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Maldos ir atgailos metai jau inauguruoti
ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI 

ATIDARĖ ŠV. DURIS
PRANCŪZIJA BIJO TAIKOS 

SUTARČIŲ REVIZIJOS
IALD0S METAI PRASI

DĖJO
PRANCŪZIJOS RŪPESČIAI

ROMA, bal. 2. — Šventasis 
Tėvas Prius XI vakar inau
guravo Šventuosius Metus, 
kuriais Katalikų Bažnyčia ir 
visas katalikiškas pasaulis mi
ni žmonijos Atpirkėjo kan
čios, mirimo ir iš mirusių pri Į čių revizijos klausimas 
sikėlimo 1900 me«tų sukaktu- f 
ves.

Atidarant šv. duris Šv. Pet 
ro bazilikoje, iškilmingose a-

PARYŽIUS, Imi. 1. — Pra
ncūzijos vyriausybė purtosi 
Anglijos premjero MacDonal- 
do paduotais nusiginklavimo 
planais ir nieku būdu negali 
suprasti, kokiam galui Į tuos 
planus įveliamas taikos sutar

i Prancūzija bijo tad suda
ryti sąjungų su kitomis didžiu 
lėmis valstybėmis. Tada gal 
jai reikėtų daugumai pasiduo

Harry Sidmor iš New Yorko (kairėje) atiduoda bran- 
gintinius akmenėlius vertės apie 500,000 dol., kurie Mia-

peigose dalyvavo apie 30 kar'ti 0 viskiai revizijai ji yra mi Beaeh, Fla., buvo pavogti ir paslėpti
dinolų, daug arkivyskupų ir 
vyskupų ir šiaip dvasiški jos. 
Buvo daug aukštosios kilmės 
asmenų, diplomatų ir tūkstan
tinės žmonių minios.

Vakar vakarų. šventasis 
Tėvas išvestų laidų pagalba 
iliuminavo pastatytų didelį.kr 
yžių ant Seenario kalno ,šalia 
Florentino. šios iškilmės bu
vo transliuojamos per radijų.

griežtai priešinga.

KANDIDATAI Į MEKSIKOS 
PREZIDENTUS

MKXICO CITY, bal. 1. — 
Meksikos prezidento rinkimai 
įvyks liepos mėnesį, 1934 m. 
Kandidatais turi pasisakyti 
anksčiau vienerių metų. Pasisa 
kė jau penki. Tarp jų yra ir

Kun. J.-O’Rourke prieš tai per žem*s f,kio sekretorius F.
radijų atpasakojo šv. durų a- 
tidarymo apeigas Šv. Petro 
bazilikoje.

Kryžiaus iliuminavimo apei 
gos per radijų praneštos ir 
Amerikai iš Florentino kated
ros.

Šventieji Metai yra žmoni
jos maldos ir atgailos metai. 
Šventasis Tėvas paskelbė Šv. 
Metus ne tik Atpirkėjo kan
čios, mirimo ir iš numirusių 
prisikėlimo sukaktuvių minė
jimui, bet ir tam, kad nors 
vieneriais metais žmonija y- 
patingai savęs išsižadėtų, la
biau pripažintų aukščiausių j į 

įevo viešpatavimų ir Jį kar
dau garbintų, Jam taruau-

Elias. Matyt, jis bus ^išrink
tas”. Jis yra buvusiojo pre
zidento Calleso giminaitis, o

PASISKELBĖ DIKTATO
RIUM

MONTVVIDEO, Urugva
jus, bal. 1. — Prezidentas G. 
Terra paleido kongresų ir ad- 
ministratvvę krašto tarybų ir 
pasiskelbė diktatoriumi.

ANGLIJOS IŽDE NEPRI
TEKLIUS

LONDONAS, bal. 1. — An
glijos vyriausybė pereitus me
tus baigė su 161,395,000 dol. 
nepritekliaus. į

MASKVA, bal. 1. R Sovie
tų vyriausybė pripažįsta, 
kad kai kuriose Rusijos daly
se labai maisto trūksta, tačiau 
nėra bado;

chicagoje MONS. BERNARDINI APIE NAUJA
PENKIUOSE WARDU0SE 
ALDERMONŲ RINKIMAI

Rytoj įvyks aldermonų rin
kimai ^varduose: 6, 9, 18, 41 
ir 47. Rinkimu vietos atidarv
tos nuo G vai. 
vakaro.

rvto iki 5 vai.

SENOJI ALDERMONŲ 
TARYBA BAIGĖ SAVO

DARBĄ

vienuose namuo- ’ nų

Rytoj, balandžio m. 4 d., 
Chicagos penkiuose varduose 
bus išrinkta aldermonai. Bal. 
m.' 5 d. visi nauji aldermonai, 
kurie bus išrinkti rytoj, ir ku 
rie buvo išrinkti vasario m. 
28 d., bus prisiekdinti ir ims 
veikti mieste nauja aldermo- 

taryba.
se. Su juo yra Miami Beaeh policijos viršininkas ir majo
ras.

BAŽNYČIOS PERSEKIOJI 
MAI VYKSTA

MENICO CITY, bal. 1. — 
Bažnyčios persekiojimai įvai-
riose Meksikos dalyse vykdo
mi. Vienur tik vienų valstybių

KATALIKŲ AKCIJA 
ČEKOSLOVAKIJOJ

PRAHA, bal. 1. — Jo Eksc. 
Prahos arkivyskupas Karei
Kaspar pertvarkė katalikų ak-

APAŠTALIŠKA DELEGATAI. V.
AVASHINGTON, bal. 1. - 

Amerikos Katalikų universi
teto kononų (įstatymų) fakul 
teto dekanas mons. P. Ber
nardini, kurs paskirtas apaš
tališku delegatu Australazijai, 
pareiškia, kad monsignoro G. 
Cieognani paskyrimas apašta 
lišku delegatu J. Valstybėms 
yra šauniausias ir gilios iš
minties parinkimas.

Naujas apaštališkas delega
tas J. Valstybėms, ^pareiškia 
[monsign. Bernardini,- bus ne

Senoji taryba, kuri buvo 
rinkta vasario m., 1931 m.,
baigė savo tarnybų.

Daug senųjų aldermonų pa 
silieka ir naujoj tarnyboj.

DEMOKRATAI DIRBA

Chicagos demokratai, apsi-
cijų Čekoslovakijoj. Šį veiki-i dirbę savo naudai valstybės

• \]autoritetai spaudžia kunigus, mų arkivyskupas padalino į ^gislaturoje nuėsto majoro

LIETUVOJE

paprasta Bažnyčiai Amerikoj 
palaima. Mons. Cieognani yra 
gilaus mokslo vyras, energin
gas, reikalų žinovas. Retas 
kas gali biūt apdovanotas to
kiomis aukštomis kvalifikaci
jomis užimti apaštališko dele 
gato J. Valstybėms vietų, kaip 
monsign. Cieognani.

Monsign. Cieognani kartu 
mokėsi Romos seminarijoje 
su mons. Bernardini. Mons. 
Cieognani gerai kalba angliš
kai ir prancūziškai.

KUBOJE 10 NEGRŲ NULIN- 
ČIUOTA

HAVANA, bal. 1. — Už 5
’ mylių nuo Baraeoa, Havana
provincijoj, baltųjų žmonių ml 

Dauguma Lietuvos ūkinin- nia iivi|ko j. ka,f jim„ 10‘ nc

KAIP JAVUS DŽIOVINTI. I

kų nukirtus javus džiovina, ir visus pakorė ;r sude.
statydami juos tiesiai ant že-, gjno 
mes. Tačiau, pasitaikius lietin > Nulinčiuoti negrai priklausė 
gam laikui, taip sustatyti ja- areštuotų negrų būriui, šie 
vų pėdai greitai sudygsta. negraį išpažįsta kaž kokį kul- 
Tuo tarpu tvirtinama, kad ja- tą. Andai jie savo šventykloje 
vus statant švedų pavyzdžiu 'nužudė penkias baltas mergai- 
ant verptelių, galima juos nuo įeg<
sudygimo apsaugoti. Atsiž

klausimu, dabar imasi darbo, 
kad į vyriausiųjį valstybės 
teismų pravesti savo kandida 
tus.

Šių teisėjų rinkimai ypač 
turi piliečiams rūpėti. Perei
tais metais vyriausiasis teis
mas pripažino, kad! Cook’o a- 
pskrity prieš neteisingus mo
kesčius turi būt kovojama po 
litiniu keliu, bet ne per teis
mus.

velgdamas į tai miškų depar
tamentas pagal p. žemės ūkio 
ministerio parėdymų paveda 
miškų urėdams ir girininkams 
kreipiantiesiems ūkininkams 
parduoti be viešo pardavimo 
įvairių medžių veislių virpte
liu iki 5—6 cm. storio po 2 
litus už 100.

TORNADO AUKŲ SKAI
ČIUS - 68

o kitur prie persekiojimų pri- dvi dalis — čeki} ir vokiečių, 
si jungia dar ir pati krašto vy- j Abiejose dalyse sudaryti pa

tariamieji komitetai.riausybė. Daugiur nėra panial-
Calleso diktatūra Meksikoj y- nes> arba bažnyčios užda
ra gana stipri. ‘ rytos, arba kunigai suvaržy-

N. D. UNIVERSITETO 
PREZIDENTAS SERGA

NOTRE DAME, Ind., bal. 
1. — Susirgo Notre Dame- u- 
niversiteto prezidentas kun. 
C. L. O’Donnell. Yra šv. Juo
zapo ligoninėje, South Bend.

ŽEMĖS DREBĖJIMO AUKA

ti.

ATGAL Į ŪKIUS

EKONOMINĖS KONFEREN
CIJOS KLAUSIMAS

LONDONAS ,bal. 1.—Vyks 
ta J. V. atstovų pasitarimai su 
Anglijos vyriausybe tarptauti
nės ekonominės konferencijos 
klausimu. Anglijai labai norė
tųsi, kad minėta konferencija

LONDONAS, bal. 1. — An
glijos katalikų vyskupai re
mia žmonių grįžimo atgal į vi
kius judėjimų. Pramonės cen
truose yra didis žmonių sup- . , .
, ta i 4. • *• j-j v įvyktų AVasbingtoneludimas. Del to siaučia didelis, 
nedarbas. Dabar bedarbiai ra
ginami grįžti atgal į ūkius, 
kur galima pasidaryti gyveni-ARTESIA, Cal., bal. —

Mirė Mrs. H. Asmus, 54 m. 
amž., kuri sužeista žemės dre j Grįžtančiųjų į ūkius pagal- 
bėjimo metu. Ji yra 124-oji bai yra organizuojamos kata- 
katastrofos auka. likų žemės sųjungos.

KARDINOLAS AUKŠTINA 
PREZIDENTĄ

PIRKIMO MOKESČIAI

Nepaisant teismo “injunc- 
tion” pirkimo mokesčiai, kaip 
pranešama, Chicagoj nuo pir 
kėjų imami. Valstybės valdini

BOSTON, Mass., tai. 1. - »jnjūnc
Jo Emin. kardinolas O’Conn- , rlųin<lbmi žm'ones m„.

POPIEŽIUS SUTEIKS PA
AUKŠTINIMUS

MONSIGN. BERNARDINI 
BALANDŽIO 22 D. VYKS 

ROMON

AVASHINGTON, bal. 1. — 
Amerikos Katalikų universi
teto kanonų įstatymo (teisių) 
fakulteto dekanas monsign. 
Filippo Bernardini, kurį Šv. 
Tėvas Pijus XI paskyrė apa
štališku delegatu Australazi-

čio m. 11 d., 1884 m., Ussita 
miestely, Italijoj, kur yra gi- 

Jmęs jo garsus dėdė — Jo lEmi 
nencija Pietro kardinolas Ga 
sparri, buvusis popiežiaus vai 
stybės sekretorius.

Mons. Bernardini mokslus 
ėjo Romoje. Kunigu įšventin
tas Didžiųjų Savaitę, 1911 m., 
ir po to dar vienerius metus 
mokėsi Romos seminarijoj. 
Paskiau profesoriavo ir ėjo

ell, Bostono arkivyskupas a- 
pie prezidentų Rooseveltų pa
reiškia, kad tai Dievo skirtas 
žmogus ši-o krašto reikalų pat 
varkymui.

keti mokesčius, nelaukiant 
teismo nuosprendžio.

Šiomis dienomis iš Romos 
gauta raštai, kad Telšių vys
kupijos generalvikaras kun. 
prel. Pr. Urbonavičius pakel
tas Jo Šventenybės Popiežiaus 
prelatu. Taip pat gavo paauk
štinimus Tauragės dekanas 
magistras kun. Vyt. Dikavi-

DALLAS, Tex., bal. 1. — 
Tornado (viesulas) ištiko ne 
tik Louisianų irArkansasų, bet 
dar ir Texas’o ir Mississippi 
valstybes.

Naujausiomis žiniomis žuvo 
žmonių: ‘

Texase 20, Mississippi 38, 
Louisiana 9 ir Arkansase 1.

Iš didesniųjų miestų nė vie 
nas nepateko tornado ruožan.

PAKEISTAS PROHIBICI
JOS VIRŠININKAS

AVASHINGTON, bal. 1. — 
Vyriausias krašto prohibicijos 
vykdymo komisijonierius Wo- 

čius ir vyskupijos kurijos kan .odcock atsistatydino. Jo vie-

jai, Romon vyks bal. 22 d 
Jis tikisi, kad! gegužės mėnesį i kitas svarbias pareigas. 1929
Romoje bus konsekruotas vys 
kupu su Pisidia arkivyskupo 
titulu, o į skirtų vietų į Anti- 
podes išvyks gal rudenį.

Naujas Australazijai apašta 
liškas delegatas monsign. P. 
Bernardini yra gimęs lapkri-

metais paaukštintas naminiu 
popiežiaus prelatu |(monsigno 
ru). Kada skirtas į Amerikos 
Katalikų unversitetų profeso
riauti, jis apie vienerius me
tus čia buvo apaštališkam de
legatui patarėju.

_______________________

SULAIKYTA INSULL’IUI 
PENSIJA

cleris kun. R. Kuodis. Juodu 
paskirti Popiežiaus rūmų mon 
sinjorais.

AREŠTUOTI 8 VALDININ
KAI

ROMA, bal. 1. — Areštuoti
8 valdininkai, kurie buvo skir
ti prižiūrėti krutamųjų vaiz
dų gamybos pramonę. Kaltina 
mi išeikvojimais.

TARĖSI SU SENATORIAIS

Gyvenančiam Graikijoj S. 
Insulliui iš trijų kompanijų— 
gazo, elektros ir Public Ser
vice, mokama pencija — 18,-
00.9 dol. per metus.

Teismas šį mokėjimų sulai
kė, kada vienas žmogus iš S. 
Insullio pradėjo išieškoti 22,- 
000 dol.

Ties Benvyno miestelio ma 
joro Novotny namais susprog 
dinta bomba. Majoras kalti-

AVASHINGTON, bal. :1. —
Kad paskubinti žemės ūkio bi 
liaus pripažinimų, prezidentas na savo politinius priešus. 
Rooseveltas Baltuose Rūmuo- Rytoj įvyks rinkimai Ber- 
se turėjo pasitarimų su sena- wyne ir kituose aplink Chica- 
toriais demokratais. gų miesteliuose.

PAPILK. — Po didžiojo ka 
ro Papilės bažnyčia atrodė 
lyg griuvėsių pilis: buvo iš
verstos sienos, sudaužyti alto 
riai, viskas sunaikinta, kas 
puošė Bažnyčios vidų. Parvy- 
kus klebonauti kun. Šveistrui, 
viskas buvo sutvarkyta. Baž
nyčia dabar gražiai išdeko- 
ruota ir kiekvieno atsilanku- 
sio širdį traukia kitų kartų 
atsilankyti. Dirbamas didysis 
altorius, kuris kainuos apie 
15 tūkstančių lt. Dėkingi pa
rapijiečiai už tokį dlarbavima- 
si gerb. klebonui, ir linki jam 
kuo ilgiausių mietų.

ton paskirtas A. V. Dalrymple 
iš Kalifornijos, kurs kitados 
prohibicijų buvo vykdęs Illi- 
noise ir kitose šiai gretimose 
valstybėse.

MATĖSI KRINTANT 
METEORĄ

Ž. Kalvarija. Telšių apskr. 
Vasario 18 d., jau gerokai su
temus, staiga nušvito dangus 
ir pasirodė krintančios švie
sos ugnies kamuolys, kokių 
dviejų kumščių dydžio, kuris 
trūko per pus, o kiek vėliau 
suskilo į daugybę smulkių ug
nelių. VisoR jos dar nepasie
kusios žemės užgeso.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

- .........-. ... .
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tui krikščionybės pagrindai. Visi darbai ir 
visi žygiai turi būt pagrįsti krikščioniškuoju 
mokslu. Ypač turtuoliai privalo persiimti 
Dievo ir artimo meile — nekrauti sau dide
lių lobių, o pelnu dalintis su vargšais. Jei

VIS GI TAIP NĖRA
Nuolatiniai žmonių baugini

mai, kad būsimuose karuose

šių karo lauke kareivių dujos 
ištiko tik du nuošimčius. Pa
galiau pastarojo karo motu 
nebuvo nė vieno įvykio, kad 
nuodingomis dujomis būtų bu-

žmonija nori sulaukti gerovės ir laimės, ji [kariaujančios puses panaudos V(> norg vjeIlo luįesto> ar „,įe.
turi klausyti popiežiaus įspėjimų ir nurody- įnu<xiingasĮas dujas ir jomis iš- 
mų. Jis kalba Bažnyčios vardu, Jis yra krikš- nuo<l*lliS didelių miestų gyven- 

čionių tėvas.
Kiekvienam turi būt aišku, kad niekas 

kitas pasauly taip giliai nėra susipažinęs su j & 
žmonijos vargais, kaip kad yra susipažinusi i Valstybių kariuomenes nietli- 
Katalikų Bažnyčia. O kas perdėm pažįsta cheuukalų divizijos v

vargus, labai gerai mato jų priežastis ir ži
no, kokios priemonės reikalingos, kad tuo 
nusikratyti.

------------------------ ' I I

stelių, gyventojai išnaikinti.
Nežiūrint to, pripažįsta ge- 

tojus yra daug.au niekas, kaip aM.olas> visus va,styfe Jaug 
tik prasimanymas, pareiškiu aU j,,,,.,,,,} BU
:en. maj. 11. L. (Jilclinst, J. (|aj„luis Ta(-.iau reįkia al„-jo- 

ti, kad tas būtų kada nors

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI §
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

pirmieji kurie pradėjo augin
ti kviečius J. A. Valstybėse. 

Daktaras Jonas B. Murphy,

KATALIKŲ VIETA 
AMERIKOJE

KOVA PRIEŠ SOVIETIZMĄ

DIENOS KLAUSIMAI

KUR IEŠKOTI PAGALBOS

Kelinti metai visus pasaulio kraštus spau
džia ir sunkiai slegia ekonominis persilauži
mas. Valdovų nutolimas nuo Dievo įsakymų 
ir didelės jų klaidos dar labiau žmonijos ken
tėjimus didina. Kur ieškoti išeities ir pagal
bos?

Rusijoj įvykdytas komunizmas žmogų 
padarė vergu, padavė jį komisarų tiranijai. 
Ten žmonės kraujuose panardinami, kankina
mi ir žudomi. Mažas raudonųjų valdovų skai
čius gyvena pertekliuje. Savo apsaugai jie 
sudarė raudonųjų kariuomenę ir raudonųjų 
policijų. O dešimtys milijonų žmonių badau
ja ir kenčia.

Dolerio krašte taip pat nėra nė kokios 
žmogui gerovės ir laimės. Galingasis ameri
koniškas kapitalizmas neapdraudė krašto nuo 
ekonominio persilaužimo. Kiekvienam gana 
aišku, kad amerikoniško kapitalizmo mašinoj, 
kuri pastatyta iš aukso, kas nors turėjo su
gesti.

Tad žinoma, kad žmogui gerovės ir lai
mės negali nė komunizmas, nė kapitalizmas 
duoti. Kaip tas, taip kitas tik didina žmo
nėms skurdų, kentėjimus ir visur skleidžia 
vienų baimę. Jau 1922 m. Šventasis Tėvas 
Pijaus XI išleista enciklika šaukė pasaulio 
kraštų valdovus ir turtuolius, kad jie susi
prastų ir rimtai pagalvotų apie netolimųjų 
ateitį. Įspėjo darbininkus, kad jie nepasi
duotų įvairių vilingų įtakai, prieš jų propa
gandų užsikimštų ausis.

Dauguma įspėtų žmonių nepaklausė. Vi
suose kraštuose paaršėjo tarpusavės klasių 
kovos..Suiro pramoninis ir politinis mecha
nizmas. Sumažėjo darbas, ir gamyba. Pasi
reiškus nedarbui, praplito vargas ir skurdas. 
Antai, Rusijoj raudonasis komunizmas gy
ventojus stumia barbarizman.

Kas čia daryti, kur ieškoti pagalbos
Pagalba yra tik Katalikų Bažnyčioje. 

Kaip valdovai, taip turtuoliai ir visi kiti turi 
susiprasti ir klausyti šios Bažnyčios Galvos 
— popiežiaus nurodymų. O šie nurodymai,

Visų rūšių laikraščiai, kurie yra susipa
žinę su šio krašto ūkininkų vargais, griež
tai kovoja prieš prezidento Roosevelto su
manymų gelbėti ūkininkams. Prezidento su
manymų vadina sovietizmu. Nes norima ūki
ninkus paduoti diktatoriui, kuriuo turės būti 
žemės ūkio dejiartamento sekretorius. Šis 
diktatorius turės paskelbti ūkininkams įvai
rius varžymus. Jis nurodys, kų ūkininkai tu-

panaudota karams
ršinitlkas. Šiuos pvasuuany. „ sutartiali bus užjraasta jį,, 
mus, sako generolas, skleidžia kalo ,„clu vnrloli.
daugiausia tie autoriai, kurie j ____________
neturi jokių informacijų apie
dujij gamybų ir jų nuodingu
mų.

Kad tai visa yra prasima-

STUDENTŲ SEIMAS

Jonas Barny, tėvas Ameri-[chicagietis, vienas žymiausių
r, . , * , ikos laivyno buvo katalikas. pasaulio chirurgų, buvo kuta-Gal bend-1 zPirmas Amerikos kareivis ūkas. 

i užmuštas Pasauliniame Kare! Katalikai misijonieriai pir- 
buvo katalikas, pittsburgietis,'mieji atrado vario kasyklas 
Tomas Enright. (Lake Superior.

Surinko Aldona, Sakalaitė,Amerika yra vadinama nuo 
Americo Vespuccio, kataliko.

Pirmųjų Amerikoje mokykla!
Aušros Vartų parap.

7 skyriaus mokinė.Amerikos Lietuvių Katalikų
nymas, gen. Gilclirist paduoda Studentų organizacijos seimas atidarė katalikai, 1600 metais? 
priežasčių, kad kariaujančios įvyks pirmadienį, gegužės mė- Augustine PAGALVĖ BE VAKARINĖS
pusės karo metu vargiai galės ,nesix> 29 d., Sv. Marijos Lie-! Katalikas, Karolis Karroll,' MALDELĖS
pavaitoti dujas civilinių gy-jtuvių Kolegijoje, Thompson, į y jg pasirašiusių “Deda-Į
ventojų žudymui.

1. Pasauly nėra šiandien nuo
Conn. Iration lndependcnce,” į,ra-, ■l»‘«ukua i. Onytė gavo l.i-

I. Visos studentų kuopos d6jo pirnnjjį Amerikos ge le-i'1""11 PralcįsU Ulcn® ir naktį 
dingesniųjų dujų už tas, ko- privalo išrinkti ir atsiųsti į 'žinkelį. |Pas J’i m°čiutę, kuri Kyve;
kios vartotos pastarajam kare. [seimų po vienų atstovų nuo į pirmas viešasis k-nvovnt, Jkailne- Buvo Jienis 8era P1C

2. Jei tos dujos būtų paleis-[savo kuopos penkių narių. Šie 'Amerikoje buvo katalikų uni- |turati tlaug pasilinksminu/ri sėti ir sodinti, kaip didelę kiekybę, kaip . .
daug žemės savo produkcijai panaudoti. Dik- )^os i uuestus, .gy\ entojams ne-^atstovai, semk augai ii nartai versitete.
tatoriaus svarbiausias tikslas bus sumažinti |re^ka^n80S jokios specialūs lėmėjai tuii seime balsa\imo • ... -™ūkiuose produkcijų, kad nebūtų perviršio, ir !kauk®s apsisaugojimui. V i teisę.
padidinti produktams kainas, kad ūkininkai skas kas ielkkx’ ^ai su 1 
, , , virsutimus namų ankstus. Du-daugiau pelnytų. *

Tokia tvarka šiame krašte iki šioliai ne-, o x-_ . , , , . ., . , , , . .buvo dar girdėta. Ji yru artima bolševikų! į Ne viena tauta nedr13 pa | kitų valdybos narių du para- Amerikai ir jos vėliavai.
tvarkai, tad ir vadinama sovietizmu. Štai i'”*®*1 d“Ja’’ "“/v.Z‘”°’ ,’tt .““į' ,. , , . Pirma spaudinamoji mažina

j jai bus atsakyta tokiu pat y-j J. Visos studentų kuopos pu [Amerikos kolonijose buvo įre- 
pu. valo prisiųsti savo įvairius su ngta kataliko kunigo Tėvo

Ten buvo daug žalių medžių
West Point Military Aeade-!8ode> b<'«° mažas “P6“8’ ku- 

my įsteigta kataliko, lietuvio r,am 8al5i° ir daug

Kun, A. Petrauskas, M. I.C.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Iš tikro nėra baisesnio reginio, kaip 
matyti ligonio kovų su juoduoju mirties 
angelu! Nėra, man rodos, jau šioje že
mėje žmogui didesnės nelaimės ir sunkes
nio vargo, kaip kad susitikti su mirtimi!

Mirtis — tokis nuožmus mūsų ne
prietelis, kad užpuolęs visai mus apvą- 

-gia, apiplėšia, kad nė siūlo galo mums 
nepalieka. Gal į tai netiki? — Paklausk 
tų kaulų:

— Ei jūs, pūvantieji kaulai, pasaky
kite, pamokykite mus, kas jūs buvote, kol 
mirties nematėte, ir kas jūs likote po 
mirties atsilankymo? Kų jūs tuomet tu
rėjote ir kas jums dabar tebeliko? —

O! gal anuomet buvai tu sveikas, 
linksmas, drūtas, gražaus sudėjimo, o 
Šiandie kur ta tavo sveikata, kur dingo 
drūtumas ir gražumas? Tu dar guli, ro

laikraščiai ir kovoja prieš šį sovietizmų. Ra
gina ūkininkus, kad jie siųstų protestus sa
vo atstovams kongrese, kad jie reikalautų, 
kad tas prezidento sumanymas būtų palaido
tas.

Laikraščiai pareiškia, kad minėto suma
nymo vykdymui, jei kongresas jį pripažins, 
bus reikalingi gausingi valdiškų tarnautojų

2. Visi atstovai privalo tu- I Kosciuškos. I.kltų’
rėti raštiškus įgaliojimus, ku-1 šiandien daugiau negu 25,- j Pclv V.L^ dien? Juozas ir °- 

jos visados sugula ant žemės. Iriuose būtų dvasios vado i?000,000 katalikų yra ištikimi,nytė žau.16 p0 luevas- Vakarul 
atėjus, jie buvo taip suvargę, 
kad tuoj rengės gulti.

— Tu eik gult, Onyte, o aš 
eisiu dar vištos užvalgyti, —

4. Pagaliau dujas vartojant manymus, konstitucijos patai- 
kariaujančioji pusė tuo būdu 'sas raštu kuo anksčiausia prieš 
nieko sau negali laimėti, [seimų Centro Sekretoriui: Mr.

Generolas pažymi, kad J. St. Vaičaitis, St. Mary’s Col- 
Valstybės, kiek jam žinoma,1 lege, Thompson, Conn. 
dujų nepavartos kare iki bus j 4. Kiekvienas dalyvaujųs 
priešo priverstos tai daryti.! seime studentų kuopos atsto-

žinovų, agentų ir šnipų, pulkai, Šie tar- Ir Siame atsitikime ne kitkam, ivas, arba narys moka registrą-
nautojai ūkininkus laikys didžiausiam paver
gime. Ims plisti papirkimai. Tai bus antras 
proliibicijos sistema, iš esmės neteisinga, ver
gove paremta.

Visi tie, kurie kovoja prieš sovietizmą,

kaip tik apsigynimui. 'eijos mokesčio 50 centų. Sen-
Jis mano, kad karo metu [draugai, rėmėjai ir svečiai

daugiausia bus naudojamos du moka po $1.00.
jos dūmams sukelti ir ašarinės Visi studentai-ės, sendrau-

White.
Katalikai misijonieriai pir

mieji atrado aliejų Pennsylva- 
nijoje.

Katalikai misijonieriai buvo

gus, reikia pažymėti adresą, 
kas, kiek, už kų arba delko

[sako Juozas. .
Onytė pabučiavo močiutę ir

įėjo į savo kambarėlį. Ji nusi
rengė, atsiklaupė ir pasimeldė. 
Atkalbėjus maldelę įšoko į lo
vų ir tuoj užmigo.

Juozas atėjo į kambarį, nu
sirengė įšoko į lovų ir norėjo

ir t.t. siunčia atskirame po- ^U0J užmigti, bet negalėjo.
pieriaus lakšte — Onytė valgė vištos, taip

6. Visos studentų kuopos kftip ir kodėl aš negaliu
privalo kuo greičiausiai pri- uzmigti, kalbėjo jis sau.

Visa laikų jis skaitė avisbombos. O tas reikalinga n; gal, rėmėjai, visuomenės va- siųsti Centro Sekretoriui: St. 
nurodo, kad ūkiuose produkcijos apriboji- žmonių žudymui, bet taktikai, [dai, kurie yra susirūpinę mū-[Vaičaitis, St. Mary’s College, ^okantper tvotų it mąstė, kad 
mas ne tik negalimas, bet visam kraštui kenk- Po karo vienur ir kitur pa- sų tautos ateitimi, nuoširdžiai j Thompson, Conn., savo kuo- ^uo-i užmigs. Jo mainytė buvo 
smingas. Sako, galima pažaboti potvynius,
galima kovoti prieš viesulas arba kaitras, 
bet negalima nustatyti ūkininkams, kiek ko 
jie turi sėti, kiek daug kokių gyvulių ar 
galvijų auginti. /

Vietoje tariamojo sovietizmo jie pasiūlo 
atitinkamesnį sumanymų, kurs nebūtų reika
lingas jokios diktatūros. Visų kornų ir kitų 
javų grūdų perviršį panaudoti komercinio al
koholio gamybai, o su šiuo alkoholiu at
miešti gazolinų ir tik tokį atmieštų gazolinų 
visam krašte automobiliams vartoti. Kongre
sas turi pripažinti įstatymų, kad parduoda
me gazoline būtų ne mažiau kaip 10 nuošim
čių kornų alkoholio.

Jie nurodo, kad per metus visam krašte

skelbta, kad išrastos kuo nuo- kviečiami dalyvauti šiame lie- pos dvasios vadų, valdybos na!įjam sakius ^aip daiyti, kaip
dingiausios dujos. Tas netiesa, tuvių šviesuomenės nepapras 
sako generolas. Jam neteko gi-jtame susivažiavime, 
rdėti, kad kas kur galėtų iš- į 5. Visos studentų kuopos 7. Visi nariai studentai-ės, 
rasti nuodingesnių dujų Už tas, Iprivalėtų kuo greičiausiai at- dvasios vadai, sendraugai ir 
kokios buvo pastarojain kare si lyginti prieš seimų su savo rėmėjai privalėtų varyti akti- 
vartojamos. O tos dujos tik nario mokesčiais. Pinigus šių- .ngų darbų, organizuodami stu- 
menkų kareivių nuošimtį su- sti centro iždininkui: F. L [dentus-es į kuopas visose A- 
žeidė, arba užnuodijo. Jš J. i dalinis, 86 Fuller St., Dor imerikos lietuvių kolonijose.
Valstybių 255,000 nukentėju 'chester, Mass. Siunčiant pini

rių vardus, pavardes ir adre
sus.

Centro Valdyba

iš numatomos diktatūros žnyplių.

ilgai negali užmigti.
Supykęs jis atsisėdo lovoje

ir sušuko:
— Onyte! Onyte!
Onytė pabudo ir pažiūrėjo

į broliukų, kurs gulėjo kita
me kambarėlio šone.

— Kas tau pasidarė? Kaip 
tu užmigai?

— Aš nežinau, - atsako Ony
tė. — Aš buvau taip pavargus,sunaudojama įvairios rūšies inžinams apie 

17 bilijonų galionų gazolino. Šio gazolino at- [ Užtikrinama, kad 10 nuoš. alkoholiu at-jkad greit sukalbėjau vakarinę 
miešimui būtų panaudota daugiau kaip pus- i mieštas gazolinas nepraranda savo jėgos ko- [maldelę, įšokau į lovų ir tuoj 
antro bilijono galionų etilinio alkoholio. Vi- i kvbės inžinuose. užmigau
sas kornų ir kitų javų perviršis tada grei
tai būtų išparduotas ir ūkininkai išsisuktų

Viskas priklauso nuo pačių ūkininkų są
jūdžio ir nuo kongreso. i

— Aš ne, - sako Juozas, 
(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

dos, tas pats; tos pačios rankos, tos pa
čios kojos, raumens, gyslos, bet viskas jau 
nejuda!.. Viskas atimta: kojos neremia, 
rankos negelbi, raumens sukietėję... Gal 
kas norėdamas mušti, piaustyti — ne
jausi. Gal deginti — ramiai sau gulėsi, 
nė gintis nemanydamas.- Gal gydytojai 
geriausius vaistus tau-'siūlyti — nė ne
pažiūrėsi į juos... Musės aptūpusios tau 
burnų ir akis baigia purpti, bet rankos 
jau persunkios ir raumens sustingę, ne
pajėgi savęs apsiginti!.. Buvai gal kita
dos pilna puikybės mergužėlė, mėgdavai 
dabintis ir kasdien po keliolikų kartų į 
veidrodį (zerkolų) žiūrėdavaisi... Gėrėda- 
vaisi pati savimi ir kitų akis mėgdavai 
į save traukti... Dabar gi kas iš tavęs pa
sidarė? Kad galėtum į veidrodį dabar 
pasižiūrėti? — O, Viešpatie, tai pamaty
tum reginį! Kokios baisios akys, kokis 
žemėmis apneštas pusiau apipuvęs veidas: 
nosis nukrypus ir išpurtus, lūpos persi
metusios, dantys lyg vilko žypso... Net 
baisu ir pamąstyti apie tai!

Tai kas iš tavęs išėjo, kuomet mirtis

savo geležinėmis rankomis tave pačiupi
nėjo !

Ką dar jie kalba?
Kitados gal mėgdavai gardžiai pa

valgyti, skaniai atsigerti, dabar gi? Da
bar, kad ir kepintų saulė tavo lūpas ir iš 
karščio širdis tau degtų, bet nė gerti, nė 
valgyti jau negali, net nė paprašyti ne
pajėgi! Buvai kitados, tokis linksmas ir 
guvus, kada su draugais ir sėbrais su
sėję vestuvėse arba gužynėse šokdavote ir 
dainuodavote, net sienos drebėdavo! Kiek 
džiaugsmo, kiek juoko jūs tuomet turė
davote! — Dabar gi, kai mirtis į akis tau 
pažiūrėjo, visa dingo: draugai tau nerū
pi, visos dainos išėjo iš galvos, pranyko 
džiaugsmai ir nereikia jau trūkti juo
kais. Vietoj džiaugsmo apsiniaukė tavo 
veidas tamsiais liūdesio debesiais; užuot 
juokavęs tu vaitoji, sopulių suspaustas, 
lyg tas keleivis, galvažudžių užpultas...

Taip sunku tau darosi lyg kad akme
niu tave slogintų ir peiliais vidurius vars
tytų. Ausyse spiegia ir ūžia, nelyginant 
girios medžiai vėjo pučiami, arba sriau

nus upelis nuo kalnų tekėdamas... Akyse 
darosi tamsu ir juoda, lyg kad kas už
dengęs jas būtų nakties užsupalu!..

Esi tu gal turtingas, net labai turtin
gas ? Bet, vargše, kų su tais turtais da
bar gali veikti? Nė vienos trumputės gy
veninio valandėlės negalėsi nusipirkti, kad 
ir už tūkstantį dolerių ir ant viso tavo 
turto, kurį turi, nemainytų savo sveika
tos ir linksmybės nė tasai elgeta, kuris 
per dienas gatvėje sėdi, išmaldų bepraši-

Į nedarnas!..
Tu blaškaisi — mėtaisi... Bet būk 

bent truputėlį ramus. — Neužilgo, visai 
neužilgo mirtis užspaus tau akis ir popu
lius nuramins... Tuomet tavo raktai, ku
riuos taip saugodavai, nešiodamas dienų 
naktį su savim, teks į kitų rankas... Atsi
darys spintos ir stalčiai, kurių ligi tol 
niekas be tavęs neišdrįsdavo rakinti, ir 
mylimasis auksas bei brangenybės, kur 
visa tavo viltis buvo sudėta, išsiblaškys 
svetimose kišenėse!

Turėjai giminių ir prietelių, bet kur 
jie? Kų tau pagelbės ir 20 gydytojų? Kas

iš to, kad ir pats kunigaikštis tave tu’ 
met atlankytų? Kų padės tavo motei 
ir vaikučių raudos ir verksmai ? Kas iš to7 
kų visi tavęs gailėsis, bučiuos tau veidus 
ir rankas, gražiausiais vardais vadins? 
Tik labiau tai visa slopins tavo kūnų ir 
sielų!

Taip! baisi ir sunki yra mirimo va
landa. Todėl daugelis mirštančiųjų tų va
landų taip iškraipo savo veidų, kad, ro
dos, mirties dantys pamažėl jo kūnų dras
kytų. — Betgi tos baisios valandos nė 
vienas mes išvengti negalėsime—vienų 
kartų turėsime savo gyvenime jų iškentė
ti 1

(Dauginu bus)

“Gyvenimo nuoboduliu” serga tik 
tie, kuriuose vyriausioji prasmė dažnai 
glūdi tik viename tam tikrame skyriuje, 
visa kita yra tik įžanga, pabaiga ir dau
gybė smulkių, tai įdomių, tai nuobodžių 
mažmožių.

♦ • •

“Gyvenimo nuoboduliu” serga tik
nuobodūs žmonės. Piroinikovas

1 i

daug.au
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LIETUVIŲ ATEITIES 
ŽIEDELIAI

MIRĖ 106 M. VYRAS. Į m. amžiaus. Tas senis uiekuo-
Nuotekų kaime (Ukmergės 

•apskr.) mirė seniausias zano-
t

gus K. Barzda. Jis turėjo 106

met nesirgęs. Pažymėtina, 
kad K. B. buvo didelis alko
holikas.

DAKTARAI:
Ofiso: Tel. CiUumet 4030 
lies.: Tel. Ucnilovk G2H0

Mokinė, kuri skambino “Va
lso Petite’’, laimėjo dovanų. 
Taipgi ir kitos mokinės gavo 
dovanėles už gražų pasirody-

PAGALVĖ BE VAKARINĖS niQ* .' ■**.**'*
Pirmųjų dovanų piano kon- 

teste laimėjo Aldona Sakalai- 
; tė; antrų — Silvija Laurinai
tyte. .

j Po to visos mergaitės padai
navo ir, programai pasibaigus, 
džiaugdamosios, kad viskas

MALDELĖS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Onytė susimųstė.
— Juozai, aš žinau kas pa

sidarė, — sako ji. — Tu nesu
kalbėjai savo vakarinės mal
dos. Ar tu tai žinojai!

— Ne, aš visai pamiršau.
— Tai dabar sukalbėk mal

delę.
— Gerai, — atsakė Juozas.
Atsiklaupė jis ir padėjo sa

vo galvų ant paduškos. Onytė Ačiū Dievui, pasveikau, 
neužmigo iki tol, kol Juozas aš, Lillian Sutkus, širdin 
neįšoko į lovų ir neužmigo. gaį dėkoju jums, tėtuk, (gran

Juozui užmigus, Onytė me- daddy) A. Savickai, tetoms ir 
rkdama akeles kalbėjo sau: į dėdėms, Dorinams, Dunkers.

— Tiesų mamytė sakė, kad'Sutkams, tetai M. Savickaitei, 
pagalvė nemiegos, jei neturės ir poniai Linker. Ačiū “Vy- 
savyje vakarinės maldelės. j ties’’ red. K. Savickui už at-
Vertė Marijona Markevičiūte, siuntimų man “Vyties,“ taip- 

Aušros Vartų mokyklos gi mylimoms draugėms Irene
7 skyriaus mokinė. Pazulp, A. Petrauskaitei, G. 

_____________ i Kuprytei, M. Stulgaitei ir H.

gražiai pavyko išsiskirstė į 
namus.

Piano mokinė

NUOŠIRDI PADĖKA.

ŠV. JUOZAPO DIENOS 
MUZIKALĖ PROGRAMA

Šv. Juozapo dienoje, kovo 
19, Aušros Vartų parapijoje, 
sesučių name įvyko muzikalė 
programa, kurių išpildė piano 
mokinės. Visos skambino ir 
dainavo. Skambinta garsiųjų 
kompozitorių kaip Beetbove- 
no “Alinuet in G“ ir kiti vei
kalai: “La Prinoesa,” “Valse 
Petite,’’ “Fluttering Leaves,” 
“Siniple Confession” ir “Tre- 
es.” | |!»i<

Domkaitei ir visoms kitoms. 
Ačiū dr. Jovaiš. Visiems, ku

rie sergate, o ypač kuriems 
gerklė skauda, patarčiau krei
ptis į dr. Jovaiš. L. S

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGO PAŠTE

Metinės Sukaktuvės

PETRONĖLĖS 
YUDIENĖS

kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu balandžio 4, 19 32 m. ir ta
po palaidota balandžio 7, o da
bar ilsisi šv. Kazimiero kapi
nėse.

Sukaktuvių paminėjimui bus 
atlaikytos trejos šv. Mišios už 
a. a. Petronėlės sielų. Balandžio 
4 d., šv. Kryžiaus parap. baž
nyčioje, 7, 8 ir 8:30 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges i,r pažys- 
tumus-mas dalyvauti šiose pa
maldose Ir pasimelsta' už a. a. 
Petronėlės sielų.

Nubudę:

Vyras, Duktė, Sesuo ir Gi
minės,

O tau musų mylima žmona 
ir motinėle, lai Dievas suteikia 
amžinų atils}.

Daktaias
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O WISSIG,

Specialistas iš 
Rusijos

DR. A. G. RAKADSKAS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak. 

• Rezidencijos Ofisas: 2056 \V. «ath tit 
Valandos: 10—12 ryto 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP UŽSISENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodijimų. krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nekėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4209 WKHT 26th STm kampas Keeler Avė. Tei. Grawford 6573

G
Ofise Tel. Republic 8340 — Res. Tel. Prospect 2123

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI
GRABORIAI

Nuliudlmo valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO
VIEKAS OFISAS — NĖRA KITŲ SKYRIŲ

920 Gerdžiunui Antanui,
922 Grikienaitei Annai,
951 Petraičiui Francui,
960 Sanioliui Deniui,

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6268—8418
Tel. CICERO 894

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 835.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344. R 50th Ava.. Cicero. Tli.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 AVEST 15th STREET 

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

MARTYNAS PEČULIS
Mirė Kovo 31 d., 1933 m.,

12:45 vai. popiet, pusamžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd,, Mažeikių 
apskr., Židikų parap. Aineriko- 
J : išgyveno apie 30 metų.

Paiko di'dellarne nubudime 
moterį Barborą, 2 su nu Juoza
pą, lr Bronislovą, seserį Petro
nėlę ir gimines; o Lietuvoje 
ir gi gimines.

Kūnas pašarvotas 8905 Esca- 
naba A.ve. Laidotuvės įvyks An
tradienį, Balandžio 4 d., IS na- 
»nų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, ku- 
rfoj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nuydėtas į Šv. Kazimiero 
kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę; Moteris, Simai, Se
suo Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. M. Skudaa. Telefonas 
Roosevelt 7582. 

R A B O R I A I:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. III.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomia 

10 — 8 vai.
3147 S. Halsted St Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 2057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedala) 
Valandos: nuo S tkl S vai. vakaro 
Beredomle lr nedėUomu pagal

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, Hl.

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Offlcų 
2359 So. Leavltt St 

Canal 0706

DR. J. J. KO WARSKAS
PH Y SIČIAM AND SURGEON

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

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES j
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutartį 
Res. 6466 S. MAPLEWOOD ZVH.

Tcl. iAfayette 3372

J. Liulevičius
Graborius

lr
Balsam uoto jas

Patarnauja Chi
cagoje lr apielln- 
kSje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn A venue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Į Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 VVEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilios visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, BĮ.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tąi, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite RUDELE] pirm negu kreip
site* kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas ’

4605-07 South Hermįtage Avenue
Visi Telefonai; TARPS 1741 ir 1742

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

w
Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 

simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marquette Parke

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS i
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7658

DR. F. G, WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6462

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak 
Office: 4459 S. California Avė, 

Nedėlioję pagal sutartį

Dp. C-K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

Adįf rtYBYTOJAh

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 9267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6606 So. Artesian Avė.

Vulandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
t iki 8:30 vakare

Tel. Ofiso lr Res. Grovehlll 0617
6917 S. W ash tena. w Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryt 

Nedėlioj susitarus

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tai. LAFAYETTE 7187

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utamlnkals 
lr Ketvergais.

Rea. Tel. Hyde Park 2395

PRANEŠU
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

Mti priežastim galvos skaudėjimo,
. svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- l 
mo, skaudamų akių karštj. Nuuau 
s&taractua. Atitaisau trumpų regysty ; 

į, lr folinių regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose ' 

| it Plikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia roažlau- 
nas klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo II ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUK 
?Ą LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU 

[.□sagelių atsitikimų aky, atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Masu flj-
geauės, kaip kilų. *

4712 S. ASHLAND AVĖ 
TeL Boulevard 7589

: DR.MJ, STRIKOL'IOiM.D,
SUGRĮŽIMĄ

4645 So. Ashland Avė. 
Ofiso valandos:

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

Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tet Victory 6893
Bez.: TeL Drexel 9194

DR. A. A. ROTH
Busas Gydytojas ir Chirurgą* 1 

Specialistas odos ligų įr 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted gC
Kampas 81st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—8 v, 
Nedėliomis lr šventadieniais 14—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETU V18 AKIŲ 8PCIALI8TAg

PHONE GROVEH1LL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

4859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

I
Phone PULLMAN 0856

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

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

. Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 4—S

Vadėlinmle: n«o 10 tkl 19.

25 METU PATYRIMO
|;Pritaikyme akinių dėl visokių 
:akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne ir patogesne 

vietą
| 8326 BO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų k

nuo 6 iki 8 vakare 
| Šventadieniais auo 10 Iki 18

Phone BOULEVARD 8485

TeL Grovebill 1696

OR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 8-11 ryto 2-4 lr 7-0 vak, 

Beradomia po platų lr Nadėldiaata* 
tik susitarus

1418 W. MARyUJSTTB ROAD
Boulevard 7580

Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar*

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼ALAMDOB:

Nuo 10 Iki 11 dieną 
Nuo 1 tkl 1 po pietų 
Nuo T Iki 8 vakare 
Nedai, nuo 19 Iki 11 dienų

| Res. Phone 
Englevvood 6641

Office Phone 
■\Ventworth 2909

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vąl. vakar*

.1
' Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 
i štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

iškirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ
SPECIJALTSTAS

Dilovų. Moterų lr Vyrų IJgų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo I—4 p*

platų: 7—0:80 vai. vakar*.
Nedėllomla 10 Iki II

Telefonas Midway 2880

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel Wentwortb 8000
Rea. Tel Sterart 819

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirargaa 

6558 S. HALSTED ST] 
i Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
j---------------------------------------
Tel. Ofiso Boulevard 5018-14 
Rez. Victory 2843OR. A. J, BERTASH

756 W. 35th STREET
Ofisą vaL: auo 1-8; nuo 4 »o * *•
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CICERO MIESTUI REIKALINGA
ROSE CUCHNA FRANK J. NOVAK HENRY J. SANDUSKY

Tauta

turi

Pres. F. D. Roosevelt

Valstija

turi

Gub. Henry Homer

Kolektorių Trustistu Policijos Viršininku

® BALSUOK TIESIOGINI DEMOKRATŲ BILIETĄ
1931 BUDŽETAS $974,000.00 po REPUBLIKONŲ IŠEIKVOJIMU 
1933 BUDŽETAS $674,000.00 su DEMOKRATŲ ĮTEKME

SUTAUPINTA TAKSŲ MOKĖTOJAMS $300,000.00 per NUSTATYTĄ TAUPUMĄ

RINKIMAI BALANDŽIO 4, 1933 Polis atdari nuo 6 ryto iki 5 vai. vakare.

1 aišką ir greitą gaisrą reportą. 
Gaisro namai ir įrankiai buvo 
panaujinti ir padaryti gyveni
mui tinkami.

4. Policijos skyrius pakilo 
į aukštą laipsnį, taip kad ne
pageidaujami karakteriai mie
sto saugojasi, o ne jo ieško. 
Visos pastangos dedamos, kad 
padarius Cicero vietą, kur ra
mybė ir prasigvvenimas bujo
tą ir kur kiekvienas galėtu 
pasidžiaugti pilnai “Gyvybe,

PAIEŠKO INDORSAVIMO 
ANT NUVEIKIMO 

PAGRINDŲ
Pavasaryje 1932 m. Denio- 
atai pamatavo programą ri
timams taupymu ir įtekme.
Lapkričio mėn. prezidento 

įtikimuose Prez. Franklin D. 
loosevelt’as ir gub. Horner 
»po stebėtina didžiuma balsi}
Įnt tos pačios platformos iš-’ Laisve ir linksmybės siekime?’ 
likti. Ji} pasielgimas iki šiam 
ūkui, ją pavydėtini rekordai 
slaikant prižadėjimus ir pri- 
egas, ją tvirta akcija taisyt

tą užsnigimą, visos liekanos, 
mėšlai ir t.t. yra atimti regu- 
lariai. Nežiūrint, kad mokes
tis, darbininkai ir darbo die
nos buvo sumažintos, patama

po num. Bal. 1 dieną) einant 
į rinkimu vietą Balandžio 4, 
susiieškok Demokratą Partijos 
ritulį ir ten įdėk kryžių, bal
suok tiesioginį Demokratą Bi-

vimas tuoni nepakenktas. Mie- lietą, taip užgirsi Administra

Administracijos peržiūrė
jimas Vandens Skyriaus už
tvirtino reikalingumą tikro pri 
žiūrėjimo ir smarkaus ir grei- 

tutinę, valstybinę ir vietinę ‘pa^y1110- Tūkstančiai me- 
•itišką padėtį yra užgyrę ją terių buvo netvarkoj, daugiu 

Ovą. ’ ’ ma vartojančių vandenį visai
Demokratą Administracija neturėjo meterių, vietose va
jonė ofisą balandžio 18, 1932. nduo bėgo; išeikvojimas ir ap- 
e atidėliojimo jie pradėjo įleidimas visur buvo žymus, 
•ogramą, gražinti Cicero Mie- Skyrius operavo su vis didė
lį. į garbės vietą kur jis tei- jaučiais iškaščiais. Po Super- 
ngai priguli kaipo didžiau- intendent Broz daug tapo nu- 
as iš 85 miestą Chicagos a- veikta ir ateityje pamokinan- 
dinkėje. tis programas teikiantis pub-
Čia paduoti nuveikimai, ku- likai informaciją bus įneštas.

įvykdyti per 11 mėnesių Su atsargiu tvarkymu visose 
jministravimo: dalyse miesto, įtempimas (pre-
1. Panaikinta vandens pa r- sure) buvo medžiagiškai padi- 
ivimą Chicago Greater Lakęs dintas. Skyriaus tikslas yra 
ater Kompanijai ir apturėta pristatyti užtektinai vandens 
ismo pritarimas atidėti kon- visiems vartojantiems už ma
uktą. Ši akcija sugrąžino žiausia kainą taip pat pertai- 
iceros piliečiams jąją teisin- svti skyriaus dalį vietinės val- 
} teisę reikale vandens pri- džios.
itymo, kaštų ir kontrolės. I 6. Sveikatos skyrius po Dr.
2. Įsteigė taupumą kiekvie- Frank Pokorny peržiūrėjo vi-

5 skyriaus operavime. Tai sas įstaigas publikai tarnau- 
darė panaikindami visus jančias. Tvirtai išreikalauta 
jayrollers” sumažindami ai- švarumas. Mokyklos ir vaikai 
s ir darbininkus, per atsar- apturi regularę ir sistematinę 

} tyrinėjimą ir parinkimą pi- priežiūrą. Virš 1600 vaiką bu- 
Ausiai nupirkti mažiausius vo ič.iepvti per paskutinius mČ- 
ikalus. nesiūs. Tyrinėjimai regulariai
3. Perorganizavo Gaisrą Ge- daromi vandens sezonuose, ka
imo skyrių. Komisijonie- da maudymasis ir vandens va- 
us Raleigh’s patarnavimas rtoiimas ivvksta. Taip ansan- 

itnrėtas ir jo įtekmingas pa-;goti jaunieii nuo užsikrėtimo 
mavimas be algos ar atlv- į ir Ii am. Vaikus nuo difteriios 
nimo padarė greita pažangą .neužilgo be išlaidu tvrinės. 
p, kad visi reikalingi prie- Kvarautina ir mokslas apsan-
Sai ugnį gesinti dabar i dvi gojo litru išsiplėtojimą namie 
ninutes atvyksta į reikalui ir mokyklose.

7. Skvrius Viešą Darbą (Pu
blic WorksV sutaisė ir įvedė 
apie 60 mvliu gatvių ir jėh 
ir pertaisė apie 4000 pėdu su- 
danžvtu šaligatviu. Taip padą- 
rvta vnrfoiact ieigaa per Ve- 
bicle Taksą Fondą.

Vietomis TTnvfbomp ir Dre- 
tpT gatvės, kur pirmiau nebu
vo galima pereiti, dabar di- 
džiuoiasi saugiu ir galimu per
važiavimu. Tšimant nepapras-

ant vieta. Po jo priežiūra du 
>leisti inžinai buvo pertaisy- 
ir grąžinti prie vartojimo, 

padarė miesto mekanikai 
firemonai. Nauji būtų kal

vę taksą mokėtojams apie 
14,000.00. Tikri iškaščiai mle- 
ai už perdirbimą buvo vien 
sža delelė išmokėta už dar- 

iir reikalingas dalis.
Nauja telefono sistema duo- 
Žinią buvo įtaisyta duodanti,

sto darbininkai išdekoravo ir 
sugražino panašumą Miesto 
sandėliams įtaisymams ir cijos 
įrankiams. Kaustymo šapa į- 
steigta Miesto sandėly, kur mū 
są kaustytojas prižiūri 42 ar
klius ir taiso vadeles ir įran- 

į kius. Taip sutaupinta laiko, 
pinigų, jėgos arklio ir žmo
gaus. Komisijonierius Galias 
keliasi su saule ir eina ilsėtis 
tik tada kada gali išduoti at
skaitą pilnos dienos darbo sa
vo ir pavaldinių.

8. Įvedant naują sistemą 
Knygą tvarkos ir peržiūrėji
mo galima kiekvieno skyriaus

cijos nusistatymus, prisilaiky
damas vienodumo ir koopera-

(Advertisement)

SKAITYTOJŲ BALSAI
IŠ VAIDINTO VEIKALO 
“AMERIKA PIRTYJE” 

T0WN OF LAKE

Nesigilinsiu smulkmeniškai 
į veikalą; tiktai pasakysiu, 
kad visi gerai savo roles iš
pildė.

Bet, už pažeminimą lietuvių
,... x -n kalbos, su kuria sykiu žeminopadėtį permatvti. Prez. Corny ,

, . _ . . x -v Jr lietuvių mandagumą, yapturi mėnesinius raportus is- ( ., ,. ...... : reikalinga kritika. Nesigdin-laidą kiekvieno skyriaus ir lai 
ko visus nustatytose ribose.

9. Tvirtinant rinkimą pri
slėgus Administracija regula
riai pasitaria su atstovaujan
čiais visuose svarbiuose reika
luose įneštuose, panašiai, buvo 
daug konferenciją kasi ink 
Bond Tssue ir Budžeto. Tik per 
pagalbą Patariančio Boardo ir 
Taksą mokėtojų delegavimo 
šis nugalėjimas buvo galimas.

10. Budžeto, patvirtintas nu 
sistatymas paskutiniame susi
rinkime yra pirmutinis, kurį 
parengė Demokratą Administ
racija. Yra žemiausias ką dar 
buvo per 5 metus. $300,000 že
mesnis už 1931 budžetą, pas
kutinieji metai Respublikonu 
kontrolės.

kad panašiuose veikaluose ir 
prakalbose, būtų vartojama 
mandagiai ir taisykliškai lie
tuviu kalba, kad jaunimas a- 
tėjęs į parengimus, galėtu pa
simokinti ir pasigerėti lietu
viška kalba, o nepasibiaurėti 
ja iš priežasties mūsų pačią 
apsileidimo.

Tolimas Svetys

siuntęs. Tuo reikalu pats sa
vininkas neužilgo vyksiąs i 
Palestiną tartis su tenykš
čiais pirkliais, dėl užmezgimo į 
nuolatiniu santykiu.

PABŪGO JAUNOJI.

nikis, su kuriuo ir išvažiavo. 
Pirmasai jaunikis pajuto tokį 
apmaudą ir nusivylimą, lig 
kad kas jam viską būtų pavo 

| gęs. Ilgai nelaukdamas nusis- 
i klibino į policiją, kuriai prane 
j šė apie Įvykį ir prašė atrasti 
'jaunąją; bet čia dar labiau 
apsivylė, nes policija į tokius

RED. ATSAKYMAI

Pernarava, Kėdainių apskr 
Pasakomi) vk. gyventojas B. ,Wykus nesikiSa 
K. nesenai susitarė su pane
le J. S., iš Baltą valsčiaus, 
vestis. Viskas ėjo paprasta 

“moterystės stono 
)et vestuvės .ne.ivvko.

Jaunametei (Dievo Apv. pa- vaga, 
rap.) Tamstelė prašai korės-i link,’ 
pondenciją greitai įdėti, o pa- J Sutartą dieną atvykęs j'auni- 
rašei ją taip, kad sunku per- kis su savo svečiais pas jau- 
skaityti. Redakcija neturi lai-1 „ąją į ramus jos jau nerado, 
ko korespondencijoms perra-1 Pasirodo, tą pačią dieną, tik
rašyti. Prašome rašyti aiškiai, 
nesiskubinant.

anksčiau, atvažiavo kitas jau

Teko skaityti “Drauge” ži
nutė apie Cicero, kurioj yra 

yra klaidinančių gyventojus vietą. 
Parašyta, kad Ciceros mieste
lio valdžia sumažino biudžetąsiu į smulkmenišką kritiką, ti-

ktai pažymėsiu vi™, žodi. kn- Toj. visai ,.|a!
ris kartotinai buvo vartoju- dinga; 0- ^aorfo tiltra skai. 
mas, būtent “merga”: Merga, ... ]932 m. „,i(.ste|io Hu(Ke.
tikroje prasmėje yra žydų va tas buvo $747,178.98; 1933 m.
ndennešė, kuri jau pasenusi ir . $674i41R21. Taigi stlmažin

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Tanedėlio, Seredos Ir Pėtnyėios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės i Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .......... $8.50
Pocahontas lumpa .... $9.00 
Summer C'reek lump ..$8.00

bent keletą vaikų turėjusi tas $72,760.77, o ne $300.000.
Dorai užsilaikanti mergelė, m • „ x x i i • . • •6 ’ Tai matote, kokios neteisingos

iki 25 m. amžiaus; kuri ge-L. - , , r v,. ’ & žinios telpa dienrastv. As nė
riau atrodo, ir iki 35 m. am- , ... r w U, „ ~’ . kaltinu dienraščio, tik nuro-
žiaus, yra vadinama — mer- , , . - • - , , •’ J dau, kaip politikieriai sklei-
gmtė, mergelė arba panelė. aia k]ai,,inga8 žinias pri,.k

Dorai n-ze,laikančios, ir se- rinkim„s. Bepartyvu
nesnės negu virsminėto amz., 
yra vadinamos: niergina-nos 
arba pana-nos, bet ne. merga- 
os!

Jei žydas būtų tą žodį' var
tojęs, tai jam atleistina, nes 
jis, kaipo svetimtautis, neži-

MAŽEIKIAI. —Čia vienos 
baldų dirbtuvės savininkas 
daro pirmutinį bandymą eks
portuoti balthis į Palestiną. 
Keletą komplektų jau yra iš-

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC tMORTGAGE BAHKERS.

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
L A I V A K O .R C I Ų AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
.. T xi, • • . n° lietuvių kalbos. Bet kuomet11. Jūsų atyda kreipiama į . . . ,. . .... ‘ .lietuvis, turtingas jaunikaitis,kitas permainas, pavyzdin, iš- , .... . . ,. . x TT .... -7 . įkalbėdamas apie jauną, dorątaisymas Miesto Hall’es iš vi-

daus ir iš lauko, greitas ir pa- j™ merga . „ vien i5tari. 

sėkmingas klausimas prieder- lmas min5to b|ogai gka.
n,n), nuolankumas parodytas ]mha, 0 k^ jau besakyti apie
kiekvienam ieškančiam infor- ]j0 reikšmę, 
macijų, tiesioginis ir atviras 
valdymas Miesto dalykų — vi- 
si šitie nuveikimai yra mato
mi kiekvienoje miesto dalyje, 
visose šakose vietinės valdžios.

12. Ant pagrindų šių nuvei- 
kimų ir pasižadėjimų, Admi
nistracija prašo jūsų paramos, 
išrinkime į ofisus tuos, kurie1 
yra parinkti tikros Demokra
tų Organizacijos. Sis parinki
mas pamatuotas tinkamumu 
vietai, permatymu ir galimy
be laikytis Administracijos 
programo taupumo ir įtekmės.
Pasiimk Pavyzdį Baloto (til-

Nusa-Tone
mergelę kartotinai sakė: “Man Tikrasis tonikas tonikas, kuris 

atpralvina jūsų organizmų. Jeigu jus 
esate tik pusiau žmogus arba mote
ris. pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu 
jus ne busite užganėdinti gautomis 
pasekmėmis, dolerį, kur) jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugrų- 
žintas. — NUGA-TONE ima visų at
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba

Vnrdnn lietuviu tnntng nrn- neslkanklnklte nei vienos nakties, varnan lietuvių lamos, pra R.,1lklte blltel) pabar — jus gerinu 
valgysite — geriau miegosite — l.r 
busite pilnai sveikas ir normaliSkas.San, visokios rūšies veikėjų,

S P E C I A L S
Ringlet End Permanent ........... $1.75
šhampoo and Finger Wave

All Weck .............................. 50c
Finger Wavo .............................. 35c
Other Permancnts $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

K)

NAMU SAVININKU ATYDAI
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlntnkals. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų Ir rendaunlnkų rei
kalais. Męs neiurlme skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki 
ptet. įžymus namai origtnnlio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDUORPS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armltage 2951—2952 
Męs esame Jau Šiuo adresu vlrS 40 m.

CASH Ut JUSU SENA AUKSA- 
Mes mokame augftčiusių kalnų už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

S No. Wabash Avenue
Kambarys 600

Geriausia kaina — Casb užI
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius, ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

Mainysiu ant namo Chicagoje, 
parduosiu arba parenduosiu 
pigiai 40 akerių Custer, Micbi- 
gane. laibai išdirbta žemė. At
sišaukite:

JUOZ. VALSKIS 
5537 St. Joseph’s Ct. 

Summit, Illinois

GARSINKINTFS
“DRAUGE"

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
gtčius. Namus, Farmas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chleago, III. 

GROVEHILL 1038
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