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Lietuviui Tauta protestuoja prieš vokiečius
PREZ. HOOVER’IS IMSIS GRIAUTI
NEREIKALINGUS BIURUS

CHICAGOJE

TUO REIKALU PASIUNTĖ KONGRESUI
SPECIALŲ PRANEŠIMĄ

Cliicago majoras Cermak’as
nugirdo, kad įstatymų leidimo
rūmai žada pasiliuosuoti ne
suteikę apskričiai ir miestui
pagalbos. Majoras tad rūma
ms pasiuntė ultimatumą. Gra
sina uždaryti miesto rūmus.

MAJORAS REIKALAUJA
VEIKTI

IVASHINGTON, vas. 18. —Įeina milijonai dlolerių. Jis paP rezidentas Hoover’is vakar1 taria kai kuriuos biurus konkongresui pasiuntė specialų soliduoti, o kitus, kurie atlikę
savo darbus, visai panaikinti, j
pranešimą, kuriuomi reikalau
Sukonsoliduotus biurus ar ko- į
ja sau autoriteto perdėm per
misijas paduoti atsakomingų'
organizuoti pildomąją (ekze- žmonių kontrolei.
kutvvę) vyriausybės šaką.
At sakomi n gam veikimui pre :
Pranešime prezidentas pažy zidentas pataria įkurti visą eimi,
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VOKIEČIAI NIEKO NEGALI LAIMĖTI
SAVO GRASINIMAIS
NEPRIKLAUSOMYBES
DIENA LIETUVOJE

KAUNAS, vas. 17. — Lie
tuvos Respublika vakar minė
jo keturioliktuosius savo Ne
4 iš 22 paleistų iš darbo la
priklausomybės metus. Kaip
kūnų tarnavusių Century Air
t —
..
, . _ . n .
čia, taip visam krašte Įvyko
J. Valstybių marynai patruliuoja tarptautinėj Šangha- hni3omB, kreipės } Chicagos kariuomenėg paradaį, priėmiKREIPĖS ! MAJORĄ

padėjėjų
*■

TAUTA RAGINAMA NEMIRŠTI
VILNIAUS, GINTI KLAIPĖDA
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susi'’rinkimai

Pieno statytoji} pieninės tu
ri apie 60,200, bet pieno per
dirbimo b-vių narių yra apie
6,000 arba tik 10 nuoš.
Didžiausia pieninė yra Da
bikinės, turinti apie 700 pieno
statytojų.
Pienininkams algos nebus
mažinamos, bet tik sumažinaj ma premija už pagamintą svie

priaugo daug Įvairios rūšies i ir administratorių vietų. Kon-! Jaus srlty*
administracinių biurų ir ko- greso atstovi} vadai žada V.
šį '
PAKEISTAS MANDŽIUmisijų, kurių išlaikymas atsi- klausimą greitai- svarstyti.

darytų tardymus ir patirtų jų' „ ., . .
.
. .
į Kalbėtojai ragino gyventojus ‘
paleidimo priežastį.
COOK’O APSKRITIES
i nė kokiu būdu neišsižadėti saRIJOS VARDAS
MOKESČIŲ KLAUSIMAS
MANOMA PADIDINTI
Century Air linijų lėktuvai i vo teisių prie Vilniaus miesto
SŪRIŲ GAMYBĄ
naudojasi miesto stotimi ir ta-Jr krašto ir saugoti nuo prieMUKDENAS, vas. 18. —
Illinois’o Įstatymų leidimo rvba turi teisę žinoti tvarką j šo Klaipėdos kraštą.
Japonai Mandžiuriją pakeitė aukštesnieji rūmai vakar nu- stotyje,
Visame pasaulyje sūrių ne
į
Praėjusiais
metais
Nepri

nepriklausoma valstybe ir pa sprendė atidėti žemesniųjų rū
daug mažiau suvartojama kaip
klausomybės dieną spauda ir sviesto. Mūsų krašte iki šiol
vadino vardu “Ankuo” — tai mų pravestus projektus, ku
SUMAŽINTAS ATLYGI j susirinkimai daugiausia buvo
kos kraštas. Tai bus respubli riais Cook ’o apskrities mokes
sūrių gamyba visai maža- Tik
NIMAS
i užimti Vilniaus atvadavimo Klaipėdos krašto kelios pienikoniškas kraštas ir valdomas čių mokėtojams mokėjimas pa
~r
japonų nurodymais.
klausimu. Vakar gi daugiau nės ir Kuršėnų pieninė sūrių
skirstomas Į’ dalis, kaip apie
Paskelbta,
(apa- ’ 'domės
kreipiama
Klai
. amyha ““iima. Išplėsti sūtai buvo pranešta “Draugo” rta„Kntiniu, kad
butu namų
džianitorin
‘T"’ hnv0 Kre,I
"""la ’. *
“»"
¥
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w
rtaimntimų) butų dziamtora- pėdos kraStą vjsnr buv(J jau.
u (ik dė]
smldaa
KOSTA RIKOJ VYKSTA
ms Chicago) sumažintas atly- (,iamas jr matomas
kajp
nps pagaminus
SUSIRĖMIMAI
Abieji rūmai nutraukia se- ginimas daugiau kaip 5 nuo- lictuvil} nusistatymas prieš vo- tuoj negalima parduoti, o reisiją ligi balandžio 19 d. Gal smičiais
kiečius, kuriems labai norėtų kia kelis mėnesius palaukti,
KINAI NUSPRENDĖ
IAPONAI NEPASITIKI
SAN JOSE, Kosta Rika, va
iki to laiko vyriausias valstytad įdėtas sūrių gamybai ka
si atgauti Klaipėdos sritį.
SAVIMI
sario 17. — Šioj respublikoj
KOVOTI
DU PAŠAUTA
l)ės teismas nuspręs, ar 1928
Visuose susirinkimuose lie- pitalas ne taip greit grįžta,
-----------vyksta kruvini susirėmimai išir 1929 metų mokesčiai yra
v
v
tuviai reiškė energingus pro- kaip sviesto gamyboj.
ŠANGIIAJUS, vas. 18. — tikimos vyriausybei kariuomeŠANCHAJUS, vas. 18. Plesikas užpuolęs pašovė b. . .
-v
i•
j., ,.
teisėti, ar neteisėti. Tada bus
A
testus prieš
vokiečius
dėl be
Nuginčijamos žinios, kad kinų Patiiia, kad japonai nepasiti- nės su sukilėliais, kuriems vaTačiau, turint galvoj didelį
vaizdžiau žinoma, kas daryti Simon’ą ir ^iss E; Ge®r^ck’ tuvhj studenhj pagalinirn0 i§
vadas gen. Čiang Kai-šek’as ki savo jėgomis statytis prieš žarija pralaimėjęs rinkimuokuriedu sėdėjo automobiliuje p ,
•
, .
sūrių vartojimą ir numatant
mokesčių klausimu.
.
,
Berlyno
universiteto
vetennaoVę:nnrtn galimumus,
c-n Ūmumus “Pieno
Pienos e kandidatas į prezidentus
dirba už kinų kariuomenės iš
pastarosios tėvų namų priešą- „
„kvri
eksporto
kinų kariuomenę. Tad ir puo
traukimą iš Šanghajaus.
M. C. Quesada.
kv, 1141 No. Homan avė. Si- TLT
įvykusių
tras ” man? įteigti ±_2
limas vis toliau atidedamas.
REIŠKIAMA NEPASITEN mon’as 27 m. amž. pašauta^ ?
3
P
Lie
v
t
uvos
kon
‘
pienines,
kurios gamintų sūKinų vadai nusprendė kovoKINIMO
’
" sulato namus vokiečių demon-' rjus> q sūrių gamintojams mąti prieš japonus ligi žūsiant. Unkbroa daugiau karmom.
ISPANIJOJ KOVOJAMA
pavojingai.
stracijų, kurių metu apmuš- no suruošti kursus,
Pranešta, kad jei 19-oji kinų nės, iš Japonijos.
PRIEŠ RADIKALUS
WASHINGTON, vas. 17. —
-----------------tas lietuvių rašytojas Vidūnas
armija neatlaikys japonų spau
1
vyriausiąjį
krašto
teismą
tei17
ASMENŲ
APKALTINTA
ir dėl pasirodymo Klaipėdos BANKRUTUOS KELETAS
dimo, gen. Čian’g Kai-šek’as ŠANGHAJUJE ŽUVO DU
MADRIDAS, vas. 17. —
sėju prezidentas Hoover’is pa- •-----------atsuks savo kariuomenę prieš
JMONJŲ
BRITAI
Saragossoj iššaukta kariuome skyrė newyorkietį. Tokiu bū- Federalinė “grand jury” a- pakraščiuos vokiečių kruizeno
Leipcigo.
”
Lietuvių
spau
japonus.
nė
ii prieš o streikuojančiusv radi, , i du teisme iš 9 teisėjų 6 bus pkaltmo 17 asmenų sąrysy su d& prane^ Vokietiiai kad Lie
Finansų ministerijos preky
ŠANCHAJUS, vas. 17.
kalus. 3 asmenys maldytą, ,.s
Vakarhrfs svetimšali, šmngeliavimu į J.
tuva
nė
kokiu
būdu
nekeis
sabos departamento direktorius
KINŲ VADAI SIEKIA
Britanijos konsulas įdavė pro- daug sužeista ir apie 130 a-1
valstybės reiškia nepasitenki- Valstybes.
vo
nusistatymo
Klaipėdos
klau
,
Norkaitis, kalbėdamas apie Il
TAIKOS
testą kinų militariniams auto- reštuota.
'
mmo.
simu, neatsižvelgiant į vokie- j nansinius Lietuvos reikalus,
ritetams. Šaudant iš kinų apSevillėje užtiktas slaptas a-’
TIK 6 APKALTINTI
čių grasinimus.
i pareiškė, kad skolų atidėjimas
ŠANCHAJUS, vas. 17. — kasų mortirų vienas šovinys narchistų susirinkimas. 70 aNAU|I
LIETUVOS
MONO

Lietuvos Nepriklausomybės nenumatytas, nes būtų labai
Pranešta, kad kinų vyriausias nnkrito į Yangtzepoo prieplau narchistų areštuota.
Ne 15 asmenų, bet tik 6 CooPOLIO
DEGTUKAI
,k , o apskrities
....
minėjimo iškilmėse dalyvavo ir sunku jį pravesti. Berods, tuvadas gen. Čiang Kai-šek at-1 kos pakraštį ir sprogdamas už
“grand jury” „aujai akrediluotas Pabaltjj„
rėš subankrutuoti keletas įvyksta į Šangbajų dirbti už mušė du britų jūrininkus ir
BOLŠEVIKAI SIUNČIA
Lietuvos degtukų Akcinė B- apkaltino dėl uždarytų Bain’o valstybėms J. Valstybių atsto- monių (firmų), bet tai tik tų,
laiką. Jo tikslas yra peršnekė- 5 kinus civilinius,
KARIUOMENĘ
vė išleido į rinką naujus, va- bankų. Tarp apkaltintų yra' s
p ^inner’ig
kurios ne ant sveikų pagrindų
ti 19-osios kinų armijos vadą,
dinamus prabangos degtukus, pats Bain’as ir jo šeimynos.
stovi. Sveikos įmonės galės iš
knd jis ištrauktų iš Šangha
Iš NUSIGINKLAVIMO
LONDONAS, vas. 17. — Degtukai iš pirmo požvilgio nariai
silaikyti.
PIENINIŲ VEIKIMAS
jaus savo armiją, kaip japo
KONFERENCIJOS
Patirta, kad Rusijos bolševi daro gero įspūdžio. Dėžutė ne
nai reikalauja. Tada japonai
kai iš Samarkando siunčia didelė, labai patogi įsidėti į
APIPLĖŠE 6 STOTIS
Dabar veikia 274 pieninės,
1931 M. GYVULIŲ
užims Šanghajų be kraujo
ŽENEVA, vas. 18. — Nu gausingą kariuomenę į Kašmi- kišenę, ant viršaus bronzinės
’iš kurių 40 garinės ir 134 ran
EKSPORTAS
praliejimo ir bus pradėtos de siginklavimo
konferencijoje ro pasienį.
spalvos raitelis raudoname du Užvakar vakarą du plėšikai kinės. Iš rankinių į garines
rybos.
šiandie žada kalbėti Vokieti Kašmiiras yra Indijos pro gne. Viršuj užrašas “Lietu per 9 minutas apiplėšė 6 gazo
1931 m. perėjo 12, naujų ga 1931 m. eksportuota gyvu
Daug kas abejoja apie 19- jos atstovas apie Vokietijos vincija. Tenai prieš britus su
vos
Monopolio”, apačioj — lino stotis pietinėj miesto da rinių įsisteigė 4 ir rankinių 1. lių (arklių, galvijų, veršių,
osios armijos, kuri sėkmingai nusiginklavimą. Jis reikalaus, kilo indų padermės.
“Prabangos degtukai.” Dėžu ly.
Grietinei nugriebimo punktų kiaulių) 139,293 štukos, už ku
gina Šanghajų, vado nusilei kad ir visos kitos valstybės
tė yra daug mažesnė, tačiau
veikia
apie 1,500. 1931 m. grie riuos gauta 30,840,900 litų.
dimą. Daugelis įžymiųjų kinų būtų lygiomis su Vokietija, o!
NEGALI SUDARYTI
joje degtukų telpa tiek pat, VIENA AUSIM VERŠELIS tinės nugriebimo punktų įsi Piaufrų, gyvų paukščių, lau
šaukia nepasiduoti japonams. jei ne, tai ir Vokietija turi
KABINETO
kiek ir paprastose dėžutėse.
steigė apie 300. Apie 1000 pie kinių gyvulių mėsos ir kiau
ginkluotis.
Žeimelis,
Šiaulių
aps.
SteigPatys degtukai rašalinės spal
no nugriebimo punktų veikia šinių eksportuota už 15,191,6 ŽUVO SNIEGYNE
BUENOS AIRES, vas. 17. vos su geltona galvute, gerai vilių kaimo ūkin. J. Norvaišos su pašalpa ir apie 500 be pa 700 litų.
MAJORU IŠRINKTAS
ISTANBULAS, Turkija, va
— Naujam Argentinos prezi išmirkyti parafine, kad gerai karvė atsivedė veršelį tik vie šalpos.
sario 17. — Nuo Zigana kalno,
dentui Roca nesiseka sudary degtų. Šitie degtukai, mano na ausim. Antros ausies vie Artezinių šulinių 1931 m. iš- i
DEMOKRATAS
ORO STOVIS
arti Trebizondo,
nusirito snieti kabineto. Nesuranda atitin me, pakeis ligšiolinius, labai toje yira maža skylutė. Mano gręžta 35. Tačiau dar beveik!
................
/
gvnas ir užvertė viešbutį ir CLEVELAND, O., vas. 17. kamų vyrų.
nepatogius degtukus, ypač pas ma, kad veršelio ausis viduj pusė visų ve’KianČių pieninių j CHICAGO IR APYLTNprivatus namus. 6 žmonės žu — Miesto majoru išrinktas Mituos, kurie nešiojasi juos ki- yra normali ir tik išorinio gry- neturi gerų šulinių, kas truk-1 KĖS. — Šiandien saulėta
vo.
llerr’is, demokratas.
do jų veikimui.
kiek šilčiau.
PLATINKITE “DRAUGĄ” Senėje. Dėžutės kaina 10 et bo trūksta.

KOVOTI PRIEŠ JAPONUS! NUSPREN
DE KINU VADAI

Kariuomene nebus ištraukta iš

■* 4- z-.

—

Šanghajaus

ir

DRAUGAS

2

konstitucijos 18 priėdę, atšaukti. Tik tuo bū
du bittų atitaisyta didelė klaida, kuri# kon
gresas karo motu padarė, pasidavęs sausųjų
fanatikų gundymams.

“D R A U G A S”
Išeina

kasdien.

Išskyrus

sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienum
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų neg.rų11 na, jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunėiama tam
tikslui pašto ženklų. _

"8 ’. 1932

AR MES TURIM NUSIGINKLUOTI?

Dr. Gr. Veliančius.

Lietuvos ūkis ir jo raida

Jdomi anketa

Politikos ir literatūros sa
vaitraštis “bes Aiinoles” Paryžiuj neseniai išspausdino jvainų asmenų atsiaymas į an
ketų: “Ar mes minu nusigin
kluoti t”

kalų ministeris, dr. Groneris, 1
sako:
/
— Vokietija nori būti trakjojama lygiai su kitomis ša
limis. Ji nori tokio pat saugurno laipsnio ir lygių nusi
ginklavimo metodų. 1919 me
tais ji gavo iškilmingų pati
kinimų, kad kitos šalys pa
sekg j{l neatidėliotinio nusiginklavimo kely.

Federaiinių ir kitų mokesčių slegiami
žmonės, neraginant?praregi, kad vyriausybės
išlaidoms
kesčiai
Uiens laisvės v*rayiuv.
uuuu, m»u ne bukkuinai daugiausia pasireiškia dėl probibicijos. Nebūtų prohibieijos — krašto iždas per
metus turėtų daugiau kaip vienų bilijonų dolerių mokesėiij už svaigiųjų gėrimų pardusimą ir vartojimų. Šiandien gi tas bilijonas
tenka ne iždui, bet ‘rbutlegvriams,” kurių

įžymieji krašto ekouomininkai pareiškia,
(Tęsinys)
narnos, ypač manufaktūra ir
kad prohibieijos atšaukimas būtų kraštui iš
Apie SO ruoš. Lietuvos įvairios mašinos bei jų dalys
ganingas dalykas ekonomijos atžvilgiu. Kei
pramonės dirba vidaus rinkai, j besiPlt*‘ianr‘iai vidaus pramokia pakartoti kad ir New Yorko universiteto
likusi dalis — eksportui. Pa-j“ei ir .'žel,lės ūkiui Piėsti ir Be
ekonomikos profesoriaus ilaney’o nuomonę
i
» •
i
1
• . įstarosios
būtis <1.0
,nii.,i.Jnntl- Lietuvos
apie prohibicijų.
Jis tuo reikalu klausinėjo
feiaiOblOh imtis, “ei pasaulinio Į
.
.užsienio prekyf
/
.].............
! ūkio krizio, paskutiniu laiku ,os plėtojimasis, augant gy- Angių ministeris pirnuinngalybes žmonių ir jų daugumas pasisakė —
ventojų įperkamųjai galiai ir kas, MacBonatdas, tarp kitko
tiki, kad prohibieijos atšaukimas veikiai grų žymiai pablogėjo. Krizės gi vis labiau įsiskverbiant užsie pareiškia:
žintų kraštui gerovę. Jis patyrė, kad vykdo įtaka pramonei, gaminančiai; nio rinkon, rodo visiškai pa- — Po paskutiniojo karo vi-1
moji prolubicija neturi nieko bendra su dar- ĮvidaUs. nnkai, yra beveik ne, .
vaizdų. Paskuti- si mes iki: dantų esame apsi- daponų atstotas Tautų Sų,
kad
šiandie
darbininkų
tarpe
pla-j
P
astek
nna.
Tos
pramonės
ša

bo našumu,
• v
Ikos kurio«
rodė
n^us & metus importas ir eks- ginklavę, niekingai rūpinėtu- Jun8ab Sawadft, tiki, kad nu- *
Čiau praplitus girtybė, negu pnešprohibici- KOb’ KUUOs AydU
rode Ple’portas
__ x_.. išrodė všiaip
. • i
mies saugumu; mūsų tautines ^ginklavimas ateis, tačiau lai- .
niais laikais. Vietoje buvusi, šuliniui, šiandie I ‘““O“ “sndencijy, plėtėsi ir
pramones baigia slėgti mokėsnuomonės, kad jis gali
Importuota už:
laikomos “slaptos” smuklės. Skirtumas tik 1931 “.Smulki Lietuvos pra
mai, sukrapštyti ginklavimo-ilna*
tik palaipsniui,
265.7 mil. litų si išlaidoms, kurios jau įrodė, INerelkl* būti P^daug optimistas, kad šių smuklių savininkai moka aukš moflS mųžiau pareina nuo tar 1927 m.
:9
291.1
tus mokesčius papirkinėjimų sistemos palai ptautinių ūkiškų sukrėtimų; 1928 m.
kad, per didelės skinamos, ne-|tlškiems- Per dl<klės viltys
9f
99
todėl
ji
lengviau
prisitaiko
1929
m.
306.4
kymui, o seniau saliūniukai mokesčius valsty
duoda ramybės nei nugalėto- nuslvylliaų negalinčios išven
99
.9
prie
besikeičiančių
sąlygų,
ne

1930
m.
312.4
gti.
bei mokėdavo.
99 Įjams, nei nugalėtiesiems,—vi
gu labai industrializuotų kra 1931 (11 m.) 262.1 9 9
Indų judėjimo vadas,
1 sa ė tai neturi jokios naudos,
Eksportuota UŽ;
Ekonomininkas Seligman’as, buvusis Ko štų pramonė. — Dar reikia
kuria visų laikų apgaudinėja dili, šaukia valstybės vyri
245.9 mil. litų,
lumbijos universiteto ekonomikos profesorius, paminėti 1931 m. rudenį pra 1927 m.
savo tautos, neturėdamos nei esu, jie turį dabar nuspręsti,
99
dėjęs veikti didelis cukraus 1928 m.
256.9
pareiškia:
drąsos
nei išminties eiti tie- ar gyvenama naujo pas4.uk99
99
fabrikas, į kurį investuota a- 1929 m.
329.8
/
99
99 siuoju sveiko žmogaus proto ^nio karo priešdienį. Jie turį
“18-ojo priedo atšaukimas ir mokesčių pie 9 mil. litų. Be to, steigia 1930 m.
333.7
viskų daryti, kad sukliudytų
99
9 9 keliu.
už svaigiuosius gėrimus grąžinimas krašto mas popieriaus fabrikas ir 1931 m.
253.3
tokių
baisių katastrofų.
Anglų vidaus ministeris, sir
iždui per metus duotų apie pusantro bilijono projektuojama pastatyti dide Kaip matyti iš šių skaičių,
dolerių pajamų. Turint tokias pajamas, bū lis cemento fabrikas. Bendrai importas ir eksportas kiek su Iierbert Samuel, rašo:
— Reikės įvykdinti iškilmi
tų galima panaikinti mokesčius už asmeniš- Lietuvos pramonę stengiasi a- mažėjo. Pasaulinis ūkio kriSTUDENTAI PROTES
ngų pažadų remti nusiginklakas pajamas ir,.kitus. ilk
Be krašto
iždo,
dar
daug
pdirbti
natūralūs
krašto
tur
TUOJA
• ♦ v i i’’ tu- i,, o - ■ <•
+ • j2*8 a^keP® *r krūvos prej j vinių, kuris pažadas priimta.'
pelnytų ir atskirų valstybių n- įmesti) iždai, j tus n aprūpinti gyventojus ] kybiniuose santykiuose su ki .
» „
*"
[nors būtiniausiais gaminiais. I tomis
• valstybėmis.
. . ._ .
w
F“v ’
Vokiečių knygyne Kaune,
i
Žinome, kad visi didieji miestai šiandie Į Prekyba. Tenka konstantuo-; eksp(>1.tas 1(J31 m kiek nadį. ko ^utaity ir Locarno proto- Laisvės
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j rovė ėdasi į gyvųjų žmogaus kaulo dalį, ganančios vietos-rinkai, garny* Vokietija, kuri sudaro 46.9'2
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MILŽINIŠKI NUOSTOLIAI KRAŠTO
IŽDUI

Žiniomis iš Washingtono, kongreso at
stovai kasdien gauna daugybę laiškų iš savo
rinkėjų. Iš laiškų aiškėja, kad krašto gyven
tojai rimtai ima bruzdėti prieš prohibicijų,
kurios vykdymas neša milžiniškus nuostolius
krašto iždui. Nežiūrint to, “kilniam” proliibicijos išbandymui kas metai vis, daugiau iš
laidų reikalaujama ir kas metai vis labinu
iždas tuštinamas.

‘

Laiškuose kongreso nariams reiškiamas
skaudus nusivylimas sausųjų pasakojimais,
kad už buvusių krašte gerovę nuo 1924 ligi
1929 metų reikia dėkoti probibici jai. Šiandie
žmonės sausųjų klausia, kam gi reikia dėkoti už pastarųjų metų vargus? Sausieji tyli
kaip žemę pardavę. Tylėdami jie prii>az]sta,
kad tuo kaita prohibicija, kad anas pokari
nis “riebiųjų” metų laikotarpis galėjo būti
dar geresnis, jei nebūtų buvę prohibieijos.
Krašto iždas būtų daugiau pelnęs ir būtų
apsisaugota nuo didelio nepritekliaus.
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sausųjų fanatikų įtakos.
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įdėjo maždaug 10 nuog. (1923 sa(la buvo aktyvi' Iinporta>; ;5 ‘
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| savo nusistatymų. Gyventoj ii to treikaiauja.;
švento- ; eksportas 1931 111. pasiekė
j Visam krašte didėja bruzdėjimas dėl ]>rohibi- • j d buyoi
! %. Vokietijai suvaržius jv
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Į rijos atšaukimo. Suomijos valstybe tai pa«la-, jai), tuo farpu suvartojhlia> įmų ir labai pakėlus muitus
rė. Taip turi padaryti ir J. Valstybės, nes įame
]aįj<otarpy išaugo
Lietuvai, atsirado ypatingas
prohibicija neįvykdomanuo§
interesas plėsti prekybos san
*
r
*
—---------------------------’
Užsienio prekyba. Kaip jau tykius su Anglija. Tas jai ge
Skaitykite ir platinkite lietuvių ■minėta Lietuvos eksportas su- rai sekasi. Prekybos su Ang
• • . ^-1: dienraštį
j;j____ sidaro daugiausia iš agrarinių
lija balanso aktyvas per pir
katalikų 'vienintelį
“Drau
produktų, šie sudaro 67 nuoš. mus 10 mėnesių 1931 m. siekė
gų
”
ir
remkite
visus
tuos
profesio

Kone visi žmonės šiandie prieina prie
arba 2-3 viso Lietuvos ekspor- 56.3 ^mil. litų. Lietuva užima
išvadų, kad nepakanka prohibieijos įstatymų nalus ir biznierius, kurie garsinasi to importuojamos gi tos pre- trečių vietų bekono importe
i kės, kurios viduje nepagami- Anglijon, po Danijos ir Len(Volsteado aktų) modifikuoti, bet reikia patį jame.

DU DRAUGAI
(Vaizdelis iš kovų dėl Lietuvos
Nepriklausomybės)
\

(Tęsinys)

Jonas tylėjo. Jis pečiu įsirėmė į už
mušto Antano arklio šonų ir atleido jo
prislėgtų kojų. Paskui „paėmė draugų į
glėbį ir, nunešęs kiek į šalį, atsargiai pa
dėjo žemėje.
. — Tau sunku l — paklausė prie pat
Antano veido.
Tas neatsakė, j Tik pažiūrėjo į Jono
veidų; to lūpos iš išgąsčio dreba. Jonas
atsigulė šalia draugo, padėjo jo galvų sau
ant krūtinės, glostė veidų ir braukė jam
nuo kaktos prakaitų.
Netoliese kovojo. Triukšmingi kovos
gai sai drebino žemę, aidėjo tolumoje. Kar
tais buvo girdėti žmonių šftuksmai — ar
tai griežta komanda, ar garsi skausmo
dejonė. Nenuilstamai ir įkyriai vienodai
zvimbė kulkos> pataikiusios į baleles pliauškė, šlamėjo krūmuose.
1
.

Z

Graudus V erti/AL,

ek?nwbi^ gyventojų »>ū- nietais. Toliau seka Latvi ja, į Pareilgiamosios nusiginklabe, jeigu ji stengtųsi prohibiiijų atšaukti,
auKUtis gerėjamGyventojų skaičius ,Soviet Rusijft Be,((.ija , j, I —
vokicčių a,ttai galėtų atlikti nusikračiusi prag aktingos per pasiėmus 8 metus pad.-<lnvos prekvba su Angli;a v?.

j

— Nebijok Antanai, kulkos mūš Be kumentais, o pats atsitraukė. Skubiai nu
užkliudys; mes gulim lomoje už arklio simetė milinę, frenčių, nusivilko marški
lavono — tyliai kailrėjo Jonas į draugo nius ir suplėšė juos ilgomis juostomis.
Vėl apsivilko frenčių ir milinę. Pri
ausį. Bet tam kulkos nerūpėjo.
Po truputį švito, ir Jonas vis aiškiau šliaužė prie' Antano ir atsargiai šautuvo
ir aiškiau galėjo įžiūrėti apylinkes. Štai jo durtuvu perpioyč jo sužeistos kojos batų
užmuštas arklys, už kurio jis slepias^ o ir kelines. Antanas, vos tik jis palietė
ten, antai — Antano užvertęs galvų guli. žaizdų, prabudo ir net suriko iš skausmo.,
— Tu sužeistas Antanėli, aš tau kojų
Kiek pakėlęs galvų, kairėje Jonas pamalė
gal penkių šimtų žingsnių atstume nyk aprišiu — ramino jis draugų.
Nušliaužė, nebodamas, kad kulkos tai
stančių Artumoje < bolševikų fronto linijų,
šen, tai ten smigo apie jį į žemę, prie gijudančių, krutančių.
— Gerai būtų čia, iš šono, juos ap lauš griovio, pasėmė kepurę vandens ir j
šaudyti — pamanė. — Viskas matyt, kaip vėį grįžo prie Antano. Suvilgino jo suke
pusias lūpas, perpjovė kraujais plūstan
ant delno.
Bet jis bijojo ir pasijudinti, nenoiv- čių žaizdų ir stipriai aprišo, jų drobulėm.
damas pakenkti Antanui. Tas, rodos, mie Antanas dejavo, lyg kas ugnim jį svilino,
gojo, padėjęs galvų ant plačios draugo o Jonas ramino dirbo kaip mokėjo savo
krūtinės. Dažnai traukė orę ir kartais darbų ir vis dairės į bolševikų pusę.
Tie kažin kų sumanė. Matyt, suprato,
griežė dantimis.
Kiekvienas Antano sudejavimas Jo kaip pavojinga palikti nepridengtų savo
no sieloje skausmu aidėjo. Jis matė drau apkasų galų ir nutarė pastatyti keletu
go kraujuose permirkusių dešinę kojų ir kulkosvaidžių ir išskleisti grandinę pa
miškėje, kur Jonas su Antanu gulėjo. Jo
baisūs spėliojimai jį kankino.
Kai dar daugiau prašvito, Jonus at nas matė, kaip vienas po kito į jų pusę
1 sargiai rankomis pakėlė Antano galvų, pa- Į atsargiai šliaužė bolševikai,
į dėjo po ja odinį bolševikų mai^lį su do- Į
Pagriebė šautuvų, ir nubėgęs kiek toI
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Kai kurios Gavėnios
Giesmes

Iri’.usių Tautų Sų-gės uždavi-' Išimtos iš “Ramybė J<; us
nį. 'Šito tikrai visuotinio misi-:
KAINA 10c

inklavimo, įvykdymas dabar
Nauja Laida. Daug per
yra Tautų Sųjungai gyvybės
kantiems duodame nuolaidą,
ar mirties klausimas.
Vokiečių karo ir vidaus rei- ve., tarnautojas Ch. Goraon,
54 m. amž.

Wjos, ir kiekvienų savaitę iš
vežta Anglijon 14,000 kiaulių

“DRAUGAS? PUB. CO.,

(Bus daugiau)

Chicago, III.

liau j šalį nuo Antano, pritūpė už kito
arklio lavono. Ilgai taikė, kol paspaudė
gaidukų, bet užtai pats pirmutinis bolševi
kas krito, kaįp pakirstas.
— Vienas... — skaičiavo Jonas ir tai
kė į kitų.
Bolševikai sumišo. Vieni'traukės atgai
į apkasus, o kiti ėmė smarkiau šaudyti į
T
f
.
Jonų.
Šaltai ir ritmingai šaudė Jonas. Jo
šūviai buvo ypatingai taikūs, bet bolševikai užsispyrę slinko určiau, vis smarkiau
apšaudydami Jonų. Taikinti Jonui pasidarė labai sunku
negalėjo iškišti galvos. Jo kepurę jau perskrodė trys kulkos,
o kairioji ranka buvo sužeista.
— Blogai — pamanė Jonas ir skerso
mis pažvelgė į Antanų.
Jis galėjo lengvai jmbėgti. Čia pat
tauki, grioviais išraižyta giraitė. Pultų
jon ir bolševikai vargu kų galėtų jam. pa
daryti, bet Antanas... Ir Jonas nė nepa
manė bėgti, šaudė sukandęs dantis ir ty
liai šnibždėjo maldelę.
— Ura—a—a! - pasigirdo visai arti.
Jį apspito bolševikų gauja.
Šoko Jonas ant kojų, parbloškė šau-

2334 So. Oakley Av-

tuvo buože kelis priešus ir krito kaip
kirstas ąžuolas, keliais durtuvais persu?
Praėjo kelios savaitės, Antanas su
Jonu gulėjo karo ligoninėje vienoje pala
toje ir gretimose lovose. Antanas pagel
tęs, sudžiūvęs, rodos, tuoj mirs. Guli aukš
tielninkas, užtraukęs pilkų antklodę ligi
barzdos, galvą nekantriai kraipo ir žiūri
neramiomis blizgančiomis akimis i lubas.
Jis gali judint tik kairę kojų — dešinės
nėra. Antanas net ir neatmena, kaip ne
teko tos kojos. Prabudo kartų štai toje
j pat lovoje... ir nustebo. Gerai atminė, kaip
buvo su Jonu žvalgyboje, kuip gulėjo pa
dėjęs galvų ant draugo krūtinės, o čia ūmai guli lovoje.
— Kaip sapne, — manė.
(r
Norėjo persiversti ant šono — negali,
no>nėjo atsisėsti — pririštas prie lovos.
Ir žiūri; kairė koja kaip koja, o de
šinės po antklode nesimato. Suprato viską
vargšas ir karčios ašaros upeliu nurie
dėjo- per jo Įdubusius skruostus.
— Nešoksiu jau vakaruškose... — pa
manė ir liūdna graudu jam buvo.
(Bus daugiau)
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tikrųjų, sakau jums, kiek ka
NAUJA KNYGA
knygų, skaitykite, o jūsų dva
rtų jus tai padarėte vienam
sia tikrai pakils, lengviau bus
šitų mano mažiausių brolių,
PALAIMINTAS
pergalėti gyvenimo sunkeny
man padarėte”. (Mat. persk. KUNIGAS JONAS BOSKO bes. Su didele sau nauda rų
Janušauskas vėl pralenkė Varakulį ir Stulginskę. VAIKAMS PRIEGLAUDOS (kurioj vaikai, pasilikusieji k- 4d). Be abėjo, darbą pradė
Jo Asmuo
knygų skaitys ir visi kiti.
-----------, (globos ir pastogės toje priejvuiuMua, pralenkęs Petrauską, norėjo savo
Darbai ir Auklyba
“DRAUGAS”
Kas nenori būti geru žino- glaudoje gautų sau vietų,, ku> jus, rasis žmonių, kurie nesiTai lietuvių Saleziečių lei
sosiedkai sposą iškirsti. Mandravickas netoli gynjj »
mažo vaiko, ar su- būtų auklėjami naudingais K*dl<»s tani tikslui cento
2334 So. Oakley Avė.
Misiuno. Valančius Grybą “paėmė.” Wau- augusio, ar subrendusio žilio-i dievui 'žmonėmis ir piliečiais Pastatyta našlaičiams prie dinys. Turi 708 pusi. su dau
gaus paklausi, kokiu norėtų šiam kraštui. Bet Lab. Sų-ga glauda bus da viena tvirtovė gybe paveikslų. Kaina $2.50.
ADVOKATAI
keganas kįla
Kai
kas
gali
pasakyti,
kad
viena
(nariai)
bejėgė
via
to
būti, ar geru, ar blogu žmo
lietuvybei palaikyti, apie ką
kiai
prieglaudai
pastatyti.
Čia
šiandie mūsų susirinkimai, šiais sunkiais laikais tokia
Telegramos pranešė, kad pavojų bridgeportietei (lilie- gumi, kiekvienas atsakys no
rįs būti geru. Bet dar toli jai į pagalbų turi ateiti mūsų konferencijos ir seimai taip [brangi knyga yra neįmanoma.
Tautų Sąjungos taryba pusiu- nei. .
(John Bagdziunas Borden)
Bet ši knyga kaip sykis tinku
ntusi aštrių (šarp) nota Ja-j Cicerietis Valančius darosi igražu nuo gerų ir prakilnių visuomenė. Visuomenė padėjo | sielojasi,
ADVOKATAS
[pasiskaityti suspaudimo lai
ponijai, kad ji prisitaikintų'“strošnas” žmogus visiems norų iki jų įvykdymo. Suau- nupirkti didelį žemės sklypų
kais. Palaimintas kun. Bosko 105 W. Adams St. Rm. 2117
-------- ;---------T. S. nuostatams ir pildytų kontestininkams. Jis taip greit igęs žmogus, tiesa, supranta, šalę Marųuette parko, visuo-'
Telephone Bandolph 6727
kūdikystėje praleido daug blokopia
aukštyn,
kad
gali
visus
kas
kliudo
būti
geru
ir
naumen
ė
padėjo
ant
to
sklypo
pa1
DIEVO
APVAIZDOS
PAR.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
visus,tarptautinius sutarimus,
igesnius laikus, negu tūkstan
Telephone Roosevelt 9090
dingu
žmogumi
sau
ir
kitiems,
statyti
Šv.
Kryžiaus
ligoninę,
į
ožkos
ragų
suvaryti.
Siankaip pildo visos didžiosios
čiai
šių
laikų
vargstančių
lie

Name:
8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600
valstybės. Koki atsakymų duos die jam nusilenkė Grybas ir Bet blogi įpročiai, tarsi kokia kuri lietuviams garbės daro, Neturtingų vaikučių, para-■
tuvių.
T. S. Japonija dar nežinome, Mandravickas, ryt, gal, nusi nematoma jėga, traukte trau- visuomenė padėjo nupirkti di pi.jos mokyklų lankančių, valTokio tai veikėjo gyvenimo
tat ir palikime jų nuošaliai, o lenks Misiūnas, Petrauskas, kia prie blogo gyvenimo ir delį ūkį, visuomenė tepadeda gdynimo proga šie pramotiiADVOKATAS
pažiūrėkime kas dedasi “Bra- Staniulis, Varkalienė, Gilie- valia nevalia žmogus jiems, ’r našlaičiams prieglaudų pasninkai j)eį gailestingieji asme- aprašymas yra didžiai įdomus,
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
.
įnyg ir draugijos atliko iabdavdvaiJ,a Room 1502
Tel. Central 2978
ugo” vajaus lauke. Stancikas, nė ir kiti, kurie da už “jurų- pasiduoda, na, ir buk dar ge- statyti.
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Gubysta, Varakulis jau antra marių” nuo Valančiaus stovi. ru žmogumi, nedorai elgda- Lab. Sąjungos Centras di-hybės darbų. Teikė pietus F.
įia
Ketv., ir Subatos
nuPuo us’
e S1:’ Vakarais: Utarn.,
dienia kaip siunčia Rašinskie- Trečia karta jau įspėju “ di masis. Kas kitų su mažais vai- dėlių vilčių deda, kad ateinan- Waitches, ant Canalport Avė. ,
6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
nėi atakirias notas,, kad ji pa džiąsias žuvis” — saugokitės kais, neturinčiais dlar įsikorėju tį pavasarį bus pradėta prie- laikantis mėsos parduotuvę
NAUJAS IŠRADIMAS
brauktų iš pirmųjų pozicijų, mažųjų,” nes, kol kontestas šių blogų papročių. Jų gerus glaudos statymo darbas. Tat, (bučernę); S. H. Petrauskas,
Namų Tel. Hyde Park 3395
DEKSNIO GALINGA MOSTIS.
*bet toji nė mažiausio dėmesio pasibaigs, visos galite būti norus lengvai gal įstatyti į iš anksto reikia ieškoti lėšų, j Bakery Shop ant Union Avė.; kurios pasaulis per šimtus metų lau£ 25
į tai nekreipia. Atrodo, kad prarytos.” Birbkite ir kra tinkamas gyvenimo yeže», ku- nes nūdien Ub. Są-gos iždas ]nr-ja Šv. Jono Evangelisto; |
ūkite
balsus,
kurių
jokia
kan

riomis
jie
visa
amžių
galės
yra
tuščias;
ji
išsėmė
užtrauk-1Rožančavos
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ir
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gų
elementų,
is
visų
kraštų
svieto
reikės tiems vyrams imtis di
ADVOKATAS
,
. .
i ...
,
t
IBirių visokių medžių aliejų. Deksdesnio veikimo, nes kitaip, a- dis pas kontesto vedėjų ne drąsiai varytis į paskirto, tik tos ūkio skolos ir mokėjimas Į mj dr-jaj Apastalystčs Maldos nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
11 8OTTTH IJk SALLE STREET
pasekmingai gydo:
Reuma Room 1984
Tel. Randolph 6881
slų. Tėvams tat ir globėjams nuošimčių. Turint omeny to- draugija ir Damanskiu šeima. dūliai,
not dainos, “įšokusios ožkelės suėsi
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak
Rankų, Kojų tirpimą ir ar- 8241 So. Halsted St. Tel Vlctory 6661
į rūtų darželį neiškrapštysi”.
WjB»kegan’as kįla. Tai sa- (lauffiausiai turėtų rūpė’ti sa kius kilnius Centro Valdybos Neturtingieji vaikučiai, lab dėjimą.
šalusį kraują, niksteiėjimą ir šiaip
Valandos — 7 ik, 9 vakare
Vakar rašiau, kad Janušau- kau nė iš piršto išlaužęs. P-as vo mažyčių išauklėjimas. Tur-. narių norus, tokius didelius dariai ir klebonas kun. Vaitu visokius skaudėjimus. Tūkstančiai
žmonių yra pagiję, o milijonai da
Utarn.. Ketv. ir Subatos vakare
»skas tik trupučiukų stabtelė Sutkus, įžymus Lietuvių ka ingesnieji tėvai ir globėjai, užsimojimus, argi nesiras mii- kaitis širdingai dėkoja minie nežino apie tai.
jęs pasijuto bestovįs užpakaly talikų veikėjas, stambus Wau- turie nemato didelio vargo sų visuomenėj stambesnių ge- tiems asmenims bei draugi Deksnio Galinga Mostis yra tiek Tel. Randolph 5187
aukso, kiek ji pati sveria, sulig
Varakulio ir Stulginsko. “Spe kegano biznierius, Waukega- <asdieninei duonai uždirbti, radarių, kurie didesnių aukų joms už prisidėjimų prie to verta
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu i
"ebutų tParsiduoda
£,p
rašom,
pinigus zra-1
šil deliveriu” Janušauskas va no piliečių išrinktas į svarbių engvai gali patys savo vai- paaukotų prieglaudai statyti? labdariško darbo. Tegu ogaile-lįžlnam.
visur. Klauskite
Attorney At Iaw
11 S. LA SALLE STREET
kar atėjo į “Draugo” ofisų valdiškų vietų, džiaugiasi, kati iųčių auklėjimu užsiimti ar- Duota auka tokiam gražiam stingasis Viešpats atlvgins nž,ta’p; deken-s new discovery
OJNTMENT. Kaina 75 centai.
Ir Vakarais: Utarn., Ketv ir 8uir “klaidų” pataisė. Pažiūrė “Draugo” vajus — kontestas ia turėti pasisamdžius į savo tikslui neliks be užmoščio, jų gailestingumų.
, DEKEN’S OINTMENT CO. batos nuo 7:30 Iki 9 ]
6200 8. HALSTEI) STREET
kit šiandie, kur vėl pons Ja baigsis gegužės 29 d. Sako, namus tam tikras auklės. Bet nes Kristus yra pasakęs: “Iš
Rep.
Tsl W»nlwnrlb ’»S1
HARTFORD. CONN.
kas
daryti
su
tais,
vaikais,
nušauskas atsidūrė.
“ir aš galėsiu daugiau “Dra
* > Bingbamtonietis Petrauskas, ugui” pasidarbuoti (tik labai <urie tėvams ir globėjams iš
pajutęs pavojų nuo Staniulio, maža turiu laiko), bet į pik mirus liko našlaičiais, arba
bėgo tolyn, tačiau nepabėgo. nikų su automobilio tikietais kurių tėvai taip neturtingi,
Staniulis ji pavijo ir pralenkė. tai, sako, atvažiuos visi YVau sad turėdami sunkiai uždarJis, Staniulis, norėjo ir savo kegano lietuviai. Atrodo, kad ūauti sau ir vaikučiams duo
“sosiedkai” Varakulienei špo Vytauto sodas šįmet gali būti nų neįsigali jų gerai pamokyšų iškirsti, bet Varakulienė, uet parmažųs “Draugo” pik i ir tinkamai auklėti. Čia jau
visuomenė turi ateiti į pagal
Ilig nujautus, kas jų laukia da nikui. Gegužės 29 dienų *bns bų. Tokiems tat našlaičiams ir
aukščiau palipėjo ir sudarė ‘Draugo” diena. Dėl to, nei
viena kolonija, nei viena or reikalingos yra prieglaudbs.
ganizacija neturėtų tų dienų Taip yra anuomet prašnekėjęs
GERA ŽINIA TIEMS,
P. D.
sau rezervuotis. Pažymiu, kati
KURIE MĖGSTA
kiekvienas, pirkęs automobi Labdaringoji Sąjunga, ku
KAVĄ
lio tikietų už 25c. su juo ga rios Centras yra Cliicagoje
lės įeiti į Vytauto sodų,
■‘Aš mėgstu geros
vienu (jidžiausiu uždaviniu
kavos
puoduką,
šiandie kontestininkų stovis šiandie laiko —.pastatyti naš
ptrie kiekvieno val
gio,
bet aš
pir
yra toks;
laičiams prieglaudų ant nu
miau
kentėdavau,
kada
ją
gerda
O. Rnšinskienė, 1639 S. 5i pirktojo ūkio, netoli Chicagos,
vau”,
sako
EdVve., Cicero, 111......... 398.83(
ward J. Owens, ži
nomas sa lesina nas.
V. Stancikas. 1706 W. 47 Rockwell st., Chicago 97,450
86
Falmouth St.. įČ
Boston, Mass.
St., Chicago, III......... 398/170 J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
“Aš turėdavau gal ’
F. Gubysta 4335 S. Mozarl Melrose Park, III......... 85 S'0
w>s
skaudėjimus;
atsirūgimus,
nuo
St., Chicago, 111......... 398,050 i’. Fabijonaitis, 2320, W. 23
kurių burnoj pasilikdavo rugštumas.
įsus
ir didelį nevirškinimą.
A. J. Janušauskas, 1301 S PI., Chicago, III........... 68,5iH
fAš išbandžiau daugelį dalykų kol
376,900 Bugentavičius, 1616 N. Lin
įękininkas perkalbėjo mane pa 50th Ct., Cicero, III.
klek Pape's Diapepsin.
P. Varakulis. 724 West ’8 coln St. Chicago, III. 61,900
Iš turiu geresnį apetitą. Dabar
taliu gerti kavą net vėlai nak- St., Chicago, III......... 360,530
A. Condratas, 1706 S. Maįa įgyt i vėžius, kiaulieną ar visa.š noriu ir miegu kaip val
A. Stu’ginskas. 1628 S. 51 vomensing avė. Pliila. Pa.
............................... 40.701'
ote pakelį šių kaip saldainiai Avė., Chicago, III....... 359,570
[tablečių iš savo aptiekininko
Jos
Ag. Gilienė 3131 Emerald Vaicekauskas, 4242 S. MaRustabdo
aitrumą,
gasus
skilvyje,
Lilg jiįp*'
'išpūtimo, vėmimą, galvo s skaudėji Avė., Chicago, III. .. 237,190 plewood avė., Chicago, UI.
mą ar visus kitus nevirškinimo simp
........... : 32.00 i
M. Varkalienė, 6315 Sonti
tomus tuoj
kaip
tik
nesmagumai
Spasireiškia.
coln avė., Chicago, TU. 228.920 Gaižauskas, 148 E. 107tli st.,
S. Staniulis, 6651 S. Talmnn Roseland, III................... 31,910
Avė., Chicago, TU. .. 221,150 Bacevičius, 1850 5V;,bansia
P. Petrauskas, 14 Johnson Avė. Chicago, UI......... 26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,
st., Binghamton, N. Y.
Cotf., IMI.
VIM Amnlua Tobun O*.
........................... 220,160 Scranton, Pa................ 25,850
Pirm. A. Nausėda
A. Valančius, 1226 S. 50 Tp. Taruška, 2334 S. Oakley
1024 Center St.
Avė., Cicero, Tll......... 161,100 Avė., Chicago, UI. .. 20.350
Tol. Lincoln 3044
“Tas nepaprastai gardus skonis, kurį pajunti išgėręs puodelį kavos, verčia
Misiūnas, Roseland, III. 245 A. Langnianas, 4521 S. WaJ. Bimša
mane rūkyti LUCKIES. Be abejonės aš ir savo balsą apsaugoju su LUCKIES.
W. 108tb St............. 140,030 shtenaw Avė. Chicago,'
3347,Auburn Avė.
Aš šalinuos aštrių gerklės knitėjimų . . . vietoj to, aš pasiimu LUCKY.
V. R. Mandravickas, 815-45 TU................................ 17,700
Raši. P. Fabijonaitis
Sveikinu nž patobulinimą Celofaninio pakelio.
Aš dabar galiu jį
St., Kenosba, Wis. .. 132,550 A. Nemčiauskaitė .. 8,500
lengvai praplėsti.’*
2320 W. 23 PI.
Grybas, 2244 W. Adams Sutkus 1007 Eight st.,WauIžd. Kun. F. Kudirka
St., Chicago, Tll......... 128,420 kegan, III. .................. 15,700
2334 S. Oakley Avė.
Rėkus, 1350 Wahansia avė.. J. Balsis, 610 Wall St. Rock
AGITATORIAI;
Chicago, III................ 111,060 ford, UI. . ................ 5,800
Kun. J. Mačiulionis,
Jū»y Garbiai Aįuaugo—priai bnitijimm—prial komi j
A. Žolynienė, 6709 Archer Varaitis, .Luzeme, Pa. 1,CDG
2334 S. Oakley Avė
N«p«riloaipama< Csffopkaa* Uilalka
"Spraįlal»»" Sk«a| Vliaamat švlalla
avė., Chicago, III........ 103,500 M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
Z. Gedvilas
VtSUK RADIO LUCKY STRIKB PROGRAMAI—gį moJrmtShi tnitmfhf ta gtrlmtMt pttnlio lokėy orknlrait ir YKJier ifinchrfl, kurio
J. Aukškalnih, 3354 Hėrri Herrin, III..................... 1,000
12022 S. Halsted St.
ptitkoilOMi tpit UumUtog timpų rytojum Uulot. Progrumot kieki ieng AutruJieul, KetvirtuJienĮ, it ielluJieuį, vukuruit per N A.C. ruJio tiuklg.
son St., Gary, Ind .. 101,200 J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.
M. Šilkas
O Kazlauskienė, 4356 S. E. St. Louis, III.......... 1,000
{
10555 S. State St.
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"Aš apsaugoju savo baisa su LUCKIES
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Didysis SCANDINAVIAN-AMERICAN LINIJOS Laivas FREDERIK VIII

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų — užsisakyk
vietų dabar.

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN - AMERICAN
LINIJOS didžiuoju laivu

Frederik VIII Gegužio ■ May 28, 1932
i

"

\

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj.

Jei ketini aplankyti Lietuvę šiais metais, tai tuoj kreipkis j
mus dėl pilno paaiškinimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu

arba laišku.
lt

DRAUGO

M

2334 So. Oakley Avenue

11 Vai.
Ryto

-------

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelio
nei reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokume
ntų gavimas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų reikalus aprūpins

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Telefonas Roosevelt 7790

Chicago, Illinois

InCXS
LIETUVIAI AMERIKOJE

OUR UTHUANIAN YOUTH
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Ketvirtadienis, vas. 18 d., 1932

PONIA G. GIEDRAITIENĖ
(Š1DIŠKIŪTĖ)

(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

CICERO, ILL.

DAKTARAI:
Ofisus Tel. Grovehill 0617
Kės. 6707 S. Artesiun Avo.
Tel. Grovehill 0617

MELUOSE P ARK NEWS The affirmative side was upCicero lietuviams bus labai
------------held by K. Savickas, the nesvarbus Demokratų Partijos
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
The Lithuanian Young Peo- gative by A. Lapinskas. J.
susirinkimas ketv. vasario 18
2423 West Marąuette Road
plės Club, held it’s regulai Swilpa presided as ehairman
d., Liberty svetainėj ant 14-os
Vai.: 2-5 ir 7-0 F. M. I<ct. 9-12 A.M.
meeting and Valentme Sočiai, and general spokesinan. \\ e
ir 49th Court gatvės.
Nedėlioj susitarus
Februaiy the Eievenlli, ui I are glad to announce thatthe
Tas susirinkimas yra svar
Tel. C*nal 6764
Rez Republic 6859
VVaichunas liuli.
[decision was a draw. it was
bus tuo, kad bus iškelti klau
ri11 .
, ,
.
.i lutterly impossible to render
simai apie mūsų miesto aukš
The top-notch event oi the į
. ,
. .
,
,.
.,
a partial decision, becausethe
evening was the presenee ot
tus taksus ir vandens kontra
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
sides were as evenly inatched
IR OBSTETRIKA8
two of the foremost persons
kto pardavimų nežinomai ko
as possible. The L. Y. P. C.
Gydo
staigias
tT chroniškas Ilgas
in the K oi L ranks, A. Lapin
mpanijai.
vyrų. moterų Ir veikų
hope that the future, will
skas and K. Savickas. Tlirot Šis dalykas yra svarbus naDARO OPERACIJAS
strengthen the knot of friendugh tlie courtesy of J. Swilpa,
•mų savininkams, nes ant jų
Ligonius priima Kasdieną nuo
ship fonned by our recent afpietų Iki 8 vai. vakaro.
who invited our distinguished
Viena įžymiausių Chicago’s 'P^čių bus uždėta šis jungas—
Nedėliomls Ir seiedomis tik
filiation,
and
niake
us
vvorthy
guests, we felt deeply honorlškalno susitarus
... , lietuvių solisčių (soprano) at- aukštesnę mokestis už vanparticipants
in
K
ot
L
activi.
.
.
.
ed. The two principais euOfisas, Labo ratarija Ir X-Kay
I einantį sekmadienį, vasario 21 aenj.
gaged in an infornial debate ties. We extend a hearty wel-!d, Kiniball Hali, Ro^įn’ovei-1 Jei mes norime, kad mūsų 2130 WEST 22nd STREET
and delivered inspiring dis come to all L of L councils i kaĮe ‘ Stabai Matei” giedos,miestas būtų tinkamai valdoCHICAGO
f
cussions, to climax the event
1
solo dalis.
of the evening. It was the we feel proucLof the opportuneuižmirškite atsilnakyti
lpa for making the affair pos-,
Lietuvis demokratas
I» I "
1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lionored in tlie persons of K ;
sible.
K of L’s. Again wę wish to
A member
of L meinbers, būt we hope 5
X—Spinduliai
Skaitykite ir platinki*
it is not the lašt. The ųuestion į tliank A. Lapinskas and K.
Ofisas 2201 West 22nd Street
te lietuvių katalikų die cor. So. Leavitt St. Tel Ganai 6122
under discussion was: ‘ Sliould į Savickas for their condescen- THIS AND THAT ABOUT
Rezidencija: 662 8 S. Richiuond Avė.
nraštį “DRAUGĄ” ir
Proliibition be Abolislied?” I sion te be witli us, and J. SwiCOUNCIL 38
Telephone Republic 7868

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J- J. SIMONAITIS

CHICAGOS OFISAS: U KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. ||
6817 — 6th AVENUE
Vai.: uturninkaia, ketvergals Ir pėt
nyčiornia nuo 9 iki 11 ▼. ryto, nuo
1 iki 6 Ir nuo 6:10 Iki 8 v. rak.
Chlcagoa oflao Tel. Grovehill 3262

DR. A. RAČIUS

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Valkų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas frandsco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.
(Vakarais: Utaminks Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomls Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

GRABORIA1:

J. F. BADŽIUS

|

LACHAVICH
IR SŪNUS

Viva! A couple of huzzalis1*
f •
i
, , AV
, . .
,, tr ?*resionahis,
etc.! \Ve started otl on the
right foot, and bang, tiie ne\v garsinasi jame.

«
kurte

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
Nedėlioj; 10—12 ryto.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Oiiso Tel. Lafayette 7337
Ofiso Ir

Hm.

Ofiso Ir Res. Tel. BouL 5914

Tel. Boul. 5918

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼hl.: 1-8 ir 6:89-8:89 vai. vak.
HadHloj susitarus

DR. S. BIEZIS

remkite tuos biznierius

Vai.: panedėllals. aeredomls Ir suuatomis nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki
8 v. vak. Kenoehoa ofiso tel 4050

TaL: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare
Msdėlloj

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
Pagal sutarti

Tel. Central 7079
Rez., Longbeach 9459

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

!

Buvęs Instruktorius Vienuos Universiteto Per 6 Metus
Ofisas 1447-49 Plttsfield Bldg., 55 E. Wastdngton St., Chicago, DL

I
|

Tel.

Canal 0257

Res. Prospect 6659 Tel.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. MAURIGE KAHN

Lafayette

5793

DR. A. J. JAVOIŠ

i ly created Advisory Board
~
—----------- , Gydytojas ir Chirurgas
G>d>tojus1 ir Chiiurgag
VaL. 2 ikl 6 pu
7 iki a vak
kad it’s.first meeting at Frau- PaK*n'4 S. Alisauskas, the tro1821 SOUTH HALSTED STREET
..rrrcr r, .-rLIETUVIS OKABORIUS
4631 SO. ASHLAND A V K. I.vzidencija
6C0u So. Artesiun Avė. OttiCC: 44o9 S. LalllOrilla A Vo
Laidouvėms pa
Stella is
tarnauju
goriausia Patarnauju laidotuv.se kuopigiausia ces Norbut’s kome, Februaiy janette of work.
Valandoe: 11 ryto iki 4 po pietų i
Reikale meldžiu atsišaukti, o niant.
Nedėlioję pagal autartj
Tek Yards 0994
ir pigiau negu kiti
ihe 8th. Our hostess was elect- -‘teeped in work, būt wliat a
6 iki 8:30 vakare
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad pri klau
.. 1 —
j
Tel. Kooseveit 2515 arba 2516
Itczidencijus Tel l’laza X200
1 ed secretary and1 J. Swilpu
w‘ia^ a gh-1! J. Masiunas
sau prie grabų išOfiso Tel. Victory 3687
2314 W 23r«l Pi., Chicago
dtrbystės.
VALANDOS:
i served as ehairman. The meet
exhausting himself, and all
OFISAS
of. ir Kez Tel. Heiulock 237* Į
N uu 10 iki 12 dieną
C6 8 West 1S Street
ing
was
eondueted
in
great
forigoodold
Brighton!
Au
reNuo 2 iki 3 po pietą
! 439 S 49 Court. Cicero. Iii
Gydytojas ir Chiiuigur
Telef.
Ganai
6174
Nuo 7 iki 9 vakare
Td Cicero 5937
SKYRIUS: 3238 S.
;jLasiuon, because J. Masiunas, v°ir!
By ‘Aramis
Ofisas 2403 WEST 63 STREEI
\pt)ėi
nin,
10 iki 12 dieną
Halsted Street.. Tel
Kertė So. W«etern .oettev
3133 5. HALSTED STREET j
K. Zaromskis and S. AiisausVictory 1088.
Tel. Prospect IU2 8
Z
Telefonas Yards 113S
kas were teeming \vith ideas,
Rezidencija 2359 siu. ueuvili st.
iv I
A
661(4 5. AUfEblAN AVĖ.
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TeL Ganai &5Jv
ihe ehairman was absorbed ta
Valandos: 2-4 po p’elų ir 7-9 ». 1
Ofiso Vai. ..uo 9-12. rytais: uuo 7-9
1
ueep įntvrest,’and M..Stauk
Nedėlioj pagal Humiaruni,
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d
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Nuo
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vak
Graborius ir Balsainuotojas recailed past performanees. gelbėtojas,, parašė J. E. vys
H \ KORIUS
šventadieniais pagal suturima
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The next meting of the Boant
Tel. VVeutsvorth 3U00
mumj aami'na v linas
Turiu autoinubilius visokiem, will be held at the liome of kupas P. Bučys, M. 1. C., sp ii.^
I.
S AKB1 ŽINUTĖ
i-iiomei sąžiningas Ir
sdino “Draugas” 2331- Smtb
Rez. Tel. Steuai i
r.rangus, ne.’ neturlreikalams. Kaina prieinama.
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naujų vietų
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4307 Auburn Avenue
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” tūkstančio puslapių. Kainuoja
u utį o vak. Aeu. pūgai sutar
to mention that a deiightfull ... , , , .
LIETUVIS GRABORIUS
Rea Phone
°
tik du doleriu.
DENTISTAS
Didelė graži koplyčia dykai
ti. Tel. Boulevard 7820. Na Englewood 6641
Office rnone,
luncheon was seived by Frau- Į
2201 West 22nd Street
Wantworth 9000
Wentworth 3006
718 WEST 18 STBUT
LIETUVIS GRABORIUS
mai:
6641
iSo.
Aibany
Avenue,
ceg Norbut’s charming mother
(Kampas Leavitt St)
AKIŲ GYDYTOJAI:
Ofisas
Tai. Rooaevslt 7589
Valandos:
Nuo 9 iki 12 ryto
Tel. Prospect 1930.
and sister, to top off festivi4603 S. Marshfield Avenue
Nuo 1 iki 8 vakare
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ties.
Seredoj pagal sutari.)
Tel. Boulevard 9377
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS
TeL Grovehill 1596
6558
SO. HALSTED STREET,
X Our basketball squad is
VaL 1-4 Ir 7-9 vai. vakare
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
enjoying prosperity t h e s e
Boulevard 7689
VEDfiJAS
Rez. Hemlock 7691
days. At tlie time of writing
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GRABOBIUS
1650 WEST 46th STREET they are štili entrenched in
Va.. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir Nedėldlenials
Kampas 4<tb Ir Paulina Sta.
first place witli Bridgeport,
tik susitarus
<443 So. Talmam Avė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
2422 W. MARQUETTE ROAD
Tel. Boulevard 5209-9419
DENTISTAS
Town of Lake and Cicero.
4729 WEST 12 PLACE
Tel. Virginia 1290
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredo*
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės , WliAf n tnnmi
4712 So. Ashland Avenue
Yards 1138
prie manęs. patarnausiu nimpatIM- |
ė ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Ji t'
Vai.: Nuo 10 ryto iki S vakaro Ofiso Tel. Victory 6893
bua
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu I
X Our affable secfetary A.
Chicago, UI.
kitur. Koplyčia dėl termenų dykai L. ...
•
,
•
2924 W. WASHINGTON BLVD.
LIETUVIS AKIŲ
Rez.
Tek
Drexel
9191
V aitkus, is trying to put on
Kitos
vai. ant Waahington Bulvd.
X-Ray
Tele. Cicero 1269
SPECIALISTAS
4:20 — 5:30 kasdien
, a brave smile for all of her
Telefonai: Kedzle 2460 — 2451, art
Palengvins aklų Įtempimų kuria
Cicero 662. Rea tel. Cicero 2888
incapaeities. Yrou see, Antoin- esti priežastim gaivos skaudėjimo,
LIETUVIS
DENTISTAS
svaigimo,
akių
aptemimo,
nervuotuGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ette, is not phystcally dispo , mo, skaudamų akių karių. Nulmu Vai.:
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
Ofisas 3102 So. Halsted St.
ed sufficiently enough to do cataractus. Atitaisau trumpų regysvai. vakare
DYKAI DEL ŠERMENŲ
tę ir tolimų regystę.
Nedėliomla ir Seredomls susitarus
Kampas 31 Street
hard work. Būt how that giri Prirengiu teisingai akinius visuose
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4847 W. 14 ST.
Cicero, IR.
atsitikimuose,
egzaminavimas
daro

is carrying on is inarvelous! mas su elektra, parodanča matlaa4141 Archer Avenue
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak.
■
elas
klaidas.
VaL- 11 ryto iki 1 po pietų
Lots of health and success,
Nedėliomis ir šventadieniais
Speclale atyda atkreipiama moky
Tel. Cicero 8756
1 Iki 4 ir 6 iki 8 v. r.
“ Antey.”
■i
klos vaikučiams.
10-12
(Ii
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
Nedėliomls nuo 10 Iki 13 ryto
X Our debating sųuad com- kare. Nedėliomls nuo 10 Iki 19.
Telefonai dienų Ir nakt)
I įHiscd of.- ,J. Swilpa, s’ Ališau- KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK:--- •
DENTIHTA8
Virginia e08<
I \l . f —
i i, v • p4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
. k a.8, J. Alasiima?; and B. Vai- Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos
1446 S. 49 CT. CICERO
Perkėlė savo ofisų po numeriu
ciulis is in fine fettle for ac be akinių. Kainos pigiau kaip kitur Vai.: 9-12 ryto; 2-8 ir 7-9 vakare
r * *.
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
tion. Our first opponent is exTel.
Boulevard
^^89
4919 SO. MICHIGAN AVENŲ K
pected to be Cicero. If I reSPECU AUSTAS
Tel. Kenvrood 5187
Dr.
Kliauga
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
nieinber, Cicero took a beatValandos:
DENTISTAS
Tel. Tardė 199*
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Nuo
9
Iki
11 valandai ryte;
Įing lašt year, this year re
pietų: 7—8:89 vai. vakare
Nuo I iki S valandai vakare
Utarnlnkala, Ketvcrguis ir Subatomis
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį
Nedėliomls
10
Iki
11
apart tventadlento Ir katvlrtadien'
venge is their’s for the ask- DR. G. SERNER S42O W. .Marąuette Itd. arti Wcxlcru
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų]
Avė.
Phone Hemlock 7828
Telefonas
Midway
2880
LIKTUVM
AKIŲ
BPBęiAOBTAa Panedėllals, Seredomls ir Pėtnyčlomis
ing.
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.
1821 So. Halsted Street
Tel. Hemlock 8700
X The entertainment comHemlock 1111
Rea Tel. Prospect 06lt/
mittee is kept up to all honrs
planning new interests. If you
JŪSŲ ORABORIAI
DR. B. ARON
REMKITE TUO» PROFEOfisas Ir Akintų Dirbtuvė
(Naryauckas)
don’t believe Brighton is in
Di<fy8is Ofisas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ]
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
SIJONALUS IR BIZNIE
| Į eamest to go places this year, 756 WEST 35th STREET
1420 West Marųuette Road
4605-07 South Hermitage Avenue
Ofisas 8155 South Kedzle
ipas Halsted gt.
RIUS, KURIE GARSINAS)
VALANDOS:
then
you
arą
what
I
may
call
Rez
6426 So. Callfornia Avė. 1
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
9 iki 19 ryta. 7 Iki 9 vak.
Valandos: tuo 18—4; nuo 8—B
“DRAUGE.” •
Utara. Ir Ketv. vak. pagal sntarų Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ke:
‘a congeniai pessimist’. Now
n«o i> Iki >>.
f
k

PIGIAUSIA )
LIET.
GRABORIUS f
CHICAGOJE
k

t

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. J. P. POŠKA

GAVĖNIOS LAiKUi

MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Aiili'.t.'

oliaits

i J'

;

i rezidencija

uj

DR. G.

VEZELIS

xį|,c,

lin. iii Dari J ii

Ji

i

S. M, SKUDAS

DR. G. I. BLOŽiS

EZERSKI

DR. A. R. McCRADIE

L J. ZO LP

DR. A. L YUŠKA

DR. VAITUSH, OPT.

A. PETKUS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. $. A. ŪOWIAT

į

DR. 6USSEN

DR. A. A. RŪIH

DR. T. DUNDULIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

A. L DAV1D0NIS, M. L,

CšK.

J. F. EUDEIK1S &, CO.

DR. Y. S. NARES

4
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VAKARINIŲ VALSTYBIŲ LIET. KAT.
KONFERENCIJA VASARIO 14 D. 1932
(auka 1 dol.).
Tuo būdu, 365 atstovai at
stovauja 102 organizacijas bei
draugijas ir 15 kolonijų. Iš
šių atstovų skaičiaus: 15 ku
nigų, 3 daktarai, 2' advokatai,
o kiti visi įvairių profesijų
visuomenės veikėjai.

(Tęsinys)

L. K. K. S. Chicagos ap-

s’j’tits

Jasevičius
k v-' *ė iaunimų stoti į A. L. R.
K. Susivienijimų, iš kur jauninn•
lėtų gauti šimtus tūks1: -te n dolerių paramos ir sporb . Vyčių Rūmų statymo ir
kitiems reikalams.
atstovas

Su mandatais aukų įteikta
23 dol. Konferencijos metu au
L. šimutis pareiškė džiaug
kų surinkta 38 dol. 89 centai.
smų. kad konferencijoje daly
Iš viso konferencijoje aukų
vauja ir jaunimo (Vyčių) atsurinkta 61 dol. 89 centai.
stov i. Vyčių org-ja auga. Bau
u pasirūpinus jaunimu, kie-

čiūnienė, p. Nausėdienė, L.
Krekščiūnas, dr. P. Atkočiū
nas, A. Pocius, V. Daukšas ir
V. Brazaitis.
Kun. Baltutis
sukalbėjo
maldų.
Pirm. P. Mastauskas uždarė
konferencijų 6 vai. vakare.
Pirm. prof. F. Mastas,
1 vicepirm. Sutkus,
2 vicepirm. dr. J. Poška,
1 sekret. P. Jurgėla,
2 sekret. Ed Pajaujis.

IŠGIRSKITE rossinio
VEIKALĄ “STABAT
MATER”

A. Valančius ragino tėvus
1 dc^oj parapijoj būtų galima rodyti didesnės įtakos savo
; riti Vyčių kuopa iš kokių vaikams, auklėti juos tautiš"v> įarių. Parapijos mokyklų koje dvasioje ir reikalauti,
Ilgas pasninkas prieš Vely
ir H«ki rūmai turėtų būti pa- kad jie skaitytų
lietuviškasks vadinamasGavėnia,
rašo
v?- ti jaunimui, kuris ten spor- maldaknyges, laikraščius, knv- J. Gerutis.Gavėnia yra tam,
ri’ itų. veikti įvairiose savo gas. Šeimoje tėvai turi valdy- jkad: sektumėm Jėzų Kristų,
o srityse. O jei senesnieji ti ir visko mokyti, tik tada kurs pasninkavo girioje 40
ir-mimo vadai (kaip antai Ma- turėsime tikrai tautiškai susi- dienų ir 40 naktų, potam al
s’-^skai, Poškai, Račkai, Čes- pratusio jaunimo, kurio dau- ko (Mat. IV, 2), kad apmųp”’;,ii ir k.) vėl grįžtų į jau- giau matysime savo konferen- stytumėm Kristaus Kančių,
kurių kentėjo už mūsų nusi
•'7’tn tarpų, tai savaime atpul- ei jose ir organizacijose.
dėjimus.
*■ ' vadinamas jaunimo klausiPajaujis prašė visuomenės
Gavėnioje neužtenka susi
Įvadų (inteligentų) pagalbos
Bn to, L. Šimutis ragino atjaunimui, kad nereikėtų nusi- laikyti nuo mėsiško valgio pa
v-.^,pti domesį i Eucharistini ....
.
...
skirtomis dienomis. Reikia ir
„
’ .. .
.
.. skųsti jaunimo neveiklumu.
’ uigresų Airijoj, kur lie- ■
dvasia marinti. Gavėnioje ka
torių tauta būtų atstovauja-! Adv. Česnulis patarė jauni talikui (žmogui nedera lankyti
-- kaip krikščioniškoji tauta. mui susiorganizuoti, ai škiai
T o ta proga būtu galima su-; Pokyti ko nori ir tada su tokių vakarų, kur orkestrai
r-ogti ir viso pasaulio lietu- k»akreSiais reikalais kreiptis džiazų spiegia, o nekatalikai
vin kataliku suvažiavimu. Taip i visuomenės vadus, inteligen šoka.
Jau antri metai, kai L. V.
-t pabrėžė reikalu ir svarbu.- tus- Sie ta<ta padės ir ''18U
“Dainos” chorai gavėnios
‘nviams dalyvauti Pasauli-ika0 ParemsKun. Vaičiūnas nurodė, kad laiku suruošia koncertų, per
nėie Parodoje 1933 metais. ~
mūsų organizacijos nusisknn- j kurį išpildo dvasinio turinio
Amerikos lietuviai pasiren
gti, tuo labiau kad Lietuvos d'žia veiklių vadų trūkumu. : veikalų. Pereitais metais choVeikimas ir darbštumas par- ras Kimball Hali nepaprastai
vyriausybė, atrodo, negalės fieina nuo tų organizacijų vadų gražiai, žavėjaučiai išpildė
i am’Škai remti Lietuvos at
1 v dvasininkų* veiklumo ir Dubois’o kantatų “Septyni
t tovavinių parodoje;, tinkamai
p.isid(\i prie Jurgio Vašing
tono jubiliejaus paminėjimo,
luo labiau, kad greta Jurgio
Važiu tono kovojo ir mūsų
tautietis
Tadas Kasei uška.
'i aip pat kvietė visus lietu
vius dalyvauti vietinėje Ame
rikos politikoje, daugiau •avo
atstovų pravesti i įvairias va
ldininkų vietas ir neužmii
ir Lietuvos reikalų, kaip an
tai Lietuvos katalikų nniversiteto steigimo, spaudos tais-

glaudaus bendradarbiavimo ir
tarpusavio supratimo.
li. Šimuti:, pasiūlė išriūkt'.
Pasaulinės Parodos lietuvių
komitetų, į kurį išrinkti šie:
kun. Vaičiūnas, adv. E. Mastas, r.dv. K. Česnulis, A. Ba
cevi.čius, kun. J. Paškauskas,
L. Šimutis, A. Žvirblis, dr.
Poška, kun. Baltutis, J. Mickėblinas, A. Lapinskas, p. Vai

Išganytojo žodžiai nuo Kryžiaus.” Šįmet, ateinantį sek
niadienį, vasario 21 d., to‘pačioje Kimball Hali išpib.
įžymų
Rossini’o veikalų —
“Stabat Mater” (Stovi Meli
na Sopulinga). Be didelio eboro, selistai-ūs tam veikalui pakviesti sekanieįi: šidiškiutėGiedraitienė ~ sopranas, Janušauskienė sopranas, Romanas

I9

tenoras, Sabonis — barito- jungietės, taip malonūs sve-skietai po 35c. Atėję pasilinks-1 kitę dalyvauti gausingai, nes
nas ir Čiapas — bosas. Cho- teliai skaitlingai susirinks j minsite ir gražių dovanų lai turime daug svarbių reikalų
rui ir solistams diriguos ko- Šių smagių pramogėlę. Visus mėsite.
Kauliukas'. aptarti.
mpozitorius A. Pocius. Dide- maloniai užprašo West Sidės
J. A. Jankus
bais Kimball Hali vargonais sųjungietės.
North Side.— Sųjungiečių
raštin
chorui ir solistams akompa-!
Pirm. dėmesiui. Virinio kursai įvyks
nuos

H.

Cobb

iš Chicago

Mu-1

vasario 20 d. p. Plunčiūnienės
Brightora Park.— L. Vyčių
sic Conservatory.
X Lietuvos Vyčių 24 kuo- namuose (143 N. Mason Avė.
36 kuopos susirinkimas Įvyks
Chicagos ir apylinkių kata- P°s svarbus susirinkimas į- prie Austin, Blvd. ir Madison
St.). Tai bus tikra sųjungie- vasario 18 d. McKinley Park

likai žmonės turėtų ateinantį
sekmadienį ne pigiu blizgučių
žiūrėti, ne pigios rūšies, priešingų gavėnios dvasiai ta’alaiškų klausyti, bet atvykti į
Kimball Hali ir pasiklausyti
rinito veikalo, kuris pakels
aul štyn žmegaus d/ašių; kla-

vyks šį vakarų ir aptars kaip „.
tinkamiau priimti svečius irj^ 1 kskuisija pas tolimesne,
jiems malonumo padaryti per1 SUV° nares- Taigi ir
Šv. Kazimiero, Lietuvos Vv mės padaryti gausingų si:
Ai ų Globėjo, Šventę. Taigi visi
’<a_T '** na
žinokime — turėsime
Lietuvos Vyčių 24 kuopos navakarų.
riai turi nepamiršti ir atsilankyti į šį svarbų susirinkimų,

“Stabai

Matei ” pajn-

We,t side_ Sian(li(,n 7 v

pirmų kartų Chicgoje gieda-________
mo “Stabat Mater.”
Brighton Park.—šį vakarų

Šis koncertas prasidės Iv- j 7:30 vai. parapijos svetainėje
giai 8:15 (be vėlinimos). To-|!vy^s kauliukų žaidimo vakadėl 8 vai. visi turi būti sa- !ras> kurį rengia Šv. Vincento
Įėję. Pavėlavusieji, kad ki-ia Paulio dr-ja. Visi parapijo
tiems netrukdyti, bus įleisti į Inai prašomi atsilankyti ir pri
salę tik padarius chorui per sidėti prie šios parapijos be
traukų. Sėdynės salėj regist darbių - šeimynų gelbėjimo. Ti
ruotos. Įžanga nebrangi 75c.
ir doleris.
Be “Stabat Mater”, choras
išpildys dalį iš Dubois’o kam
tatos “Septyni (žodžiai nuo
Kryžiaus.” Solo giedos jau
nas, bet jau pasižymėjęs, mū
sų tenoras A. Kaminskas.
Pupa

4TltTKlEWięZi@

IšSTRENDUOJA tinkamai šeimynai
moderniškas 4 ar 5 kamb. apart.
Reik pamatyti, kad įvertinti. Tikrai
moderniškas. Lietuvių apylinke.

1230 So. 49th Ct.,
CICERO.

ILL.

FARMA
PARSIDUODA farma iš 50 akerių.
Pigiai. Kreiptis:

MYRTLE KOUTISKI
4624 So. Farfield Avė.

American Bosch Radio

ĮNEŠIMAI
_____

2608 W. 47 St.

Z
\
’ R. ANDRELIUNAS'
Radio)

2650 West 63 St., Chicago, UI.

.50

tai 1932 ištobulinta
Radio pusė kainos
tiktai......... ...............

8S80

/

v

*

Wm. J. Kareiva

MOTERŲ SĄ-GOS 55 KP.

Savininkas

PRAMOGĖLĖ

Dėl geriausios rųšies
ir patarnavimo, šau
kit.

GRF.EN VALLEY
PRODUCTS

Šį vakarų, vasario 18 d., pp. 1
Lacbavičių name įvyksta smaū
gi sųjungiečių pramogėlė, kau
liukų žaidimas.

Olseiis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET
Tel.

turi parengu

Sųjungietės

A

(Marąnette Jewelry

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.

Tel.

Boulevard

1389

Ah ŽADI KRAUSTYTIS?

sios gražių dovanų. Pramogos
tikietai pigūs, tik 25c. Tat,
tikimės, kad, kaip pačios sų-

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.
Tel Republic 5099

Mes permufuojaine pianus,
forničius ir kitokius dalyku*

Musų patarnavimas yra grei
tas, geras ir nebrangus.
•«
Mes pervežame daiktus iš ir
į kitus miestus.
I.--------------------------------------

i

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
✓

Namų Statymo Kontraktorlus
Statau (vairiausius namui prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonu Hemlock

Kreipkitės j “DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ laiš
kais ar asmeniškai ir gausite įvairių kelionei reikalingų informa
cijų.

Telef.

2452 WEST 69th STREET

BUDRIKO Krautuvėje yra pasirinkimas
Bosch Radios įvairiuose kabinetuose. Jūs
gausite didelę nuolaidą už jūsų seną radio ar
Victrola.
A

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONT RAK
TO RIU8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
flapoa Telef.

2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

Jos, F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas Roosevelt 7790

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

\ ų, 17) Jul. Šliogerio šeima fe

«I9(

OENERAI.IS KONTRAKTORIU8
Statau namus kaip muro taip u
medžio nuo mažiausio iki didžiausio
Kainos prlelnamlaueloa

“DRAUGAS” parduoda visų geriausių laivų kompanijų lai
vakortes.
>

Laivakortes užsisakykite iš anksto, kad galėtumėte pasirinkti
geriausią kambarį.
\

Republic

B6><

D. GRICIUS

V

14) Gary, Ind., 1 draugijos 3
15) Rockford, III., 2
draugijų 1 atstovas, 16) cent
rinių 5 organizacijų 12 atsto-

Statome namus ir senus
priimame mainus Padarome
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

Hemlock

Rezoliucijų komisijos pa
tiektosios rezoliucijos priim
tos vienu balsu. (Jos skyrium
paskelbtos “Draugo” 40 nr.

atstovai,

HORTGAGE BAMKERS

l-mas aukštis

___
ffll ~

Mandatų komisijos vardu p.1
Poškienė pranešė, kad konfe- •
rencijoje: 1) Marųuette Parko
5 draugijų 15 atstovų, 2) Bri
ghton Parko 12 draugijų 54
atstovai, 3) West Side’ės 9
draugijų 35 atstovai (auka 6
dol.), 4) 18-tos gatvės kolo
nijos 11 draugijų 42 atstovai,
5) Cicero 18 draugijų 80 at
stovų (auka 3 dol.), 6) Bridgeporto 3 draugijų 11 atsto
vų, 7) Roselando 5 draugijų
22 atstovai, 8) North Side’ės
10 draugijų 37 atstovai, 9)
Town of lake 5 draugijų 19
atstovų, 10) West Pullmano 5
draugijų 16 atstovų (auka 13
dol.), 11) VVaukegan, Ilk, 2
draugijų 7 atstovai, 12) Sbeboygan, Wis., 4 draugijų 5 at
stovai, 13) Indiana Harbor,
Tnd., 4 draugijų 6 atstovai,

svet. (39 ir W'estern Blvd.).
Visi nariai kviečiami gausiai
atsilankyti ir atsivesti naujų
narių. Bus pranešta daug nau
jų dalykų. Vajaus komisija
patieks planus ir naujų žinių.
Meldžiu susirinkti 8 vai. vak.

Kor.
Humbold Park— Lietuvių
Politikos kliubo mėnesinis su
-••fe tuos H dalins sopulius, vaIiare Sy& Var(1(> <|r jos
sirinkimas įvyks ketvirtadie SKAITYKITE IR PLATIN
koki-ts '■“.n.-iansioj. Mo ■ • tinis SU8irinkimas Bug
KITE “DRAUGĄ”
kentėjo stovėdama po kryžių lia]lla nauja va|(lyba
_ nį, vasario 18 d., 7 vai. vak.
Almiros
Simionb svetainėje
nu, ka. jos sūnus ant jo kybo-1 ,nallli
„ariai KvWg#m,
(1640 No. Hancock St.). Rin
v. . . ™
’ ,.v .
'visi nariai dayvauti, ypač vai- kinių laikas artinasi; malonė- - -7
13 R
cianu j Kimball Hali išgirsti ■ dyboje esantieji
Vaidyba
imant

vės ir k t.

— Red).

vas. 18 d„ 1032

dienia,

Hemlock 18*7

Narni) Telef
Republic M88

JOHN YERKES
Plumblng A
.

Heatlng

Metusi.

KONTRAKTO RIU8

Mano darbu pilnai garantuota.
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

I

y

