kū laimėjimo, kiti ims ir jau 
savininkas apdaužytas, o jo fiuš per maKas buvo Janušaus nuleis rankas, nes sunku bus

e 1 • O tvm«lr t, z\l, V\Akui, kad sulaikius savo kai
myną ir aštuoniolikietį.

cikas.
SANTIAGO, Čili, geg. 9. — ,1908 W' ol gat ’ 8U tnims

' -vo vaikais lauke gatvekano 
ties 47 ir Sacramento gat.
' Užlėkė ant jų automobilis, 
f- metų amž. vaikiukas užmuš

. . , . T~. , tas, o kiti du vaikai ir jisišbėgti, o vyaU—— A K

socialistai (liberalai), kurių 
priešakyje yra Lyons’o mies- Gaisras sunaikino Valdivia v 
to majoras Eduardas Herrio- skupijog vyskupo namus. Vys-j ( U;
t’as. Jis jau yra pasižymėjęs kilpas koadjutorius Eugeninas 
savo laisvamaniškuoju fanati- suspėjo ;? liepsnojančių namų 

s A. Klinkezmu.
teks
kus.

Dabar, kaip rodos, p 
į ministerius pirminiu

VOKIETIJA NEMOKĖS 
REPARACIJŲ

. žuvo.

STALINAS KAPITU
LIUOJA

pats sužeista.
Policija suėmė

du girtus jaunuolius.

NUŽUDYTA NAŠLE
sūnus lengvai pašautas.

BERLYNAS, geg. 9. — Vo 
kietijos kancleris Bruening’

! MASKVA, geg. 9. — Sov. 
Rusijos diktatorius Stalinas 
pačiam pagrindė keičia bolše-

Namuose, 
avė., rasta

616 Wrightwood 
nužudyta našlė

JŲ VISŲ PELNAS
_________ j Praėjusį šeštadienį paragin

Pieno pramonėje vartotojo tas, vakar Staniulis dideliu
g’as, kalbėdamas į laikraštini- vistinį nusistatymą. Paskelbė ^r8‘ ^.an]e7’ m- a,n inokarnaa doleris štai kaip pa-!skaičium balsų norėjo Man-

kuri užlaikė nuomai ka-likus, pranešė, kad Vokietija leidimą ūkininkams savo javų ziaus’
.... ... _ , ■ ... . unbarius ir buvo kalbama bu-neisgali mokėti reparacijų ir grudų pervirsi parduoti vie- 

nemoKės. Pasaulis nors kart i šajam turguje. Pirmiau toks 
turi įsitikinti, kad Vokietija javų pardavimas buvo didelis 

Žie- neturi iš ko mokėti ir šis klau- nusikaltimas. Nes buvo sovie- ’

vus turtinga. Jog buto Vamba- 
triuose viskas išversta.

skirstomas.: 39 centai tenka fl- Jdravickui surpraizą padftryli. 
kininkui, 41 centas išvežioto-1 Bet tuo pačiu laiku atėjo iš 
jums, o 20 centų kompanijo- Kenošos svarus laiškas ir vėl 
ros. Kol kas visi patenkinti. kone dvidešimčiu tūkstančių

tūos smarkuolius pasivyti. Ne 
nusiminkite: Nei vienas kon- 
testininkas dar nėra tikras 
dėl pirmų vietų ir brangių do
vanų. Pirmenybė ir dovanos 
dar yra visų rankose. Tie, ku
ri šiandien nepadarė pažan
gos, tikėkime, ryt padarys. 
Kai kurie gali net didelių sur 
praizų iškirsti, kaip vakar

TOKIJO, geg. 10. -
mių Mandžiflri jo j japonų ka- simas galutinai bus baigtas tų valstybės monopolija. Da 
fciuomenė nukovė apie^ 400 ki- būsimoj Lozanos konferencijoj bar grūdų galės kiek pigiau į- 
nų sukilėlių. Tarp nukautųjų birželio mėnesį. , sigyti ir miestelėnai, kurių
esama ir rusų. ------------------- 'daugelis senai alksta.

II PASIVAŽINĖJO

SAUGOJA AMERIKOS 
AMBASADĄ

MUSSOLINl’S SAU
GOJAMAS TAI KOMUNISTŲ 

DARBAS
ROMA, geg. 9. — Padvigu-

Nepažjstamų vyrų pakalbin
ta automobiliu pasivažinėti 19 
metų amžiaus mergaite rasra 
pamesta be sąmonės Salia vieš- 

{kelio, Niles m. Policija jos p» 
tardės nepaduoda.

ŠEIMININKĖMS ĮSPĖ
JIMAS

.balsų Mandravickas pirmyn ,0ryba8 iškirto Tat< • darl)Q 
|pasivarė. Kitas toks balsų lion kov^ žemaičiai> aukžtaičiai 
das Mandravicką jau pakeltų ir vifi08 kiįos “giminės”! Va

jus baigsis gegužės 29 d. Vy-į pusmilijoninkus. * ’▼
Chicagos policija įspėja šei- Netikėjau, ir nesinorėjo ti- 

mininkes neįsileisti į namus keti, kad Varkalienė pasiduos 
nežinomų vyrų, kurie,1 prisi- Gilienei. Laukiau greito iš

BERLYNAS, geg. 9. — Po-,bintą sargyba saugoti Italijos PARYŽIUS, geg. 9. — Pra- 
licija kelinta diena saugoja J. ’ ministerį pirmininką Mussoli- nefizų slaptoji policija sako, 

Prancūzijos prezidento 
Donmer’o nužudvmas buvo 
Maskvos komunistų vadovau

damas. Taip sako ir buvusia 
Prancūzijos prezidentas Mille- 
rand’as. Policija tikisi doku-

Valstybių ambasadą, prie ku- nį. Visur jis ginkluotos sar kad 
rios nori prieiti komunistai ir gvbos lydimas, 
turėti demonstracijas. Raudo
nieji protestuoja dėl 8-ių jau
nų negrų nubaudimo mirtimi 
Alabamoj.

JŪREIVIŲ SUKILIMAS 
NUMALŠINTAS

LIMA, Peru respublika, ge- mentais įrodyti, kad žmogžu-

UŽDARĖ ŠOKIŲ “MO
KYKLĄ”‘ f »

Warren’o avė. buovados po
licija uždarė Colonial šokių

Į dengę visokiais ‘inspektoriais,’ 
užsiima plėšimais.

KONGRESO RINKIMAI 
BRAZILIJOJ

RIO DE JANEIRO, Bra-

Varkalienės pasipriešinimo, 
bet tuo tarpu užtelėjč Gilie
nė nauju balsų skaičium ir.. į piuose.

tauto darže pasauliui bus pa
skelbta, kas laimėjo pirmeny
bes ir brangias' dovanas! V

"Kontestininkų lenktynių da 
vinius matysite kituose pusla-

BOMBUOTAS J. V. 
KONSULATAS

į CHEMNITZ, Vokietija, ge 
j gūžės 9. — Bedarbiai surengė 
j demonstraciją protestuoti

HANOI, Prancūzų Indo Ki gužė8 9. — Callao mieste, arti dyg Gorgulov’as yra komuni-Iir salės vedėjas 
nija, geg. 9. — Annam’o vai- Lima, komunistų sukurstyti stų įrankis. Ne veltui šiandie 
stybės pietų dalį ištiko ura- dviejų karo laivų" jūreiviai su čia komunistai ir šaukia, kad 
ganas (viesulas). Žuvo apie kėlė maištus. Maištininkus tuo iš Paryžiaus ir Prancūzijos 
500 žmonių. Žuvusiųjų tarpe į jau apsupo nardantieji laivai, būtų pašalinti visi rusai emi- 
yra ir europėnų. ir privertė, juos pasiduoti. grantai — bolševikų priešai.

mokyklą, 1705 West Madison zilija, geg. 9. — Prezidentas AVASH1NGTON, geg. 10.— priešvalstybinėspašalposma- 
gat. Ten buvo veriami taip va- Vargas pasirašė nuosprendį, ’ J. Valstybių konsulato prie-‘ žinimą. 12-ą bedarbių polici ja 
din am i “taxi” šokiai. Suimta kuriuomi kongreso rinkimai angy, Nagasaki mieste, sus- pašovė.
24 jaunos moterys, 5 fnuzikai skiriami gegužės 3 d. 1933 m.sprogdinta bomba. Matyt, bom-1 -....—.......... —■ ■»

------------------- ----------  ba išmesta iš automobilio.1 ORO STOVIS

Indianapolis, Ind., geg. 10. Sprogimas sukėlė gaisrą, bet
Chicagos policijai ir gaisri-1— Čia policija pavojingai pa- greit užgesintas, 

ninkams vakar išmokėta algos šovė kalinį G. Lane’ą, kurs a- 
už antrąją kovo mėnesio da- nadien paspruko iš Stateville, 
lį. III., kalėjimo.

j CHICAGO IR APVIJV
x------------------------ i KĖS. — Šiandien debesuota;

SKAITYKITE IR PLATIN j kiek vėsiau. Vakar aolfiššuiu- 
KITE “DRAUGĄ” sin tfinĮ><»rntnra buvo 61 L
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“D R A U G A S”
Ileln* kasdien, lšskyrue •ekma.dlenlua

PRENUMERATOS KAINAr Metama — *4.00. Pu- 
Ml Metų — *4.60. Trinia Mėnesiam* — *1.00, Vienam 
Mlneaiui — 76c. Europoje — Metama *7.00, Puael Ma
to* — »< 00. Kopija .010.

Bendradarbiams ir korespondentam* raitų negr«- Bbk Jei neprašoma tai padaryti Ir neprialunčiama tam 
Ukalui palto lenkių. . . >

Redaktorius priima — nuo 11:00-Iki 11:00 vai. 
tkelblmų kalno* prialunfilamoa pareikalavo*.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”

Tūkstantiams ir badą reikia pakęsti. Tačiau 
darbininkai, pratę prie sunkaus darbo ir Var
go lengviau pakelia ir šių ekonominių sų. 
kūmų naštų. Pagaliau, ir geriausiais laikai 
darbo žmogus rojaus nemato ir jo žemėje ne
sitiki sulaukti.

Pasirodo, kad yra turtuolių, kurie ge
rais laikais buvo nepasotinami, krovė ka
pitalus didžiausiais darbininkų išnaudoji
mais, sunkesnių laikų negali pakelti. Įpratę 
lėbauti be galo, be krašto, kai reikia susilai-

-f J .' i? .r • ,j

V. M. Stulpinas gerti daugiau, negu jis manė

PROHIBICIJA IR NEDARBAS
(Tęsinys

Ten yra įrengtos visai nebra
ngios, bet gražiai artistiškai 
įrengtos vietos, kur telpa nuo 
kelių šimtų iki kelių tūkstan
čių žmonių. Ten gali užsisa

įmeni, tai žiūri, kad išgėręs

Antradienis, gegužio 10,»1 82
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DIENOS KLAUSIMAI
RINKIMAI PRANCŪZIJOJ

Šiomis dienomis Prancūzija atkreipė į 
.SŪve viso pasaulio dėmesį. Dėl tragiškos pre
zidento Pauliaus DoumĮer’o mirties visi pa
saulio kraštai reiškia užuojautų Prancūzi
ja \ ( '< ' ,

Nemaža susidomėjimo sukėlė ir parla- 
Mėnfo rinkimai. Rinkimų kova daugiausia 
koncentravosi tarp dabartinio premjero An
driaus Tardieu, liberalo, ir Eduardo Herriot’ 
o, socialisto.

Rinkimų pasekmės iš anksto buvo gali
ma nuspėti.

Nedarbo ir ekonominio spaudimo laikais 
kiekviena 'vyriausybė bet kurioj valstybėj 
darosi nepopuliari. Dėl visokių vargų ir ne
laimių, paprastai, kaltinama vyriausybė, nors 
ne visada ji yra kalta dėl nedarbo ir ekono
minių sunkumų. Depresijos laikais opozici
jos partijoms nesunku yra {veikti ir pakreip
ti visuomenę į savo pusę. Žmonės bet kuo pa
seka, dažniausia tais, kurie moka daug ža
dėti, kad tik atmaina vyriausybėje įvyktų.

Taip reikia aiškinti ir socialistų laimė
jimus Prancūzijos parlamento rinkimuose. To 
kjo laimėjimo, sakoma, patys socjalistai nesi
tikėjo. Taigi, tas faktas aiški&f rodo, kad 
daugumas žmonių už socialistus ne iš įsiti
kinimo balsavo, o tik vien dėl to, kad bet ko- 
kių atmainų padarytų.

Vis dėlto socialistai absoliučios daugu- 
mos atstovų negavo. Sudarydami vyriausy
bę, turės kreiptis į dešiniųjų partijų bloką. 
Dėl to žymių atmainų užsienių politikoj, 

(^greičiausia, neįvyks. Vidaus politikoj taip 
pat nedaug skirtumų tesusidarys, nes, kaip 
jau minėjome, socialistai bus priversti skai-
tytis su dešiniosiomis grupėmis.

DEPRESIJA IR KAPITALISTAI

Daugiau kaip septyni milijonai darbinin-

NAUJI LAIMĖJIMAI VĖ
ŽIO LIGOS TYRIMO 

DARBE
Į Išgerti. Reikalingos tokios vie 
tos, kur žmogus įėjęs turėtų 
kur sau ramiai atsisėsti ir pa 
silsėti; jei su draugu, tai jis 
gali ir ilgiau užtrukti, bet jo-

Iš visų didžiųjų ligų vėžys 
yrfe baisiausia. Lig šiol pada- 

kių būdu jis neturi būt parda ryta daug įvairių bandymų, 
Vėjo raginamai, kad tik ger-1 daug tyrinėta, bet ligos atsi- 

jei yra gabus pardavėjas, tai j tų, kol ant kojų gali pašto-1 radimo paslaptis tebėra neai- 
jis žino, kaip užvesti kalbų j vėti. Degtinė turėtų būt per ški. šiandien medirinos moks- 
apie kų nors, kad užinteresuo- , duodama tiktai valdžios mono las jau gali pasakyti, kuris

ne du, bet 100 stiklų ir išbu
vęs visų sekmadienio popietį. 
Ir kur neišgersi tiek daug;

kyti įvairių gėrimų, užkand- 
kyti nuo išlaidumo, jų “nervai neišlaiko“, žių> if sau raittiai prie gtale.
ŽndOBi. ' j lių klausytis gražios muzikos

Per trumpų laikotarpį nusižudė visa ei- įr įvairiausių Romiškų vaidi-
lė žymių kapitalistų, kuriems, rodos, nieko ne-• nimų. Ir vienam tokioje vie- i '’-i118 užfundina, supažindina 
galėjo trūkti, bado nereikėjo kęsti. 'toje daugiau nekaštuoja kaip su neniatytais ir šiaip gyve

Vadinasi, turtai jiems laimės nedavė ir 15 arba 20 centų (žinoma, jei
negalėjo duoti. Ypač darbininkų išnaudoji
mu sukrautas turtas nė vienam žmogui į svei 
katu neišėjo ir neišeis.

Depresija taip pat parodė, kokia menka 
yra kapitalistų dorovė. Jie kitus išnaudoja 
savo kūno puošimui, jo geiduliams patenkin
ti. Tai jų gyvenimo tikslas. Kada gyvenimo 
našta šiek tiek prislegia tokius, jie neišlai
ko, nusižudo. Juk tai dorinis ištižimas, su
puvimas, kylantis iš socialinių nelygybių, 
neteisybių ir nelygaus turtų padalinimo.

Šie laikai gal labiau atidarys žmonėms 
akis, gal labiau privers įsigilinti į šio gyve
nimo tikrųjų prasmę ir studijuoti Didžiojo 
Popiežiaus Leono XII enciklikų “Rerum No-
varum", kur nurodyta tikri keliai panaikin
ti darbininkų išnaudojimui, visiems užtikrin
ti teisingų atlyginimų už darbų ir žmoniškų 
gyvenimų .Sutvarkius gyvenimų sulig šia en
ciklika, susitvarkytų ir turtuolių klasė. Ne
reikėtų jiems savo artimų išnaudoti, negriauž
tų dėl to sąžinė ir nereiktų žudytis.

KADA ATSIPEIKĖJO

tų savo kostumerius; ir jeigu 
išgėrei po vienų ir po kitų, 
tai jau po trečių pate parda-

mme nereikalingais pažinties 
draugais, ir tada tai jau par
davėjui yra tikra šienapiūtė,

norėsi, daugiau išleisi).
Amerikoje vis dėlto tokių ... . .... . ,. . . , . . , , — tik spėk pilti i stiklusnebrangių vietų Hera, kur bū- f

tų paprastam darbininkui pri
einama. Panašių vietų jyja, 
vadinamų kabaretų, bet kiek
vienų vakarų, arba kad ir kas 
šeštadienį ar sekmadienį pap
rastas darbininkas tokias vie
tas lankyti negali, t. y. darbi
ninkui per brangios.

Lietuvoje alaus ir vyno var
tojimas yra laisvas, ir tik dėg 
tinei yra įvestas monopolis. 
Taip pat beveik tokia pat sis
tema yra vartojama, kaip prie 
Rusų valdžios. Aiškus daly
kas: kas nori geria, kas ne
nori — niekas prievarta ne
verčia. Bet tai yra pramonė, 
nešanti valstybei nemaža pel-

Labiausiai visame pasauly
je pagarsėję yra J. V. saldi
nai. Jie yra garsūs dėl to, 

‘ kad turi nepaprastai ilgus ba-

poliuose, su tanu tikrais leidi- žmogus turi vėžį, bet dažniau- 
mais, kaip kad yra daroma šia pastebima pavėluotai, ka- 
Kanadoje. jda liga yra giliai įsišaknėju-

Kada žmonės galės gerti a-1 si ir nebegalima su ja kovoti.
lauš ir vyno kiek norės, o tieg 
tinės galės gauti su valdžios 
leidimu ir prieinama kaina,

Tada žmogus, parėjęs namo 
ir vėliau išsipagiriojęs, kei
kia ir pyksta pats ant savęs 
ir ant pardavėjo, n es jis ma- . _ .
nė išgerti tiktai porų stiklų 
ir po dešimties minutų eiti 
savo keliu. /Bet dėl blogos gė
rimų pardavimo sistemos jis 
užtruko visų popietį ir pra
leido gųl dešimtį dolerių, kur 
manė praleisti tiktai pusdo- 
lerį. Tai, štai, dėl to ir buVo 
iš dalies ir gero velijančių 
blaivininkų, įvesta dabartinė 
ir priverčiamoji blaivybė. Bu
vo manyta, kad visos tos blo
gos pasekmes, kurios kasdien 
įvykdavo saliūnuose, bus pa
šalintos, įvedus priverstinę

Jau daug metų ,kai moks
lininkai tiria šių ligų; šis tas 
pasiektą. Dabartiniu metu rae

tai tada munšainos dirbimas dicinos moksle sukėlė didelio 
pats savaime išnyks, nes nie susidomėjimo Hamburgo fizi
kas nenorės, gerti nuodų, ka- kalinio-biologinio instituto, va 
da jis galės gauti sveikatai ’ dovaujamo. dr. F. Dannmever 
nekenksmingo, be nuodų deg naujausieji vėžio ligos tyrin 
tinės arba kitų kokį alkoho- jimo rezultatai. Šitame inst 

tute dirba aštuoni Hamburgo 
Nenorėčiau, kad skaityto- mokslininkai. Jų tyrimo rė

jas suprastų mane, kaipo dide žiiltatai vėžio ligos diagnoze 
lį bravorų ir svaigiųjų gėri nustatymo- srityje iš tikrųjų 
litų pardavėjų šalininkų. Vi- yra svarūs. Jiems pasisekė

blaivybę. Tačiau labai tuo,
kaip jau matėme, yra apsiri
kta.
' Dėl to dabar nieko kito ne-

Prezidentas Hoover’is pasižymėjo įvai-žrua ir kad juose klijentai turi ^eka» kaip panaikinti tų prv

sai ne tame dalykas . Kada 
mes matome kad priverstinė 
blaivybė nedavė to, kas buvo

kraujų betiriant anksti pažin
ti vėžio ligų spektroskopu ty
rinėjimo būdu jau galima 70

iš jos tikėtasi, tai kito išėji-,—80 vai. laikotarpy iš šešių 
mo nėra, kaip jų panaikinti, įvairių bandymų sužinoti ar
įvesti geresnį ir tvarkingesnį 
pardavimo būdų, kuris būtų 
atskiram piliečiui daug nau- ; serga ar neserga vėžiu, 
dingesnis. Visas kraštas tada Pirmiausia kraujas yra 
liktų blaivesnis ir nebūtų to
kio užsispyrimo neklausyti 
valdžios įstatymų, ir žmonės 
nebesinuodytų prastai padary 
tais gėrimais.

žmogus, kurio kraujas buvo 
duotas institutui tirti tikrai

trifūguojamas, tuo būdu at
siskiria kraujo senumas, ku
ris yra įvairiausiais būdais ti
riamas. Tam tikrojo rūgštyje 

i senumas vėžiu sergančių ligo-
Atsirastų irgi blaivininkų * greitai dažosi, o sveikųjų 

draugijos, kaip kad .pirma bu išlėto. Ir kitokiais būdais, 
vo, ir jos geresnių darbų pada šviesos pagalba nustatoma Vė-

verčiamųjų blaivybę ir įvesti

j rimtesnę ir patogesnę alaus, , . - * Um. yr. ♦mmi
cijos įstatymų, jis paskyrė komisijų, kuri! veršiai putrų, kol jau nebe-1 v-’no lr kltų svąiginamų gėli- iytll Piliečių1 ’ nc' 1 kaisto anVkaitos liga

kojomis pa. “X... v __ , ; nriverstinė blaivi- iu> tik:tinę valdžios įvestų blaivybę.! WitalUch l6i

rių komisijų skyrimu. Žinodamas, kad žino-1 stovėti, viena pasirėmę ant 
nių daugumas yra nusistatęs prieš prohibi- j pastalės, ir gerti ir gerti, kaip

studijavo proĮiibicjos k ta 
“gudrus“ politiškas gestas. sijos
galva buvo 'garsusis Jurgis W. Wickersliam. 
Bendras komisijos nusistatymas tuo klausi
mu buvo neaiškus. Pats p. IVickersham ’a. 
daugiausia tylėjo. Tik šiandien, po kelių nie 
tų tylėjimo, pareiškė, kad prohibicijos klau-

mpos pagalbaIPriverstinė blaivi- ne til tinę valdžios įvestį blaivyl,ę.f...........................
nepadarė Šių. šalį sausa [Bet jos niekas nepildo, ir tik- -taant rr k.ta.s b,dnis pa

namose “spykyaėse”, kurdar " blaivias'piliečius, bet atsi- skriauda yra visiems, kaip . jau jpmnW rezultatų
užsiliko senovės barai. Tokia ‘ik» Priešingai- Wl to, panai-.gėrėjams, taip ir jos regų.,-? “gį gydant--------------------------

alaus, vyno ir degtinės parda- i kinus prohibicijų ir leidus lais liautiems, a gi, ar vienaip, Kiniečiai 100 metų prieš 
viino būdas iš pardavėjo pu- ™ Padavinėti alų, vynų bei «»t» klausimų svarstysi ar k‘ J Kristų, pradėjo spausdinti i1S

simą reikia išspręsti. Ar tik jis nebus tai ’ sės, yra labai geras, nes tu-1 degtinę,bus tas pat, kas bu-! taip, vistiek prieisi išvadą med&> klišes. Po
padaręs su p. Hoover’io žinia, nes, kaip gir-jkta būdu jis gali ko daiigiaųi.vo Prk^ prohibicijos laikus, a privers ine va žios p e. -įr,^o metų vėliau jie pradėjo 
disi, p. Hoover’is prieš rinkimus žadk savo bet kokio svaiginamo gėrimo Je*8u nebus pakeistas jos dis-, a aiyy ė yra visam ras jaides spausdinti. Trys ši-± *1__ __ l__— J__  ’ +1-11 lzonlzemiTifro ir mnrolnu iv
nusistatymų pakeisti. tui kenksminga ir moralės, ir, . . . ...I . . v . 'nitai metų anksčiau negu Lū

kite, kaip pirma būdavo. Žmo; Geriausias alaus, vyno par ®7ei ato®. aflzvi giu. jlt)poį bnvo jgrasta spauda, ki-
gus eini pasivaikščioti kaiš- davimo būdas tai tokia, kaip; 0 un panokiu spausdino knygas.

Prancūzi-l^

parduoti. Tik sau įsivaizduo-1 tribucijos būdas.

Skaitykite ir, platinkite lietuviai tų dienų ir užsuki <į galiūnų matėme, yra įvestas 
taliku vieninteli dienrašti “Drau išgerti stiklų, kitų šalto alaus. Joje ar Vokietijoje,kataliku vienintelį dienraštį “Drau !iš?erti stik1^’ kitf>galto alauSi ar VokletlJ°Je’ kur p^J 
„ . | » Eidamas manei* išgerti tiktai tis, norintis išgerti stiklų ki-igę” ir tetukite visus tuos protesto* j » . idu stiklus ir ’ tikėjaisi būti tų alaus ar vyno, neturi što

kų Jungtinėse Valstybėse neturi darbo. Daug i* biznierius, kurie garsinasi tiktai 10 minutį. Bet pargrį-,vėti, kaip jautis prie lovio, i
darbininkų šeimynų į didelį vargų pateko. jame

ir
žę.s namo, jei dar gerai atsi- prievarta būt raginamas ir

(Galus)

GARSINKINTES
“DRAUGE”

X Iš Ugniakainių kylančios 
dulkės lekia kartais iki 290 
kilometrų tolio.

i X Giliau, kaip 200 metrų 
po jūrų vandens paviršiaus 

'neauga jokie augalai.
- —»r«Mirnfc— —r-

Jmgtariii žiedas
(Nepaprastai graudingas tikras 

atsitikimas)

(Tęsinys)

Po tos dienos jų nariuos prasidėjo 
hesantaikos. Antanas naktim nepareida
vo namo, o parėjęs piktžodžiaudavo prieš 
Dievų, kunigus, bažnyčių ir mušdavo žmo 
ftų. Visa apylinkė Ižinojo apie Antano blo
gus darbus, nes jis važinėdavo po kai
mus, atimdavo paskutinį arklį, vežimų, ir 
net duonos kąsnį.

— -Buržujai, — sakydavo jis.
Kaimynai ir šiaip pažįstami dėl sū- 

Mftus piktadarybių nusigrįžo nuo Stan- 
^ėktoų ir net juos keikė. Kartų parėjęs na

tų? Antanas kartu atsivedęs kelis rusus 
dteiševikus išmetė visus šventus paveiks-
Ina.

Bolševikai Lietuvoj viešpatavo- trurn- 
fai. Dfchtg žfrionių nuskriaudę, galutinai

kęs savo gimtinę, tėvus, žmonų. Išbėgo 
svetimlų dievų garbinti, svetimiesiems tai 
nauti. Ir nieko nepaliko. Tiesa, paliko 
rankas užlaužusių motinų, žmonų, paliko 
prie žemės linkstantį tėvų, kuriems išplė
šė širdį ir visų eilę blogų atminimų apy
linkėj. . • z -.
. z

Daug metų pasibastęs, paslapčia, nu
skuręs, nusižeminęs dabar grįžo namo ir 
verkia prie motinos kelių.

Motina nusišluostė* ašaras it dar kar
tų pažvelgė- į sūnų;

'^Lietuvos kariuomenes buvo išvyti. Su jais
fe pabėgo ir Antanas. Išbėgo pali-

— Iš-kur atėjai?
— Iš Rusijos...
— Gal vėl matysi1 šventus paveikslus?
Sūnus susigraudino.
—Ne mama... Dovanok man už pra

eitį... Aš buvau suklaidintas....'
.— Pabučiuok Dievo kančių nuo lan

go ir.tris kartus jų pabučiavo.
—Pikta dvasia sugundė, bet Dievas 

gailestingas, — ištarė jis.
Motinos akys pasidarė gyvesnės ir 

veidas liko kitoks. Atrodė, kad ji pajau
nėjo.

— Toks išvargęs... Tur būt daug ken
tėjai?

— Pėsčias ėjau 1,000 kilometrų...
— Tai tiktai pabėgai?
— Pabėgau, motin. Nebegalėjau gy

venti. Rusijoj badas, neišpasakytas skur
das Kalėjimai pilni nekaltų žmonių. Kiek 
vienų diehų šimtus sušaudo. Nusivyliau, 
nebeiškenčiau......

Ar Lietuvos valdžia žino, kad tu 
grįžai?

— Ne.
— Tai tave areštuos, vaikeli...
— Gal būt.,. Man niekas nebaisu.... 

Tik pasakykit man, kur yra tėvas ir žmo
na. Aš noriu jų atsiprašyti.

Motinos vęidas vėl pajuodo ir ėmė 
trūkčioti .

— Tuojau, tuojau...
Motina atsikėlė ir tyliai išėjo J se

klyčių. Antanas vėl dairėsi po kambarį, 
vėl visokios mintys pynėsi jo galvoje. Jis 
negalėjo suprasti, kodėl bnVo pradėjęs ne
betikėti į Dievų,, ko^ėl įžeidė tėvus ir iš
bėgo pas svetimūOMttt. Draugai? Liki

I’**,..* > »4' ’

mas? Piktos valios darbas? Gal būt... Bet 
dabar Antanas jautėsi toks pat, koks bu
vo prieš ateinant bolševikams. Dabar jam 
jau niekas nebeįkalbės, iad bolševikai gi
na vargšų reikalus, kad jie nori įgyven
dinti. brolybę, lygybę, kad nėra Dievo ir 
reikia šmeižti bažnyčių. Jis viską pats 
matė ir patyrė.

Antanas ėmė bijoti ir dairytis, ar ne
ateina policija. Tuo tarpu iš seklyčios su 
grįžo motina. Ji vienoj rankoj laikė kaž
kokį atvaizdų, o kitoj jungtuvių žiedų, An 
lama aalreta-jo.

— Kas čia, mama?
Motina virpančiu balsu ištarė:
— Čia tOvo tėvas...
Antanas griebė į rankas ir suriko. Jo 

tėvą# gulėjo grabe. Jo veidas buvo įdu
bęs, lūpos sučiauptos. Jis vos ji begalėjo 
pažinti. Prie grabo stovėjo motina, jo žmo 
na ir keletas moterėlių. Nė vienas kaimy
nas, įpykęs dėl Antano blogų darbų, ne
atėjo Stankūno palydėti į kapus.

■— Mirė?1
— Taip, sūnau, tuoj po to, kai tu 

išbėgai.

— O žmona? Kur mano žmona? 
Motina atkišo žiedų.
— Kų tai reiškia?

— Imk turėsi atminimui.
. — Argi ji taip pat mirė?

— Po tėvo laidotuvių susirgo džiova 
ir po pusantrų metų reikėjo ir jų lydėti

' į kapus.
Antanas vos neparvirto.
— Neturi fotografijos?

— Nebeturiu, sūnau, nebeįstengiau 
užmokėti fotografui.

Antanas ilgai žiūrėjo į motinų, ilgai 
krutino lūpas, lyg kažką norėdamas sa
kyti, paskui krito ant kelių, sužiuro į 
Nukryžiuotojo paveikslų ir, apsikabinęs 
motinos kojas, pravirko, net visas kūnes 
drebėjo.....

5 x
Antanų areštavo ir nuteisė 10 metų 

kalėti. Kalėjime iš karto jis buvo paniu
ręs, nusiminęs, po pusmečio perginė, Lan 
kė bažnyčių, ėjo išpažinties ir, nežiūrė
damas jokios pajuokos, meldėsi kameroj.

(Bus daugiau)

i-a. , -
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Kontestininky stovis

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Avė. Cicero, III.......... 600,650

F. Gubysta, 4355 S. Mozart 
St„ Chicago, III.......... 575,d<)0

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St., Chicago, III .... 570,500

P. Varakulis, 724 West 18
St., Chicago, III.........  530,230

A. Stulginskas, 1628 S. 56 
Avė., Cicero, Iii.........  529,270

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III. ..528,460

V. R. Mandravickas, 815-45 
St: Kenoslia AVis. .. 470,300

S. Staniulis, 6651 S. Tai man 
Avė., Chicago, III. .. 415,930

Ag. Gilienė 3131 Emerald 
Avė., Chicago, III. .. 355,240

M. Varkalienė, 6315 So. Lin
coln Av. Chicago, III. 354,320

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

...................... 342,490
Grybas, 2244 W. Adams 

St., Chicago, ĮU.........  322,820
J. Aukškalnis, 1354 Harri 

son St., Gary, Ind. .. 249,810
A. Valančius, J226 S. 50 

Avė., Cicero, III.......... 224,500
O Kazlauskienė, 4356 S. 

Rockwell st., Chicago 187,350
Rėkus, 1850 Wabansia avė., 

Chicago, III.    .......... 173,410
Misiūnas. Roseland, III. 245 

W. 108th St................. 160,470
J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.

Melrose Park, III. .. 142,400
P. Pabijonnitis, 2320, W. 23

PI., Chicago, III........ 133,200
A. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, III. ... 119,950

A. G.udėnas, 6807 So. Camp
bell St., Chicago, III. 115,000

Sutkus 1007 Eight st.,Wau- 
kegan, III.................... 103,300

A. ‘Condratas, 1706 E. Ma- 
yomensing avė. Phila. Pa.

.................... 83,800
Gaižauskas, 148 E. 107th st.. 

Roseland, III................ 78,625
Bugentavičius, 1616 N. Lin

coln St. Chicago, Rl. 61,900
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Chicago, III.
/.............. 44,400

M. Povaitienė, 700 S. 9 st 
Herrin, III.............. 33,550

Bacevičius, 1850 Wabansia 
Avė. Chicago, III........ 26,700

J. Vaičaitis, 424 Dean St.. 
Scranton, Pa................ 25.850

A. Paukštis, 2225 S. Oaklev 
Avė., Chicago, III........ 21,000

Ip. Taruška, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago, III. .. 20,650

J. Balsis, 610 Wall St. Rock 
ford, III........................ 5,800

A. Langmanas, 4521 S. Wa- 
shtenasv Avė. Chicago,
[11................................ 17,700

Varaitis, Luzerne, Fa. l.(*u<

KLAIPĖDOS BYLA HAAGOS TRIBUNOLE

skirtumas ir prašo Haagos tri 
hunolą, kad jis pasakytų žo
dį, kas čia klysta: Lietuva ar 
signatarai. Taigi niekas čia 
nieko teisman netraukia. Čia 
norima tiktai išaiškinti. Mū
sų nuomonės nesutinka, tad te 
išsprendžia tokia autoretitin- 
ga instancija, kaip Haagos tri 
bunolas. Žinoma, mums nega
li būti malonu, kad su signa
tarais kilo nuomonių skirtu
mas. Nesutikdami su mūsų 
aiškinimais ir kreipdamiesi į 
Haagos tribunolą signatarai 
labai padrąsino vokiečius, y- 
pač vokietininkus ir jų paka
likus Klaipėdos krašte.

Signatarai pastatė Haagos 
tribunolui net šešis klausi
mus. Ketįuri tų klhusimų lie
čia Betcherio atšaukimą, o du 
Simaičio direktorijos sudary
mą ir seimelio paleidimą. Sig
natarai pristatė daug klausi
mų, kad ginčą visapusiškai iš 
aiškintų ir ateity neleiestų kilt 
panašiems ginčams. Mat, ITa- 
agos tribunolo nuomonė yra 
galutina ir be apeliacijos. Va
dinasi, kaip Haagos tribuno
las pasakys, taip ir bus. Abi 
šalys turės jo nuomonei pasi
duoti.

Mums dabar pasilieka tik
tai gerai nušviesti ir apgin
ti savo teises Haagos tribuno
le. Teisė mūsų pusėj. Reikia 
tik tą teisę įrodyti. Žinoma, 
kiekvienas teismas gali su
klysti. bąli suklysti ir Haagos 
tribunolas. Bet turint galvoj, 
kad ten sėdi geriausi susirin
kusieji iš viso pasaulio teisi
ninkai, tai -Haagos tribunolui

paskutiniai syvai iščiulpiami, 
kad tik tas ūkis negalėtų su
stiprėti ir atgauti stipresnių 
jėgų. Matome, kaip įvairios 

! krašto pramonės’ būriais žy
giuoja į Washingtoną ir tenai 
maldauja, kad krašto vyriau
sybė daugiau ir drąsiau kiš
tųsi į privačius “biznius”, 
kad ji daugiau jiems gelbėtų, 
kad daugiau apsaugos duotų, 
kad laikytų savo globoje.

Pažvelgus į kitas šio krašto 
gyvenimo sritis, ką gi mato- 

įmeT Randame, kad organizuo
ti darbininkai jau nekovoja 
dėl savo ateities. Jie tenkina
si tik dabartimi. Nėra kam 
kovoti dėl pensijos senatvėje. 
Tik retkarčiais tenka nugirs
ti, kad ten kurioj valstybėj 
darbininkai reikalauja pensi
jų iš pramonių ar valstybių. 
iTuo žvarbiu klausimu krašto

kongresas nekliudomas.
Daug šauksmo girdime apie 

bedarbių apdraudimą. Tačiau 
tas šauksmas yra tuščias, nes 
nepatiekiama atitinkamų pla
nų.

Matome, kaip didžiųjų įstai 
gų vedėjai ir direktoriai pra
ūžia kur didelius tų įstaigų 
fondus, o šėrininkai nuduoda 
bejėgiais, bailiais kaip avis ir 
ignorantais. ,

Matome miestuose beklūpš- 
čiuojančius piliečius prieš mie 
stų valdybas, kurios išlaidu
mui neturi ribų, -eikvoja vie
šuosius fondus, užsiima papir
kimais.

Ar gi tas nerodo gyventojų 
bejėgiškumą, pasiryžimų išsi
žadėjimą, vyriškumo stoką?

Štai, krašte milijonai žmo
nių nori darbo, bet negali gau 
ti. Privačios labdarybės fon

dai jau senai ištuštėjo bešel- 
piant vargšus bedarbius. O 
krašto vyriausybė nesirūpina 
bedarbių gelbėti viešaisiais 
darbais. Vyriausybė mielai 
duoda dideles paskolas tur
tuoliams, o nedarbo mažini
mui neturi fondų.

Krašto gyventojai kitados 
visako išsižadėję dalyvavo di
džiajam kare, kad užtikrintų 
pasauliui demokratišką tvar
ką. Laimėjo karą. Išgelbėjo 
demokratiją, kuri buvo pak
liuvus pavojun. Po karo beli
ko tik savo krašte išjudinti 
visas dirbtuves, gaminiams 
rasti rinkų, pirklių ir varto
tojų, taip kad visiems visur 
būtų pakankamai darbo, kad 
visi jaustųsi patenkinti ir lai
minai demokratiškame krašte.

Pasirodė, kad nėra vadų, 
kas galėtų tai visa įvykdyti.

Krašto vadai, užuot dirbę kra 
što gerovei, dirba savo politi
nių partijų darbus. Jiems nie- 
gas daugiau nerūpi, kaip tik 
tas, kad savo partijas išvilk
tų į valdžios viršūnes, kad pa
rtijos pirmenybę laimėtų. Tik 
pelno, daugiau pelno ir gar
bės siekia. O nedarbas, varg
šai? Tuščia jų!

Argi kraštas iš tikrųjų šau
kiasi diktatoriaus?

Akstinas

ĮVAIRENYBĖS

X Žmogaus griaučiai susi
deda iš 263 atskirų kaulų. 
Raumenų arba muskulų skai
čius siekia 500.

REMKITE VISUS BIZNIS 
RIUS KURIE .SKELBIASI

“DRAUGE”

Ar Užsitrauki?

Balandžio 11 d., pasirašu- negavo pasitikėjimo, yra regu 
sios Klaipėdos konvenciją vai liarus (teisėtas), 
stybės: Anglija, Prancūzija, I i Taigi Klaipėdos byla paga- 
talija ir Japonija, vadinamieji liau atsidūrė Haagos tribūno ' mažiausia yra pavojaus su 
signatarai, įteikė tarptauti- le. Ar mes dėl to turim džiaugi klysti. Nežinia dar kokią po
mani tribunolui Haagoj raštą, ,tis,__ar liūdėti? Nei džiaugtis 
kuriame nurodo, kad Betche- nei liūdėti. Byla kiekviena nė 
rio atšaukimas, Simaičio nau- ra maloni, bet jei reikia by- 
jos direktorijos pirmininku linėtis, tai nieko nepadarysi, 
paskirimas ir seimelio paleidi Nesibylinėja tik tas, kas ne
inąs sukėlė nuomonių skirtu- turi nei teisių nei pareigu, 
mą dėl šių veiksmų suderini- Klaipėdos kraštą mes gavom 
mo su konvencija. Toliau sig- su sąlyga. Kalbamosios ketu-
natarai sako, kad šito nuomo
nių skirtumo negalėjo išlygin-

rios did. valstybės, kurioms 
Vokietija Versalio traktatu a-

ti nei Tautų Sąjungos tary- i tidavė Klaipėdos kraštą, per- 
bos —pastangos, nei derybos Į leido jį Lietuvai tam tikromis 
tarp Klaipėdos konvenciją pa sąlygomis, kurios išdėstytos

ziciją užims bylos metu signa
tarai. Ar jie norės būti skun
dėjais ir stengsis įrodyti esą 
Lietuvą sulaužiusi konvenciją, 
ar gal jie tikai klaus teismo 
nuomonės, lyg patys abejoda 
mi. Taigi Haagos tribunolas 
dabar turi savo žodi. Vilniaus 
byloj jis mūsų neapvylė. Ga
lim tikėtis, kad ir čia Haaga 
mūsų neapvils.

sirašiusių valstybių. Todėl jie 
prašo tarptautinį Haagos tri
bunolą’ ištirti įteiktus doku
mentus ir pareikšti:

konvencijoje. Žinoma, būtų 
buvę geriau, jei mes Klaipė 
dos kraštą būtumėm gavę be 
jokių sąlygų, kaip gavo buv.

AR AMERIKAI REIKALIN
GAS DIKTATORUIS?

J. Valstybių spaudoje daž
nai keliamas klausimas: ar 
stiprus amerikonizmas ima 
nykti, ar jis merdi? Ką mes 
šiandien aplink save matome?

1. Ar Klaipėdos gubernato-į Vokietijos žemes Prancūzija, 
rius turi teisę atšaukti direk-; Lenkija, Čekoslovakija, Belgi 
tori jos pirmininką. I ja ir kitos. Lenkija mokėjo

2 Jei turi tokią teisę, tai ' pasiekti tat, kad net neteisė- 
ar ta teisė pareina nuo tam ti-! tai užgrobtos žemės, sutartis ]r at8ako^a :" Mes matome, 
krų sąlygų bei aplinkybių ir sulaužius, jai pripažinta be jo kajp šiandien atskiros Sio kra 
kokios yra tos sąlygos bei a- kių sąlygų. Mums Klaipėdos va,8tybgR išsižada savo 
P,inkybės- kr- Perleistas su daugybe įvai laisv-g ranko8e fikrybėkg

3. Jei pirmininką atšaukti rių sąlygų. Didžiosios valsty- neSinos žygiuoja federaIin-s
teisė gubernatoriui būtų pri- bes, atiduodamos mums Klai- 'vyriausybės globon Matome,
pažinta, tai ar pirmininką at pėdos kr., pasiliko teisę kiš- kaip kragto «<bizniftp,
šaukus nustoja eiti savo pa- tis į Klaipėdos reikalus ir da- vyri^y^
reigas ir kiti direktorijos na- bar kišasi. Tarp Lietuvos Ir

Kodėl kitiį*

cigaretai tyli 
šiuo svarbiu 
klausimu?

AR užsitrauki dūmą? Septyni iš kiekvienos 
dešimties žmonių žino, jog užsitraukia. 

Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienas 
rūkytojas rūkydamas vienu ar kitu laiku 
įkvepia dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš 
cigareto.

y
Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso 

šį svarbų klausimą iškelti .. . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi kiekviename, net 
puikiausio ir lengviausio tabako lape, 
pašalinami Luckies valymo procesu. Luckies 
tą procesą įvedė. Tik Luckies jį ir turi.

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - jog virš 
20.000 gydytojų kuriema buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo 
pačių rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerklę negu kiti 
cigaretai

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki? 
Todėl būk atsargus. Apsaugok savo jautrias

nai.
4. Jei pirmininką atšauk

ti teisė gubernatoriui būtų pri 
pažinta su tam tikromis sąly 
gomis ir tam tikromis aplin
kybėmis, tai ar įvykdytas 
1932 m. vasario 6 dieną, Bet
cherio —atšaukimas atitinka 
tas sąlygas bei aplinkybes.

5. Ar Simaičio direktorijos 
sudarymas aulinkybėmis, ku
riomis tat įvyko, yra regulia
rus (teisėtas).

signatarų kilo nuomonių skir 
tumas. Kadangi nei Tautų Są 
jungos taryba, nei tiesioginės 
derybds tų nuomonių neišly
gino, tai teko kreiptis į Ha
agos tribunolą, karfl jis skir
tingas nuomones išlygintų.

Klaipėdos vokiečiai ir vokic 
tininkai džiūgauja, sakydami, 
ana didžiosios valstybės skun 
džia Iaetuvą, kaltina ją kon
vencijos laužymu ir traukią 
ją teisman, žinoma, tai tuš-

pastatytos muitų (tarifų) au
kštos mūro sienos. Matome, 
kaip šio krašto žemės ūkio

etn. im. 
Aaerlcaa

Tobacco Co.

v

It’s toasted”
J8»ą Osrkl*l Apsaaąe lmlt»|lm«« - prlsl ItsialĮ

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STIUKE KADIO EKOGKAMĄ—tt motrrsRk^ ts finsslis

Įtrimirii lokhf orknlrtii Ir Lucky Strikt Unlomlt, kltkvirss Aslrstlmlo, KelvirltJiotlo,
Ir itlltjlnh vtksrį, Įrr V. B.C. Kstle Ihtkls.

6. Ar seimelio paleidimas, ti plepalai. Signatarai savo 
kuris buvo įvykdytas kovo 23 rašte Haagos tribunolui nie-
dieną Klaipėdos krašto guber 
natoriaus po to, kai Simaičio 
pirmininkaujama direktorija

kur nesako, kad Lietuva su
laužiusi konvenciją. Jie tik sa 
ko, kad čia kilęs numonių

BULL RUNN—m». Rum.»i ,, acheinc Gots Awry When the Hash Refuscs lo Agrct With Bull! by orl ed

Uflui'.-Au RW»r- 
•fo 3Ur

eausTo <k€T *K« 
U»J«T MM «oK«MV

v
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SOUTH CHICAGO, OOUN- jslised kind eyether) and vik- 
CIL 114 Įtery. l’m not a gud liand fer

------------ į letter-writeing, sow I don’t
South Chicago has a bit of tink you will pay tension to 

news, good or bad, mostly per ' this, būt 1 kad to tell you, or 
friend or foe lend tliine ear • wkat wood you kave taugkt 
anytliing of great importance of me. Only, you will be sor- 
to share with our outside ry becuz I’in ebsent at tka 
friends and tke greatest dai- gaimes, on akaunt of I no tka 
ly Lithuanian paper tke: weeknesses of all tka teems 
“Draugas”, so kere it is and įin tka league. You see, we all

kad sum fun tergeter drink- 
ing beer, oidy 1 was smart, 1 
sobered up before they did,

BASIfBALL

After two days of no ga
niu eaused by cold and rain, 
our Gubs resumed their vioto 
rious march and made it se- 
ven straigkt by beating tke 
Gardinate i n tke first game 
af tke suries Friday.

Tke abstnce of Cuyler, En-, 
glisk and Grinius kas not dam 
pened tke spirit of llornsby’s 
boys. Tkey play likę cham- 
pions, and return to tke ganiu, 
tke Gubs will be kard to beat.

Lonnie Warneke sliowed 
class in tke gaine be pitched 
against Gincinatti Keds lašt 
week and tkis boy is certain- 
ly a coiner. He seems to kave 
everytking that a successful 
piteher skould liave. Hornsby

TO TRY COMS BACK

read for yourself.
Tlie South Gkicago team ha 

ving won tke base bąli ekani-
pionskip lašt year is not at * ~ keeping- tlie boy in tke game
all backward būt haa entered ’^hen te waa ik trouble and

Tu,*0, Tdd|^~»^h“ - —s ™id

įtelr title and will play hard,^ have take# Imu out.
ar ever and liope to rępmt a- į Stanley Hack į, įmproving
gani tins season and that r

Georgės Carpentier, tlie fa- 
mous “Orckid Man” and for- 
iner Frenck keavyweight cha-

and lierd all they sėd about sl‘ow<,d «°°d '*>' Į mpion, is now in Iight train-

ineaiu a figlit Irom atari to ii- pe'-'pl“ glt hurt and
nieli of every game and so r“,‘OTer- b“‘ tb”"‘ tlmt want
your baseball fansoftteK of'to po,zen someolle> 8® »"

ever. Tell “Lindy” to, tliatL organization do not miss a
„• i iii n ke skouldn’t plaiy dise onsingle game played by any of l r J .
the otlier teains, not to brag a I Sundays, becuz lie mite serai-
bout ourselves būt be on liand J* *‘is knykle8' and
and witnessall our games be-t.‘krough to s“c»ad b“»e- 

. . | Būt, I don t want

witk every game. He is ai 
ways on kis toes, and it is 
a real tlirill to see liiin on tke 
bases. Tkis boy will streeckt 
many singles into doubies by 
his tremendous speed.

There are rumors of trades

games
cause tlie champs has a lot, ,.

i-*- x1 • ' jdtvorry bout me, I’l bee reddv Icompetition tins year and , J .L
you skould I

ing at Pkiladelphia to deter- 
mine wlietker or not ke is phy 
sicąlly fit to attempt a return 
to tke ring.

between the Gubs and the Gar 
dinal. Trades are a good 
tliing for the game and if 
some of the owners would be 
more generous in trading, 
there would be more people

atteending the games, even in 
ths days of hard tims.

Our Sox
Nevar in tke kistory of the 

Wkite Sox kas so mucli ef- 
1‘ort been made in so sliort a 
time, to improve tke teain. In 
addition to buing new play- 
ers, tlie management kas 
made five major trading deals 

■' in which more tken twenty 
; players kave been involvd.
■ It will take sonie little time 
to mould tkis organization in
to a winnig combination, būt 
no one can say tliat Grabiner ' 
and Fonseca are not trying, 
and Mr. Comisky is certainly 
not stingy with his money.

Tlie fans will miss some of 
tke new faces will soon e n- 
Hadley, Jolley, and Tate, būt 
tke new faces will siin en- 
dear themselves in tlie harts 
of tke patrons ąnd stars likę 
Kress, Hadapp, Berry, Roth- 
rock, Seeds, and Funk, witk 
tke old reliables remaining on 
tke team and the good pit- 
ching staff tliat Fonsecca has 
is sure to inake a winnig ag 
gragation and pack the South 
Side grounds as tkey kave 
not been packed for many sea 
sons.

----------  ji i....... ji,------------------------ ----------------------
Whito Sox loyal friends vinius, kurie už 16 kilometrų

will be out to ckeer tliein Mon galį pramušti 30 centimetrų
day, regardless of the poor 
chowing tliey made on the re 

cent trip.
Old Timer.

TOBULESNI ARTILERI
JOS ŠOVINIAI

Anglijoj pradėjo gaminti fco

JOHN B. BORDĘN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Name: S iki 9 ryto. Tol. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roon 905 Tel. Dearbofn 7966

Valandos. S ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Bafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

CHAS. A. PEPPER
LIET U VJS ADVOKATAS ‘
155 N. Clark SE, Room 909

Telephone FRANKLIN 6745
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORT 2213

storumo blindažų.

PLATIN KITĘ “ 1JRAUGA ”

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health aualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the vahiabie 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every om 
caneatit freely!

Velveeta spreads, sKces, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT
Velveeta

Y The Deliciout New Cheese Food

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PRCBAK 61&DU

your attendance and your roo 
ting will lielp our side and 
your side as well to play hard 
and furnish a lot of tlirill s 
for you and make tliis K of 
L baseball season a great suc 
cess, if you are reaily iiiteres- 
ted you will be out there to 
root for all the teams and 
kopė for tke best team to win.

, South Ckicago team, ai
Jiougk was sliglitly weakened 
before tke start of tke sea 
son by a few players gradua- 
ting to a better class of base
ball teams, we liope tkey 
make good būt at the present 
time we kave obtained some 
new reeruits to fili tke gaps

when you kneecT me. Sow, gi- 
va my reegnrds tuk: ‘Marty’, 
‘ Sanmiy ’, ‘ Lindy ‘ Yaskou 
‘Nuks’, ‘Sinmons’, ‘Joie’, ‘Sta 
šie’ and ‘Butch’. Wish youh 
a very prospearity seezon.

I reeniaine yours very 
sincerely,

“Secont Star Baseman”

GERB. KUNIGAMS ŽINO
TINA

klvenki^is Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
left by the graduates and no\v Į -Testamento III. Psalmių kny-
are as strong as ever and are 
capabie to caiupete witk tke 
best of tlie league. Tke team, 
witk tke new reeruits, is 
mucli stronger and inore ba- 
lanced tlian tlieir opponents.

John Zevatkauskas 
President of Council 114

‘SPORTIVELY SPBAKINC’
by J. C. S.

Deer Meneger:—
I can’t eum out to praktise įT' 

tuliday, becuz on akount oi,
1 ain’t got know gluv. I no 
you will miss me muck, būt 
let “nuks” git a clience, he 
has a scoop and inaybe he kin 
kateh to. Būt tka wurst part 
of all is, my mudder tinks I 
should not play never, becuz 
we have a lot of Wurk to do 
around tka liouse. You no, in 
spring there’s always wurk, 
and tkis year mudder dident 
chainge her mynd eyether, al- 
tho I tryed to chainge myne.
On top of that all, my big 
boss, seys fer me to “skrani”, 
and if I don’t “skram” I 
should luk round for sonio- 
ting else to do. So you see, 
you will mjss me much, būt 
111 be pulling fer you to bring 
i la teem tha bacon, (not tke

;ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
Plonais popieriniais aptaisais. 
Kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal 
dų, Antrasis padidintas leidi 
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Virš minėtas knygas gali-

DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III.

DRAUGO” EKSKURSIJA
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

Vandens keliais per Kopenhagą į Klaipėdą
GEGU20-MAY 28 DIENA

šią ekskursiją ii Ohicagos “Draugo“ Laivakorčių skyriaus vedėjas p. A. Pel- 
džius palydės į New Yorką iki laivo, o toliau per jūrę ekskursijai vadovaus J. šli- 
teris. 1

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

' i-.-

\‘

Didysis Scandinavian—Amerieau Linijos 
Laivas FREDERIK VU1

JONAS ŠUTERIS

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

vietą dabar.
Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI

JOS didžiuoju laivu

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

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

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

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Avė.—Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

CHEESE

KRAFT-PUEN1X 
CHEESE COMPANY

PROBAK
ABIEM PCSEM 

ASTRUS
ticrtauslas skimtuvM 

arba ąrąžluame
plnlguM 

J®l ant vietos negau
ni, kreipkis J mus.

«*C. UŽ « — >1 ul 10
Sempeils — ioc. 

PROBAK CORPORATION

MWTOU

BILLT'S VNCLE

r
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ŽINIOS 1S LIETUVOS
IŠSPRĘSTAS VYTAUTO , liausiąs iš visų yra “Žalgi-

DID21UJO KOMlitl O 
KONKURSAS

lis” ir “Milžino Paunksnė.” 
Vytauto Didžiojo Komiteto lė
šomis konkurse numatytomis 

Vytauto Didžiojo komiteto' sąlygomis spausuintinu pnpa- 
literatūrinio konkurso dramai žintas Anglo “Žalgiris.” Sis
įvertinti jury, kuriame daly
vavo visi jo nariai — Vytau
to Didžiojo komiteto atstovas 
pulkin. Braziulevieius, švieti
mo ministerijos atstovas vals
tybės teatro direktorius Oleka- 
Žilinskas ir Vytauto Didžiojo 
universiteto humanitarinių mo 
ksių fakulteto draugijos lite
ratūros sekcijos atstovas Fau
stas Kirša, pirmininkaujant 
pulk. Braziulevičiui, rado, kad 
dramos konkursui yra atsiųsti 

veikalai, būtent:, “Krėvės 
y”, “Žalgiris,” “Vytauto 

KarūnavimaSj” “Nevainikuo- 
tas Karalius,” “Milžino Pu- 
unksnė” ir “Vytauto Golgo
ta.” Peržiūrėjus kiekvienų, jų 
atskirai, nerasta nė vieno ver
to konkurse numatytos premi
jos.

jury sprendimas komiteto jau 
patvirtintas. \

Atplėšus Augio vokų, rasta, 
kad Angis tai Vytautas Bičiū
nas.

STATYS ŠV. VINCENTO 
PAUL1ECIO D-JOS 

NAMUS

dr<

darbų dirba ne tik dvasižkija, 
bet ir pasaulionys inteligen
tai. i

Draugijos skyriaus iniciaty
va buvo surinkta prieš Vely
kas iš vietos inteligentų 14b 
lit. 25 et. pavargėliams šelpti. 
Išleista 128 lik 85 et. Bušeipta 
Velykų švenčių proga 63 as-

dio paskelbė, kad pakeliui jį, 
kažkas užpuolę® ir pagrobęs. 
Buvo atpasakotas net to ta 
riamo pagrobimo smulkmenos.

Minsko radiq stotis paskel
bė kitų panašių “ sensacijų 
Voldemaras pabėgo! Atpasa
kotos taip pat to pabėgimo į 
užsienį smulkmenos, Turimo-

DAKTARAI:

menys. Be to, Vietos savivai-1 , .■> > ,, ,,. . . . . ... „ , ziniomte, Voldemaras te-dybe skyrė pavargėliams sel- . , .begyvena kaip gyvenęs Žara

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea *707 8. Arteslan Ava.

TeL Grovehlll 0817

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3421 West Marųuette Road 
Vai.! 2-6 ir 7-0 P. M. Ket. 2-12 A.M.

, Nedėlioj susitarus

pti 89 lik ir 4 m. sukapotų 
sausų malkų.

ALYTAUS ĮŽYMYBĖS

— Ant Nemuno tilto yra pa
vasarininkų prikalta lenta pa
minėti nuo bolševikų žuvusiam
karininkui" Juozapavičiui. Pa- 

Skuodas. Praeitais metais į- steteaj kad kal kurie laIytle. 
sikūres šv. Vincento a Paulio -jai Ultu luillįtai
diaugijos skyrius spaięiai ai- [cllla nuslįIna kepures. Gra 
rba. Jau parengtas planas di- žus paprol,ySi

suose ir apie jokį pabėgimų 
ar pagrobimus negalvoja, bet 
atsidėjęs studijuoja Vilniaus, 
Klaipėdos ir Lietuvos ateities 
gyvenimo problemas.

Tel. Lafayette 6792

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
. Nedėlioję pagal sutartį

DENTĮSTAI
PLATINKITE “DKAUGA’

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos; 10 Utį 13 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki t vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rea Tel. Boul. 6012 Ofiso Ir Rea. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
VaL: 1-2 Ir 6:88-8:86 vaL vak. Vak: 1-4 Ir 7-0 vai. vakare 

NVdėlloJ susitarus Nedėlioj susitarsi
—

deliam dviejų aukštų namui 
statyti. Tame name galės tilpti 
per 60 pavargėlių. Be to bus 
įrengta didelė salė, arbatinė, 
krautuvė, pirtis ir maža ligo
ninė. Namas atsieis apie 90,- 
090 litų. Parapijiečių vežami 
akmenys ir žvyras. Šį pava-

Kalbant apie veikalų spaus •1 sarį bus pradėta pati statyba, 
dintinumų jury rado, kad ge- ! Tenka džiaugtis, kad tų kilnų

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

— Vilniaus pusės pušyne 
ties kareivinėm senųjų rusų 
kareivių kapinių, vietoje yra 
išlikusios dvi koplytėlės, ant 
kurių sienų, tarp įvairių pri
rašinėjimų yra tokių: “1919 
m. vasario mėn. 18 d. čia slė
piausi nUo bolševikų kulko
svydžių ugnies. Vyt. Įeit. A. 
Š,” “1919 m, kovo 23 d. iš 
šitos koplyčios šaudėme į bol
ševikus. I pėst. pulko grandi
nių grupė” ir k. Koplyčioje 
yra graži angelo statula.

VOLDEMARĄ TAI PAGRO
BIA, TAI JIS PABĖGA

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GKABOBIUS
Laidotuvėms pa- .

tarnauju geriausia tarnauju , laidotuvėse kuoptgiuusia. 
ir pigiau negu kiti Keiaale meldžiu atsmaukti. o mano 

1 darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooseveit 2616 arba 2610 

2314 W. 23rd Pk, Chicago
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 2238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Kai prieš porų savaičių A. 
Voldemaras pats savo noru 
iškeliavo į Zarasus, lenkų ra-

1439 S. 49 Court, Cicero, IlL
TEL. CICERO 6927

A. *f" A.
ANTANAS PftANIS

Mirė geg. 8, 19.32 m., 3:30 v. 
popiet, 10 Ir pusės metų am
žiaus. A. a. Antanas gimė Bell-' 
wood, III. 1921.

Banko dideliame nuliu d line 
motinų Antaniną po tėvais 
'Radvilaitę, tėvų Povilų, brolį 
Kazimierų, močiutę levų Rad
vilienę .dėdes. Petrų, ir Sofi- 
jų Radvilus, Kazimierų ir Ci
nų Radvilus, tetų Pranciškų Ir 
jos vyrų Jonų Jonikų, tetų Ši
lėnų ir jos vyrų Juozų Valan
čius, dėdes Prųnclškų ir An
tanų Pranius. O Argen
tinoj tetų Onų ii- jos vyrų Vin
centų Steponavičių ir Barbora 
Radvilaitę ir jos vyrų Antanų 
Norų, o Lietuvoj tetų Liudvi- 
hę Radvilaitę, dėdes Augusti
nų, Rokų ir Steponų Radvilus 
dėdes Kasimi erų lt Jonų Pra
nius ir močiutę Pranienę ir 
giinines.

Kūnas pašarvotas 2307 St. 
Charles —Rd., Bellwood, Ilk 

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 11. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas i Mt. Carinei par. baž 
nyčių, kurioj įvyks gedulingos' 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į
Mt. Carinei kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-enas dalyvauti šiose lai
dotu vėsų.

Nubudę: tėvai, brolis, 
močiutė Ir giminės.

— """"

Pitone Boulevard 7042

Dfi. C. L VEZELIS
DENTĮSTAS 

4645 So. Ashland Are.
Arti <7 Street

Tai. Ganai <122

DR, 6.1. BLOŽIS
D E N T T blA S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo I Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartų

Tel. Canal 0367 Rea Proepect <669

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED STREET

rezidencija 8000 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pistų

8 iki 8186 vakare

Tel. Ofiso 4050 Rea. 9866

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomls ti*' susitarus.

Boulevard 7688
Res. Hemlock 7691

Dfi. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

4712 ISo. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tel. canal 8784 Rea Repubbo 6844

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
.iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

OR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 r. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

l Tel. Cicero 1260

OR.GUSSEN
X-Kay

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, III.

Phone BduleVard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidu užlaikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

1 e letenas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ii B&isainuotojaB
Turiu auiomubinua visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, 111.

I

T
AJA

Ofiso Tel. Repubiic 2266
Namų Tel. Hemlock 2010

DR. K. DRANGEUS _
DENTISTAS

- 2403 West 63rd Street
kampas Western Avenue

VaL 9—9 išskiriant tračiadienius

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street' 

cor. So. Leavilt St. Tel Ganai 6122

Rezidencija: 6628 S. Ęichmond Aro. 
Telepbone Repubbo 7848 

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

Utt. S. A. DOM/IAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. r. Išskiriant Seredes 
Ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba
Cicero 882. Res. tel. Cicero 2888

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRAI1OR1V8 

Didelė graži koplyčia dykai 

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooseveit 7682 (

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ^ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6203-2413

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

Seniausia: ir Didžiausiay -

LIETUVIŲ

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

niinus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didiiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

Didysis Ofisas

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

URŠULĖ BIKENIENĖ
po tėvais Antanaičiūtė

Mirė Geg. 7, 4 vai. ryto, 58 
metui antž. Kilo iš Šiaulių Ap- 
skr., Ligumos par., Mantraikių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 18 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Povilų, brolį Dominiką 
Antanaitį, brolienę Teklę Bikė- 
naitę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1813 So. 
Union Avė., Chicago, 111. Lai
dotuvės įvyks gegužės 10, 1932 
iš namų 8:30 vai. bus atlydė 
ta i Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už. velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pašys* 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Brolis, Bro
lienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. M. Skudas. Telef. 'Rooseveit 

.7532

JURGIS SURVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužes 8 d. 5:50 valandų ryte 
1932 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apsk,r., 
Girdiškes par. Pau pynės kai
me. *į

Amerikoj išgyveno 35 Pietus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Barborą, po tėvais Bu- 
dvitaitę, dukterį Heleną, sūnų 
Stanislovų, pusbrolį Petrų Ta- 
mašauskį ir giminees, o Lietu
voj dvi seseris - Barborą ir Pe
tronėlę.

Kūnas pašarvotas randasi 
3059 W. 53 Place.

Laidotuvės įvyks ketverge ge 
gūžės 12 dienų, 8 vai. ryte, iš 
namų bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos až 
velionio sielų, o iŠ ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. —Jurgio Survilo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvlečiaiml da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nubudę Įtekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs,
IPnsbrobai tr Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, teL Yards 
1741.

Dr. C.K. Kliauga
D E N T 1 S T A S 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti W estėm

Avie. PUone Hemlock 7828 
Panedčbais, Seredomis ir Pčlnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4045 S. Ashland Avė.

Chicago, Iii.
Oriau vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo C iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

- 2 Iki 4 ir 8 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir naktį 

VIRGINIa. 6088

Tel. Cicero 8766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Tek Grovehlll 1696

DR. A. L 1DŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va^ 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Heraeomis po pietų ir Nedėldieman 

tik lusitarus
>422 W. HARMUETTR ROAD

Res. Phone: 
Engiewood 8641 
Wentworth audu

Office Phone 
Weutworth 8000

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. YAITUSH, OPT.
Rezidencijos Tel. Piaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

DR. A R. MCGKAUlE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6568 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

MIKOLAS PAUKŠTIS
Mirė geg. 7, 1932 m., 4:05 vai. Kilo iš Ežerėnų apskr., 
Rimšų parapijos, Mažėnių kaimo. Amerikoje išgyveno 
26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 2 broliu: Nikodemų ir 
Boleslovu; 2 pusbroliu: Fabijoną ir kun. E. Paukštį,, 
Chester, Pa., 3 brolienes: Onų, Antaniną, Šimonis ir 
Oną Paukštis, švogerį Liudviką Kardelį ir pussese
res Domicėlę Kardelis, du pusbroliu Justiną ir Kazi
mierą Šimonis ir brolienę Ievą Rimonis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4433 So. Honore St, Laidotuvės 
vyks Trečiadienyje, geg. 11, iš namij 8 vai. bus at- 
ydėtaR į Šv. Kryžiaus nažnvčią, kurioje įvyks gedu- 
įngos pamaldos^ už velionio sielą. Po pamaldų bus 

nulydėtas j Šv. Kazimiero1 kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vlsūg gimines, draūgtts ir pa

žystamus dalyvauti šiose lnidotuvėse.
Nulindę Visi Savt-šKidi ir

Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis. Tel. Varde 
1741.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

i
Palengvins ak(ij įtempimų, kuris 

, ssti priežastim galvos skaudėjimo, 
į ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 

| mo, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
sataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regrystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavgnas daro- 

lmas su elektrą parodančių mažiau
sias klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo ‘ 10 iki 12, 
KREIVAS AKIS ATITAISO*! TRUM 
pą Laiką su nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
oė akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Dūko TeL Vjotory 6893
Rea. Teh Drexel 9191

Jefi neatsiliepia šaukite Centrai7464

OR.AAROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
VaL 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedaliomis ir šventadieniais

1012

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

DR. J. P. POŠKA
3133 fc>. HALSTED blREET

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. AiiTEJSiAN AVĖ. 

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vak: Nuo 2-6 po 
plet. U tarti, ir SubaL Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel 8tewart 8191

DR. H. BARTOM 1

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saVO ofisą, po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUAU8TAS

Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų • 
Vak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:20 vak vakare.
Nedėliomis lt Iki 12

Telefonas Midway 2880

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET 

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

aTlDAVIDONIS, m. D:
4911 80. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryta;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakar*

apart žvaatadienio ir ketvirtadienio.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė*

756 WEST 35th STBEKT
Rafikpna KaleteH 8t. 

Vatamdoe: Mn 18—4; •—■3
Nedėliomis: nuo 10 iki II. '

HEMLOCK 9141

DR. V. S, NARES
(Naryauokaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weet Marųuette Road

VALANDOS:
• iki 13 ryto. 7 Iki t vakare 

U tara. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tek Hemlock 8746

Rea Tel. Proepect 0810

DR. B. ARON
Gydytojas ir chirurgą* 

Ofisas 6118‘South Kedato 
Rea 6426 So. California Ava. 

Vaki 3-4, 1-1 y. r. Išskiriant K»V»
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Antradienis, gegužio 10, 1932

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

L Sekmadienyje Gegužes-May 15 d., 1932 Vytauto Parke

NAUDAI

C H I C A G O J E
AUSRGS VARTŲ PAR. 

IŠVAŽIAVIMAS
programėlės, susirinkusieji 
bus vaisinami gardžia arbatė
le ir naminiais pyragaičiais. 

West Side. — Praėjusį sek- Vakarėlio rengimo komisija 
madienį Vytauto Parke įvyko Į (Mareijoną Bliudžienė,' Bar-

ir pirmieji bendrovės susirin- Vakarėly gali dalyvauti ir 
kimai buvo parapijos svetai-'kiti šeimos nariai. Tat pramo
nėje. Bet dabar yra kas kita, j me visų skaitlingai susirink- 
nes dabartinė bendrovės vai- j ti.
dyba nesusideda iš lietuvių Į 
katalikų, bet iš didžiausio, iš .

Kp. Valdyba

SUDIEU! PRANEŠIMAI

^Aušros Vartų par. piknikas. 
Diena pasitaikė giedri ir šil-

kitų kolonijų, o kas blogiau
sia tai kad ten yra, mūsų tiky
bai priešingų žmonių, kurie 
viešai pašiepia mūsų tikybų,

borą ^Bartkienė, Magdalena 
Teiserskienė, Stanislava Dau-

ta. Išvažiaviavimo komisija kšienė ir Agnietė Kušleikai- bažnyčių, ir vienuolynų, kuris(.. 
buvo gerai viskų prirengus, tė) deda visas pastangas, kad yra skersai gatvės prieš ben-, 
Stambieji West Sidės biznio- ši pramogėlė pasisektų. įdrovės raštinę (ofisų). Sar-i

LRKSA CHICAGOS APS 
KUITIES KUOPOMS

Apleisdamos Chicagų, nori
me tarti “sudieu*’ gerbiamam
klebonui kun. Vaitukaičiui, (kos ir Pašelpos Kliubo susi 
gerbiamam kun. Gašlūnui, ger (linkimas įvyks gegužio 10 d. 
bianw>sioms seselėms kazimie-; 7:30 vai. vak., Chicagos Lie- 
rietėms, visiems pažįstamiems tuvių auditorijoje (3133 So. 

i ir draugams. Taip pat dėko- * Halsted st.). Malonėkit visi į 
laiku susirinkti. Turim svar-1

rybių, kurias geri biznieriai 
suaukos. Taip dalykams esant 
tikimės didelių minių žmoni ij

Bridgeporto Lietuvių Politi ( įr gero uždarbio para
pijai. Vietinis.

UŽ KRAŠTO REFE
RENDUMĄ

AVASHINGTON, geg. 9.

riai išvažiavime gerai pasiro
dė, Jie išrado naujų būdų žais 
lų, per kuriuos smagiai laikų 
leido ir gerų biznį darė. Biz
nierius Juozas Mickevičius vi 
sus “subytino” prie rūtų dar 
želio.

Visi tie gerieji biznieriai ir 
gerieji darbininkai pasižadė
jo dalyvauti ' ir paremti Ko
legijos naudai rengiamų pikni

Ne pro šalį priminti, kad
ši draugija gerai gyvuoja fi
nansiškai ir morališkai. Re
mia ir prisideda prie visų pra 
kilnių Bažnyčios ir tautos dar 
bų. Narių skaičius džiuginan
tis, bet būtų dar linksmiau, 
kad moterys, kurios dar nepri
klauso, ateitų į šį vakarėlį iš- žmones 
girsti daugiau apie jos veiki- 
mjų ir be tolesnio atidėlioji
mo įsirašytų ir tuo būdu sau 

suteiktų daug

i mata mums, braiton parkie- Į
čiams. Argi mes neturime sa 1 
vo žmonių užimti svarbos- į 
nėms vietoms mūsų bendrovė
se! Taigi, nesirašykime ant į- 
galiojimų (arba Proxy) bet 
patys ateikime į susirinkimų
ir išrinkime direktoriais savo

kų, įvykstantį gegužio 15 d. 
tame pat parke. Tai dienai (ir draugijai 
bus prirengta daug įvairių džiaugsmo, 
žaislų. Westsidietis Vaclovas Nepamirškite dienos ir vie-

B. P. Balsas

M. S. 55 KP. SĄJUNGIE- 
TĖMS

•• va, s • • • iame giminėms už tokį gra-
ier ią eji romų usivieni pagerbimų per išleis ! Aiiij reikalų aptarti ir atsives- g j nOmas G. \y. AVickersham’-

Jau net aveiis- iki‘ na”iU ”ari" kai” VVr,k ~ *“..........

seimų ir rinkti atstovus (d
Iniot-vfi Tavvno Kx>f omiln nn-

totumet kliubo nario teisių.
Valdyba

legatus) į seimų ir kartu svar j matyti Tėvynę, bet gaila pa- 
stytį mūsų brangios arganiza 
vijos reikalus Rus ino gerovei.
Šiandie tam yra geriausia pro 
ga-

Taigi, visos Sus-mo kuopos 
kviečiamos rengtis seimui ir 
išrinktieji kuopų atstovai ture 
tų įsįregistrūoti' Ulinoiso ir In 
dianos valstybių apskrity, 
kad būtų .galima tinkamai pa

kit naujų narių kaip vyrų, ag> kurs kitadps buvo pr^Bk
Didelio diiaugsmo boa pa-!'"iP.ir n,ot,en):.ir «“">»k^it denio Hoover’o komisijos^ 

likusius mokesčius, kad nenus rmininku, pagaliau pakeitė sa
vo nusistatymų prohibicijoslikti čia esančius.

Sudieu visiems!
Ona Pikielienė ir dukrelė 

Antanina

ŠIANDIE LIETUVIŲ RA, 
DIJO PROGRAMA

Peoples Furniture kompani 
jos pastangomis ir lėšomis ir

.. -T. . a , 1 vėl Chięagos ir apylinkes liesirengti kelionei. Svarbu, kad L . . , _ .......I- X 1. v 'tuviai galės pasigėrėti lietu________ ' ir ta kelionė pigiai atsieitų. ”. •» w nL, t .4.ix n- 1 I *Vių radijo pragrama iš W. G
Šį vakarų, gegužės 10 d., į_; MolonekSte pranešti vykstam g stoties nuo 7 įkį g Val 

Brazauskas suorganizuos dide tos, o atsilankę būsite visiš- vyks savybės pramogėlė mo- i ‘‘ių į seimų atstovų pavardes
iį, smarkų virvės traukimų. ! kai patenkinti visu kuo. Įžan tinome? pagerbti. Visos narės ir vardus ne Vėliau kaip ligi Teko patirti, kad šio vaka

ga pigi. prašomos atykti ankščiau, nes «ių nietų gegužės mėn. 25 d.'ro programoj dalyvaus įž\
, Komitetas 7 vai. turėsime trumpų kuo- Siuo adpeRU: j įp Aukštaitis, mios ir senai per radijų gir

---- -- ----------- pos susirinkimų, o po to salėj ^39 So Mozart St., Cliicag'* dėtos dainininkės ir daininin
įvyks pramogėlė su užkan
džiais ir programų, kurį išpii ' •

AR VISOS PASIRUOŠU
SIOS IŠKILMEI?

BRIGHTON PARKAS
Sekantį sekmadienį, gegu

žės 15 d. Chicagos sųjuhgietės Kaip atrodo Brigliton Par- dys mūsų jaunametės. 
turės nepaprastas iškilmes Ci kas, žiūrint iš mano kampe-
ceroj, šv. Antano bažnyčioj; A lio?

per šv. Mišias bus Motinos 1 Misijos jau pasibaigė
Dienos minėjimas. bai sėkmingai, moterys gau-

Nors apie tai jau buvo ra- piai lankė bažnyčių per joms 
syta, raginta, ir prašyta,' vi- skirtų savaitę, bet ir vyrai nė 
sų sųjungiečių skaitlingai iš- kiek neatsiliko nuo jų, nes ir 
i.iimėse dalyvauti, bet ne pro- vyrų savaitę bažnyčia buvo 
š į i: vėl priminti, kad visos pibia kas dienų. Visi daug ko 
rengtųs iškilmėms . naujo ir pamokančio išmoko

Jei net Mellrose Parko sų- tikėjimo paslaptyse. Dieve 
jungietės žada atvykti į iškil- duok misijonieriui sveikatos, 
mes^tai kų jau besakyti apie o mums geros atminties jo pa- 
Roieland’ų, West Pullman’ų tarimams įsidėmėti, 
ir Nortb Side’s sųjungietes.' Gegužės 10 d. parapijos sve

Kad- ir toliau gyvenant rei- j tainėje įvyksta pagerbimo va 
kia pasišvęsti vienai dienai, karėlis jąunani kun. Stanislo- 
iškilmėse dalyvauti. Artimes- vui Joneliui pagerbti. Tai ru- 
nių kolonijų sųjungietes,. be pestingai rengia parapijos ko 
id.c'o, skaitlingai dalyvaus. mitetas, veikėjai ir visi N. P.

Dėkime pastangų, agituoki- P. S. parapijonys. Pradžia 8 
ine, kad Motinos Dienos mi- v. v. Įžanga 25 c. Bilietų ge
nėjimas įvyktų ko iškilmių-. įima gauti pas parapijos ko- 
giausias. miteto narius ir J. K. Enche-

Centro dvasios vadas kun. rio krautuvėje (4401 S. Mo- 
Vaičiflnas i? vietinė M. S. 2 zapt St. Laf. 8062). 
kuopa iškilmėms pasiruošę. A
>ie tai netenka nė kalbėti.

Mūsų visų pareiga yra vyk
ti į iškilmes.

Apskr. pirm-kus

kai ,kaip antai: ponia Eelena 
Benaitienė, Ona Juozaitienė, 
Antanas Giedraitis ir kiti. 
Taip pat kalbės dr. A. Ii. Lau 
tnitis (dentistns) lt redakto
rius L.' Šimutis. .'Bus graž:u? 
ir rinktinės m.zikos ir ki‘.ų 
įlomių dalylų. pasiklausyti. 
Todėl nėpamiškimę nusistaty 
t i savo radijų.

PIRMAS PIKNIKAS

klausimu. Jis dabar sako, kad 
prohibicijos klausimas yra rei 
l alingas krašto referendumo.

MARQUETTE PARK. — 
j Ateinantį sekmadienį gegužės !
15 d. Birutės Darže, 79 ir Ar
cher avė., įvyks pirmas mūsų 
parapijos piknikas. Dabar Bi- 

1 rutės daržas labai gražus —
I medžiai ir pieva puošniai ža
liuoja. Klebonas kun. A. Bal-! 
tntis su visais savo asisten- j 
tais uoliai darbuojasi, kad pi-1 
knike nieko netrūktų. Šeiml-' 
ninkės narirengvusios pagami- '
nti gard'/.ius užkandžius is gė- ,ne pasirinkimą. Norintieji pl-

_________ . Iltl ■ rlttl ar mainyti pl.rmn pnmiitvklt tini

AP ŽADT KRAUSTYTIS?

A. AlEšAU^KAS & ŠOK
7126 So. Pockwel1 Street 

Tcl. Rcpublic 5099 
Mes rsTiuufuoįame pianus t 

1 •rničiiis ir kitokius dalykus. Į 
Musų patarnavimas yra 

greitas, gera? ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš

RE AL « ĖST ATE• -
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dvkai
2608 West 47th St

■ ■■ ' ■1
PARDUODAM IR MAINOM

Fnrma« nafniip. Intus Ir visokius 
bizniu- visose valstijose. Mes turl

iju hrr«renti. Klauskite A. O.rlsras.
Peal R‘ tate vedėjo.

J NKMON PTNANCR CO 
• f**- Western Avemie

'R. ANORFIHINr ’

(Mnrrpiette Jevvelry A Rndtn)

Pirkusieji pas mus uK $5 ar dnn 

rlan bus dvknl nufntnrrnfuotl.

2050 West €3 St., Cbicago, TV

kad ir jaunamečių skyriai: 2 
k p., Ciceero, 20 kp., Brighton 
Park, ir 55 kp., West Side’s, 
sykiu dalyvautų iškilmėse.

T0WN OP LAKE

Šv. Agotos moterų ir mer
gaičių draugija savo gyvavi
mo 20 metų paminėjimui ren
gia nepaprastų vakarėlį sek-

Kad duoti žmonėms progos išvažiuoti j Europą ! Rep ir !
aplankyti savuosius, laivų kompanijos ..papigino laiva- „.„„„hhhi
k-.rieš net 20%. Taigi, kurie 'važiuoja j ę^'^rnijg ........
Floridų, vasaros laiku atostogų, pątartma geriau va- | _ . . ■ ■ ■ M

Perkam Lietuvos Bonus
va- 

maloniaužinoti i Lietuvų, kur bus daug įdomiau 
laikų praleisi. : " . _

šiemet “Draugas” rengia dvroticiak'S ekskursijas 
P.Fin.»ji ekskursija rš Nevv VOrkų iškauks GEGULES 
28 D, Į Kla.p.da per Kopenhagą laivu FREDERIK Vili. 
Antroji ekskursija iš New Yurtto išplauks Francūzų 
Linijos laivu FRANCE, BIR7EMG 46 D., per Havre į 
Klaipėdą. *

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Iš NEW YORKO 3-ėia klesa j Klaipėdą ... $75.50
Į abi pusi..................... ..................................... $125.50
“Draugo” Laivakorčių Agentūra parūpina visus rei

kalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimą nieko 
teskaito — patarnauja veltui

Šie laivai išplaukia iš New Yni ko sekančiomis 
dienomis

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

Gegužės 17, 1932 rengiama ekskursija laivu Levia- 
tlian tiesiai į Bremen. Visus kelionei dokumentu? tvar
kiai ir tikslingai panipinam.

t

Tel.

Hemloek H 3 KO

Z

41144 SO

Wm. J. Kareiva
Suvinlnkas 

I MSI ruiiiHloR 
Ir iMiturnnvimo, Sau- 
kM

CKKES VAI.I.EY
PIHUn’OTS 

DIhi-IIh S\lcxli; k lau Al 
iiiif, avb-alo Ir aurtų. 

PAIJUINA STREkM1
Tel. Iloulevurd 13R9

f PAIKUS KONTRAKTORIAb

Gegužės 16 d. 8 v. v. para- Gegužio—May 10 d.—KINGSHOLM
pijos svetainėje įvyksta Brigh * • ♦ * 14 d— AQU1TANIA
ton Parko lietuvių namų savi ♦ * 25 d.- BERENGATMA
ninku sųjungos mėnesinis su- • • f • 28 d.-ERRDERIK VJH “DRAUGO’ ;
sirinkimRs. Sekite “Draugo” \ EKSKURSIJA
skelbimus, nes bus kažkas Birži-lio— limo 1 d —LANCAOTRIA. rink tiesiai j
naujo. • Klaipėdą.

Gegužės 17 d. 8 v. v. įvyk- M 3 d.—ILE DE FRANCE
štai metinis susirinkimas visų 7 d.—BREMEN
braitonparkiečių, turinčių Go- »» • > 11 d.—PARIS
dimino Statybos ir Paskolos »» »» 16 d.—FRANCE, “Draugo” ekskursija.
bendrovės šėrus. Bendrovės >> >> 18 d.—UNITED STATES .
raštinė 4425 S. Fairfield Avė. Liepos 9 d.—ILE DE FRANCE
Bus renkami nauji direkto- Liepos—July 30 d.—ORIPSHOLM v
riai, Kiekvienas šėrininkas tu 
ri atsilankyti, nes, be direk
torių rinkimų, dar bus įvairūs

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

Ajsliauda -- fnsurnnee nuo ugnies. įmloino ir ne 
įudonio huto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp
4559 South Paulina Street

• Telephone YARDS 0145

, M. ZIZAS
Namų Statymo kMiiraklortui.

.tai a it i valrtn iiatua namur prteiuaiii- 
kalna

7151 S. CAUEOKN1A z\VE
Tolafnnaa Hemlo<-k 653*

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
4ASI1, (flATIMU KttMTHAK 
y Ttmlllb

S WAKIITENAW AVK

madienį, gegužės 15 d. šv. pranešimai apie dabartinį ben 
Kryžiaus parapijos svetainėj, drovės stovį.

Šis svarbus įvykis turi būt-j Šių bendrovę suorganizavo 
ti tinkamai minimas; todėl be J prieš 16 metų vieni braiton- 
įdomios muzikos ir įvairybių: park iečiai lietuviai katalikai

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKMKOS. RUSIŠKOS SULPURINES VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
NVBDHKl' MA14KOTNIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS 

Traatmental visokių ligų, reujnattamo, nmrvų ktltalaymo, talčto

Ir taip tolIauC m elektriniais prlotalaala Violetiniai SaulAa Spindu

lių treatmental.

MlnoraltnAa, aul f erinės vanos duoda dldltauslą krauto clrkulla- 

cljg. kuomi galima Iftaigelhėtl nuo visokių Ilgų.

KAMBARIAI PEROtrl-fcJIMO
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo * Iki 13 vai naktine

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

NNIINIIIHinilllllllllllllNIHIIIIIIIIHIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUNMmiK

ATY DAI
NAMŲ SAVININKAMS

Popiėruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tu
riu šių metų mados. Pristatau 
į namus išsirinkti. Kad ir pa
tys darysit, vistiek popieras 
galiu pristatyti ant reikalo 
C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
1619 S. 48th Ct., 2ros lubos 

Cicero, III. :
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